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

Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius
Classification of Products and Services
PGPK
PGPK 2013
2014-01-01
2017-01-31

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI
PRODUCTS OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS
PRODUKTAI

Description:

PRODUCTS OF AGRICULTURE, FORESTRY AND
FISHING

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos
Products of agriculture, hunting and related services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios
paslaugos

Description:

Products of agriculture, hunting and related services

01.1

Vienmečiai augalai
Non-perennial crops

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Vienmečiai augalai

Description:

Non-perennial crops

01.11

Varpiniai (išskyrus ryžius) ir ankštiniai javai ir aliejingosios sėklos
Cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Varpiniai (išskyrus ryžius) ir ankštiniai javai ir
aliejingosios sėklos

Description:

Cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina varpiniai ir ankštiniai javai ir
aliejingosios sėklos, auginami maistui ir kitiems
poreikiams tenkinti

Explanatory
notes:

This class includes cereals, leguminous crops and oil
seeds grown for food and other purposes.

01.11.1

Kviečiai
Wheat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kviečiai

Description:

Wheat

01.11.11

Kietieji kviečiai
Durum wheat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kietieji kviečiai

Description:

Durum wheat
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01.11.11.00.10

Žieminiai kietieji kviečiai
Winter durum wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žieminiai kietieji kviečiai

Description:

Winter durum wheat

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1001 [.11 + .19]

CN:

1001 [.11 + .19]

01.11.11.00.20

Vasariniai kietieji kviečiai
Spring durum wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vasariniai kietieji kviečiai

Description:

Spring durum wheat

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1001 [.11 + .19]

CN:

1001 [.11 + .19]

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius
Wheat, except durum wheat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

Description:

Wheat, except durum wheat

01.11.12.00.10

Žieminiai minkštieji kviečiai
Winter soft wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žieminiai minkštieji kviečiai

Description:

Winter soft wheat

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1001 [.91(.10. + .20 + .90) + .99]

CN:

1001 [.91(.10. + .20 + .90) + .99]

01.11.12.00.20

Vasariniai minkštieji kviečiai
Spring soft wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vasariniai minkštieji kviečiai

Description:

Spring soft wheat

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1001 [.91(.10. + .20 + .90) + .99]

CN:

1001 [.91(.10. + .20 + .90) + .99]

01.11.12.00.30

Kviečių ir rugių mišinys
Meslin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kviečių ir rugių mišinys

Description:

Meslin

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1001 99 00 92

CN:

1001 99 00 92
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01.11.2

Kukurūzai
Maize

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kukurūzai

Description:

Maize

01.11.20

Kukurūzai
Maize

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kukurūzai

Description:

Maize

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - pašariniai kukurūzai , žr.
01.19.10

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - fodder maize, see 01.19.10

01.11.20.00.00

Kukurūzai
Maize

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kukurūzai

Description:

Maize

Ryšys su CN:

1005 [.10 (.13 + .15 + .18 + .90) + .90]

CN:

1005 [.10 (.13 + .15 + .18 + .90) + .90]

01.11.3

Miežiai, rugiai ir avižos
Barley, rye and oats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miežiai, rugiai ir avižos

Description:

Barley, rye and oats

01.11.31

Miežiai
Barley

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miežiai

Description:

Barley

01.11.31.00.10

Žieminiai miežiai
Winter barley

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žieminiai miežiai

Description:

Winter barley

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1003 [.10 + .90]

CN:

1003 [.10 + .90]

01.11.31.00.20

Vasariniai miežiai
Spring barley

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vasariniai miežiai

Description:

Spring barley

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

1003 [.10 + .90]

CN:

1003 [.10 + .90]

01.11.31.00.30

Salykliniai miežiai
Malting barley

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salykliniai miežiai

Description:

Malting barley

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1003 [.10 + .90]

CN:

1003 [.10 + .90]

01.11.31.00.80

Kiti miežiai
Other barley

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti miežiai

Description:

Other barley

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1003 [.10 + .90]

CN:

1003 [.10 + .90]

01.11.32

Rugiai
Rye

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rugiai

Description:

Rye

01.11.32.00.00

Rugiai
Rye

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rugiai

Description:

Rye

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1002 [.10 +.90]

CN:

1002 [.10 +.90]

01.11.33

Avižos
Oats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avižos

Description:

Oats

01.11.33.00.00

Avižos
Oats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avižos

Description:

Oats

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1004 [.10 + .90]

CN:

1004 [.10 + .90]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

4/1 939

PGPK 2013

01.11.4

Sorgai, soros ir kiti javai
Sorghum, millet and other cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sorgai, soros ir kiti javai

Description:

Sorghum, millet and other cereals

01.11.41

Sorgai
Sorghum

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sorgai

Description:

Sorghum

01.11.41.00.00

Sorgai
Sorghum

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sorgai

Description:

Sorghum

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1007 [.10 (.10 + .90) + .90]

CN:

1007 [.10 (.10 + .90) + .90]

01.11.42

Soros
Millet

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Soros

Description:

Millet

01.11.42.00.00

Soros
Millet

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Soros

Description:

Millet

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 [.21 + .29]

CN:

1008 [.21 + .29]

01.11.49

Kiti javai
Other cereals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti javai

Description:

Other cereals

01.11.49.00.10

Kvietrugiai
Triticale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvietrugiai

Description:

Triticale

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

1008 60

CN:

1008 60

01.11.49.00.20

Javų grūdų mišiniai
Cereal mixes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų grūdų mišiniai

Description:

Cereal mixes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 90

CN:

1008 90

01.11.49.00.21

Varpinių javų grūdų mišiniai
Cereal grain mixtures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varpinių javų grūdų mišiniai

Description:

Cereal grain mixtures

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 90

CN:

1008 90

01.11.49.00.22

Varpinių ir ankštinių javų grūdų mišiniai
Cereal and leguminous grain mixtures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varpinių ir ankštinių javų grūdų mišiniai

Description:

Cereal and leguminous grain mixtures

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 90

CN:

1008 90

01.11.49.00.30

Džiovinti grikiai
Buckwheat, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovinti grikiai

Description:

Buckwheat, dry

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 10

CN:

1008 10

01.11.49.00.80

Kiti grūdai
Other grains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti grūdai

Description:

Other grains

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1008 [.30 + .40 + .50 + .60 + .90]

CN:

1008 [.30 + .40 + .50 + .60 + .90]
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01.11.5

Javų šiaudai ir išaižos
Cereals straw and husks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Javų šiaudai ir išaižos

Description:

Cereals straw and husks

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos
Cereals straw and husks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Javų šiaudai ir išaižos

Description:

Cereals straw and husks

01.11.50.00.00

Javų šiaudai ir išaižos
Cereals straw and husks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų šiaudai ir išaižos

Description:

Cereals straw and husks

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1213

CN:

1213

01.11.6

Žalios ankštinės daržovės
Green leguminous vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žalios ankštinės daržovės

Description:

Green leguminous vegetables

01.11.61

Žalios pupos
Beans, green

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalios pupos

Description:

Beans, green

01.11.61.00.00

Žalios pupos
Beans, green

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalios pupos

Description:

Beans, green

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0708 20

CN:

0708 20

01.11.62

Žali žirniai
Peas, green

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žali žirniai

Description:

Peas, green
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01.11.62.00.00

Žali žirniai
Peas, green

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žali žirniai

Description:

Peas, green

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0708 10

CN:

0708 10

01.11.69

Kitos žalios ankštinės daržovės
Other green leguminous vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos žalios ankštinės daržovės

Description:

Other green leguminous vegetables

01.11.69.00.00

Kitos žalios ankštinės daržovės
Other green leguminous vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos žalios ankštinės daržovės

Description:

Other green leguminous vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0708 90

CN:

0708 90

01.11.7

Džiovintos ankštinės daržovės
Dried leguminous vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Džiovintos ankštinės daržovės

Description:

Dried leguminous vegetables

01.11.71

Sausos pupos
Beans, dry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausos pupos

Description:

Beans, dry

01.11.71.00.00

Sausos pupos
Beans, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausos pupos

Description:

Beans, dry

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0713 [.31 + .32 + .33(.10 + .90) + .34 + .35 + .39]

CN:

0713 [.31 + .32 + .33(.10 + .90) + .34 + .35 + .39]

01.11.72

Sausos pupelės
Broad beans, dry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Sausos pupelės

Description:

Broad beans, dry

01.11.72.00.00

Sausos pupelės
Broad beans, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausos pupelės

Description:

Broad beans, dry

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0713 50

CN:

0713 50

01.11.73

Sausi avinžirniai
Chick peas, dry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausi avinžirniai

Description:

Chick peas, dry

01.11.73.00.00

Sausi avinžirniai
Chick peas, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausi avinžirniai

Description:

Chick peas, dry

Ryšys su CN:

0713 20

CN:

0713 20

01.11.74

Sausi lęšiai
Lentils, dry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausi lęšiai

Description:

Lentils, dry

01.11.74.00.00

Sausi lęšiai
Lentils, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausi lęšiai

Description:

Lentils, dry

Ryšys su CN:

0713 40

CN:

0713 40

01.11.75

Sausi žirniai
Peas, dry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausi žirniai

Description:

Peas, dry

01.11.75.00.00

Sausi žirniai
Peas, dry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausi žirniai

Description:

Peas, dry

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0713[.10(.10 + .90)]

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos ankštinės daržovės)
Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos
ankštinės daržovės)

Description:

Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c.

01.11.79.00.00

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos ankštinės daržovės)
Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos
ankštinės daržovės)

Description:

Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c.

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0713 [.60 + .90]

CN:

0713 [.60 + .90]

01.11.8

Sojų pupelės, žemės riešutai ir medvilnės sėklos
Soya beans, groundnuts and cotton seed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sojų pupelės, žemės riešutai ir medvilnės sėklos

Description:

Soya beans, groundnuts and cotton seed

01.11.81

Sojų pupelės
Soya beans

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sojų pupelės

Description:

Soya beans

01.11.81.00.00

Sojų pupelės
Soya beans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sojų pupelės

Description:

Soya beans

Ryšys su CN:

1201 [.10 + .90]

CN:

1201 [.10 + .90]

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai
Groundnuts, in shell

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negliaudyti žemės riešutai

Description:

Groundnuts, in shell

01.11.82.00.00

Negliaudyti žemės riešutai
Groundnuts, in shell

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negliaudyti žemės riešutai

Description:

Groundnuts, in shell

Ryšys su CN:

1202 [.30 + .41]

CN:

1202 [.30 + .41]
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01.11.83

Gliaudyti žemės riešutai
Groundnuts, shelled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gliaudyti žemės riešutai

Description:

Groundnuts, shelled

01.11.83.00.00

Gliaudyti žemės riešutai
Groundnuts, shelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gliaudyti žemės riešutai

Description:

Groundnuts, shelled

Ryšys su CN:

1202 42

CN:

1202 42

01.11.84

Medvilnės sėklos
Cotton seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilnės sėklos

Description:

Cotton seed

01.11.84.00.00

Medvilnės sėklos
Cotton seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilnės sėklos

Description:

Cotton seed

Ryšys su CN:

1207 21

CN:

1207 21

01.11.9

Kitos aliejingosios sėklos
Other oil seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos aliejingosios sėklos

Description:

Other oil seeds

01.11.91

Sėmenys
Lin seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėmenys

Description:

Lin seed

01.11.91.00.00

Sėmenys
Lin seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėmenys

Description:

Lin seed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1204 [.00(.10 + .90)]

CN:

1204 [.00(.10 + .90)]
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01.11.92

Garstyčių sėklos
Mustard seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garstyčių sėklos

Description:

Mustard seed

01.11.92.00.00

Garstyčių sėklos
Mustard seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garstyčių sėklos

Description:

Mustard seed

Ryšys su CN:

1207 [.50(.10 + .90)]

CN:

1207 [.50(.10 + .90)]

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos
Rape or colza seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rapsų ar rapsukų sėklos

Description:

Rape or colza seed

01.11.93.00.00

Rapsų ar rapsukų sėklos
Rape or colza seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rapsų ar rapsukų sėklos

Description:

Rape or colza seed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1205 [.10(.10 + .90) + .90]

CN:

1205 [.10(.10 + .90) + .90]

01.11.94

Sezamų sėklos
Sesame seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sezamų sėklos

Description:

Sesame seed

01.11.94.00.00

Sezamų sėklos
Sesame seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sezamų sėklos

Description:

Sesame seed

Ryšys su CN:

1207 [.40(.10 + .90)]

CN:

1207 [.40(.10 + .90)]

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos
Sunflower seed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Saulėgrąžų sėklos

Description:

Sunflower seed
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01.11.95.00.00

Saulėgrąžų sėklos
Sunflower seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saulėgrąžų sėklos

Description:

Sunflower seed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1206 [.00(.10 + .91 + .99)]

CN:

1206 [.00(.10 + .91 + .99)]

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos
Other oil seeds n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos

Description:

Other oil seeds n.e.c.

01.11.99.00.10

Dygminų sėklos
Safflower seed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dygminų sėklos

Description:

Safflower seed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1207 60

CN:

1207 60

01.11.99.00.80

Kitos aliejingosios sėklos
Other oil seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aliejingosios sėklos

Description:

Other oil seeds

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1207 [.10 + .30 + .70 + .91(.10 + .90) + .99(.20 + .91 +
.96)]

CN:

1207 [.10 + .30 + .70 + .91(.10 + .90) + .99(.20 + .91 +
.96)]

01.12

Lukštenti ryžiai
Rice, not husked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai

Description:

Rice, not husked

01.12.1

Lukštenti ryžiai
Rice, not husked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai

Description:

Rice, not husked
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01.12.10

Lukštenti ryžiai
Rice, not husked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai

Description:

Rice, not husked

01.12.10.00.00

Lukštenti ryžiai
Rice, not husked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai

Description:

Rice, not husked

Ryšys su CN:

1006 [.10 (.10 + .21 + .23 + .25 + .27 + . 92 + .94 + .96
+ .98)]

CN:

1006 [.10 (.10 + .21 + .23 + .25 + .27 + . 92 + .94 + .96
+ .98)]

01.13

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai
Vegetables and melons, roots and tubers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai

Description:

Vegetables and melons, roots and tubers

01.13.1

Lapinės arba stiebinės daržovės
Leafy or stem vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lapinės arba stiebinės daržovės

Description:

Leafy or stem vegetables

01.13.11

Smidrai
Asparagus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Smidrai

Description:

Asparagus

01.13.11.00.00

Smidrai
Asparagus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smidrai

Description:

Asparagus

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 20

CN:

0709 20

01.13.12

Kopūstai
Cabbages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kopūstai

Description:

Cabbages
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01.13.12.00.10

Gūžiniai kopūstai
Cabbage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gūžiniai kopūstai

Description:

Cabbage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 10

CN:

0704 90 10

01.13.12.00.11

Baltieji gūžiniai kopūstai
White cabbage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltieji gūžiniai kopūstai

Description:

White cabbage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 10

CN:

0704 90 10

01.13.12.00.12

Garbanotieji gūžiniai kopūstai
Savoy cabbage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garbanotieji gūžiniai kopūstai

Description:

Savoy cabbage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 10

CN:

0704 90 10

01.13.12.00.13

Raudonieji gūžiniai kopūstai
Red cabbage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raudonieji gūžiniai kopūstai

Description:

Red cabbage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 10

CN:

0704 90 10

01.13.12.00.20

Briuseliniai kopūstai
Brussels sprout

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Briuseliniai kopūstai

Description:

Brussels sprout

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 20

CN:

0704 20
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01.13.12.00.40

Pekino kopūstai
Celery cabbage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pekino kopūstai

Description:

Celery cabbage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 90 20

CN:

0704 90 90 20

01.13.12.00.50

Ropiniai kopūstai
Kohlrabi

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ropiniai kopūstai

Description:

Kohlrabi

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 90

CN:

0704 90 90

01.13.12.00.80

Kitos kopūstinės daržovės
Other cabbage vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kopūstinės daržovės

Description:

Other cabbage vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 90 90

CN:

0704 90 90

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai
Cauliflowers and broccoli

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

Description:

Cauliflowers and broccoli

01.13.13.00.10

Brokoliai
Broccoli

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Brokoliai

Description:

Broccoli

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 10 00 10

CN:

0704 10 00 10

01.13.13.00.20

Žiediniai kopūstai
Cauliflowers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žiediniai kopūstai

Description:

Cauliflowers

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0704 10 00 90

CN:

0704 10 00 90
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01.13.14

Salotos
Lettuce

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Salotos

Description:

Lettuce

01.13.14.00.10

Lapinės salotos
Lettuce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapinės salotos

Description:

Lettuce

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0705 19

CN:

0705 19

01.13.14.00.20

Gūžinės salotos
Iceberg lettuce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gūžinės salotos

Description:

Iceberg lettuce

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0705 11

CN:

0705 11

01.13.14.00.30

Romaninės salotos
Romaine lettuce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Romaninės salotos

Description:

Romaine lettuce

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0705 19

CN:

0705 19

01.13.14.00.40

Salotinės trūkažolės
Endive

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salotinės trūkažolės

Description:

Endive

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0705 21

CN:

0705 21

01.13.14.00.80

Kitos salotos
Other lettuce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos salotos

Description:

Other lettuce

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0705[.19 + .29]

CN:

0705[.19 + .29]
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01.13.15

Trūkažolės
Chicory

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trūkažolės

Description:

Chicory

01.13.15.00.00

Trūkažolės
Chicory

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trūkažolės

Description:

Chicory

Ryšys su CN:

0705 21

CN:

0705 21

01.13.16

Špinatai
Spinach

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Špinatai

Description:

Spinach

01.13.16.00.00

Špinatai
Spinach

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Špinatai

Description:

Spinach

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 70

CN:

0709 70

01.13.17

Artišokai
Artichokes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Artišokai

Description:

Artichokes

01.13.17.00.00

Artišokai
Artichokes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Artišokai

Description:

Artichokes

Ryšys su CN:

0709 91

CN:

0709 91

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės
Other leafy or stem vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

Description:

Other leafy or stem vegetables
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01.13.19.00.10

Rūgštynės
Sorrel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgštynės

Description:

Sorrel

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 10

CN:

0709 99 10

01.13.19.00.20

Rabarbarai
Rhubarb

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rabarbarai

Description:

Rhubarb

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 90

CN:

0709 99 90

01.13.19.00.30

Pipirnės
Cress

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pipirnės

Description:

Cress

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 10

CN:

0709 99 10

01.13.19.00.40

Krapai
Dill

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krapai

Description:

Dill

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 10

CN:

0709 99 10

01.13.19.00.80

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, lapinės ir stiebinės daržovės
Other leafy or stem vegetables, n.e.c

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, lapinės ir stiebinės
daržovės

Description:

Other leafy or stem vegetables, n.e.c

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 90

CN:

0709 99 90

01.13.2

Melionai
Melons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Melionai

Description:

Melons

01.13.21

Arbūzai
Watermelons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Arbūzai

Description:

Watermelons

01.13.21.00.00

Arbūzai
Watermelons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arbūzai

Description:

Watermelons

Ryšys su CN:

0807 11

CN:

0807 11

01.13.29

Kiti melionai
Other melons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti melionai

Description:

Other melons

01.13.29.00.00

Kiti melionai
Other melons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti melionai

Description:

Other melons

Ryšys su CN:

0807 19

CN:

0807 19

01.13.3

Kitos vaisinės daržovės
Other fruit-bearing vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos vaisinės daržovės

Description:

Other fruit-bearing vegetables

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos
Chillies and peppers, green (only capsicum)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos

Description:

Chillies and peppers, green (only capsicum)

01.13.31.00.00

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos
Chillies and peppers, green (only capsicum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos

Description:

Chillies and peppers, green (only capsicum)

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709[.60(.10 + .91 + .95 + .99)]

CN:

0709[.60(.10 + .91 + .95 + .99)]
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01.13.32

Agurkai ir kornišonai
Cucumbers and gherkins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Agurkai ir kornišonai

Description:

Cucumbers and gherkins

01.13.32.00.10

Agurkai
Cucumbers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Agurkai

Description:

Cucumbers

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0707 00 05

CN:

0707 00 05

01.13.32.00.11

Ilgavaisiai agurkai
Long-fruited cucumbers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgavaisiai agurkai

Description:

Long-fruited cucumbers

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0707 00 05

CN:

0707 00 05

01.13.32.00.12

Trumpavaisiai agurkai
Short-fruited cucumbers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trumpavaisiai agurkai

Description:

Short-fruited cucumbers

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 93

CN:

0709 93

01.13.32.00.20

Aguročiai
Marrows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aguročiai

Description:

Marrows

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 93

CN:

0709 93

01.13.32.00.80

Kitos agurkinės daržovės
Other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos agurkinės daržovės

Description:

Other

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0707 00 90

CN:

0707 00 90
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01.13.33

Baklažanai
Eggplants (aubergines)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baklažanai

Description:

Eggplants (aubergines)

01.13.33.00.00

Baklažanai
Eggplants (aubergines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baklažanai

Description:

Eggplants (aubergines)

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 30

CN:

0709 30

01.13.34

Pomidorai
Tomatoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pomidorai

Description:

Tomatoes

01.13.34.00.00

Pomidorai
Tomatoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pomidorai

Description:

Tomatoes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0702

CN:

0702

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės daržovės
Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės daržovės

Description:

Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - cukinijos - saldieji kukurūzai
- moliūgai, melionai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
vaisius vedančios daržovės

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - growing of courgettes growing of sweet corn - growing of pumpkins, squash
and other fruit bearing vegetables n.e.c.

01.13.39.00.10

Dumplainiai
Cape gooseberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dumplainiai

Description:

Cape gooseberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 90

CN:

0709 99 90
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01.13.39.00.20

Cukinijos
Courgettes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukinijos

Description:

Courgettes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 93 10

CN:

0709 93 10

01.13.39.00.30

Moliūgai
Pumpkins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moliūgai

Description:

Pumpkins

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 93

CN:

0709 93

01.13.39.00.40

Patisonai
White squash

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patisonai

Description:

White squash

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

00709 93 90

CN:

00709 93 90

01.13.39.00.80

Kitos vaisinės daržovės
Other fruit vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos vaisinės daržovės

Description:

Other fruit vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 99 90

CN:

0709 99 90

01.13.4

Šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės
Root, bulb or tuberous vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės
daržovės

Description:

Root, bulb or tuberous vegetables

01.13.41

Morkos ir ropės
Carrots and turnips

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Morkos ir ropės

Description:

Carrots and turnips
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01.13.41.00.00

Morkos ir ropės
Carrots and turnips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Morkos ir ropės

Description:

Carrots and turnips

Ryšys su CN:

0706 10

CN:

0706 10

01.13.42

Česnakai
Garlic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Česnakai

Description:

Garlic

01.13.42.00.00

Česnakai
Garlic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Česnakai

Description:

Garlic

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0703 20

CN:

0703 20

01.13.43

Svogūnai
Onions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svogūnai

Description:

Onions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - svogūnai ir „ shallots“ veislės Explanatory
valgomieji svogūnėliai
notes:

01.13.43.00.00

Svogūnai
Onions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svogūnai

Description:

Onions

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0703 10

CN:

0703 10

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės
Leeks and other alliaceous vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės

Description:

Leeks and other alliaceous vegetables
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01.13.44.00.00

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės
Leeks and other alliaceous vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės

Description:

Leeks and other alliaceous vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0703 90

CN:

0703 90

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)
Other root, bulb or tuberous vegetables (without high starch or inulin content)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės
daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)

Description:

Other root, bulb or tuberous vegetables (without high
starch or inulin content)

01.13.49.00.10

Šakniavaisinės daržovės
Root vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šakniavaisinės daržovės

Description:

Root vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706

CN:

0706

01.13.49.00.11

Burokėliai
Beetroot

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Burokėliai

Description:

Beetroot

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.12

Griežčiai
Rapeseed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Griežčiai

Description:

Rapeseed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.13

Pastarnokai
Parsnips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastarnokai

Description:

Parsnips

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.14

Ridikai
Radishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ridikai

Description:

Radishes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.15

Petražolės
Parsley

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Petražolės

Description:

Parsley

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.16

Salierai
Celery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salierai

Description:

Celery

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 10

CN:

0706 90 10

01.13.49.00.17

Ridikėliai
Small radishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ridikėliai

Description:

Small radishes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.18

Kitos šakniavaisinės daržovės
Other root vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos šakniavaisinės daržovės

Description:

Other root vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90
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01.13.49.00.20

Krienai
Horseradish

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krienai

Description:

Horseradish

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 30

CN:

0706 90 30

01.13.49.00.30

Valgomosios gelteklės
Black salsify

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomosios gelteklės

Description:

Black salsify

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.49.00.80

Kitos svogūninės ir gumbavaisinės daržovės
Other bulbs and tuberous vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos svogūninės ir gumbavaisinės daržovės

Description:

Other bulbs and tuberous vegetables

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0706 90 90

CN:

0706 90 90

01.13.5

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino
Edible roots and tubers with high starch or inulin content

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug
krakmolo arba inulino

Description:

Edible roots and tubers with high starch or inulin
content

01.13.51

Bulvės
Potatoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bulvės

Description:

Potatoes

01.13.51.00.10

Ankstyvosios bulvės
Early potatoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ankstyvosios bulvės

Description:

Early potatoes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0701 [.10 + .90(.10 + .50 + .90)]

CN:

0701 [.10 + .90(.10 + .50 + .90)]
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01.13.51.00.80

Kitos bulvės
Other potatoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos bulvės

Description:

Other potatoes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0701 [.10 + .90(.10 + .50 + .90)]

CN:

0701 [.10 + .90(.10 + .50 + .90)]

01.13.52

Batatai
Sweet potatoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Batatai

Description:

Sweet potatoes

01.13.52.00.00

Batatai
Sweet potatoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Batatai

Description:

Sweet potatoes

Ryšys su CN:

0714 [.20(.10 + .90)]

CN:

0714 [.20(.10 + .90)]

01.13.53

Maniokai
Cassava

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maniokai

Description:

Cassava

01.13.53.00.00

Maniokai
Cassava

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maniokai

Description:

Cassava

Ryšys su CN:

0714 10

CN:

0714 10

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino
Other edible roots and tubers with high starch or inulin content

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys
daug krakmolo arba inulino

Description:

Other edible roots and tubers with high starch or inulin
content

01.13.59.00.00

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino
Other edible roots and tubers with high starch or inulin content

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys
daug krakmolo arba inulino

Description:

Other edible roots and tubers with high starch or inulin
content

Ryšys su CN:

0714 [.30 + .40 + .50 + .90(.20 + .90)]

CN:

0714 [.30 + .40 + .50 + .90(.20 + .90)]
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01.13.6

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas
Vegetable seeds, except beet seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Description:

Vegetable seeds, except beet seeds

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas
Vegetable seeds, except beet seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Description:

Vegetable seeds, except beet seeds

01.13.60.00.00

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas
Vegetable seeds, except beet seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Description:

Vegetable seeds, except beet seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 91 80

CN:

1209 91 80

01.13.7

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos
Sugar beet and sugar beet seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos

Description:

Sugar beet and sugar beet seeds

01.13.71

Cukriniai runkeliai
Sugar beet

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukriniai runkeliai

Description:

Sugar beet

01.13.71.00.00

Cukriniai runkeliai
Sugar beet

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukriniai runkeliai

Description:

Sugar beet

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1212 [.91(.20 + 80)]

CN:

1212 [.91(.20 + 80)]

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos
Sugar beet seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių sėklos

Description:

Sugar beet seeds
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01.13.72.00.00

Cukrinių runkelių sėklos
Sugar beet seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių sėklos

Description:

Sugar beet seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 10

CN:

1209 10

01.13.8

Grybai ir trumai
Mushrooms and truffles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Grybai ir trumai

Description:

Mushrooms and truffles

01.13.80

Grybai ir trumai
Mushrooms and truffles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grybai ir trumai

Description:

Mushrooms and truffles

01.13.80.00.10

Gluosninės kreivabūdės
Oyster mushrooms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gluosninės kreivabūdės

Description:

Oyster mushrooms

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 59 90

CN:

0709 59 90

01.13.80.00.20

Pievagrybiai
Button mushrooms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pievagrybiai

Description:

Button mushrooms

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 51

CN:

0709 51

01.13.80.00.80

Kiti grybai
Other mushrooms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti grybai

Description:

Other mushrooms

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 [.59(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

0709 [.59(.10 + .30 + .50 + .90)]
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01.13.9

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės
Vegetables, fresh, n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

Description:

Vegetables, fresh, n.e.c.

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės
Vegetables, fresh, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

Description:

Vegetables, fresh, n.e.c.

01.13.90.00.00

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės
Vegetables, fresh, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

Description:

Vegetables, fresh, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 40

CN:

0709 40

01.14

Cukranendrės
Sugar cane

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cukranendrės

Description:

Sugar cane

01.14.1

Cukranendrės
Sugar cane

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Cukranendrės

Description:

Sugar cane

01.14.10

Cukranendrės
Sugar cane

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukranendrės

Description:

Sugar cane

01.14.10.00.00

Cukranendrės
Sugar cane

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukranendrės

Description:

Sugar cane

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1212 93

CN:

1212 93
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01.15

Neperdirbtas tabakas
Unmanufactured tobacco

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Neperdirbtas tabakas

Description:

Unmanufactured tobacco

01.15.1

Neperdirbtas tabakas
Unmanufactured tobacco

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neperdirbtas tabakas

Description:

Unmanufactured tobacco

01.15.10

Neperdirbtas tabakas
Unmanufactured tobacco

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neperdirbtas tabakas

Description:

Unmanufactured tobacco

01.15.10.00.00

Neperdirbtas tabakas
Unmanufactured tobacco

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neperdirbtas tabakas

Description:

Unmanufactured tobacco

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

2401 [.10(.35 + .60 + .70 + .85 + .95) + .20(.35 + .60 +
.70 + .85 + .95)]

CN:

2401 [.10(.35 + .60 + .70 + .85 + .95) + .20(.35 + .60 +
.70 + .85 + .95)]

01.16

Pluoštiniai augalai
Fibre crops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pluoštiniai augalai

Description:

Fibre crops

01.16.1

Pluoštiniai augalai
Fibre crops

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pluoštiniai augalai

Description:

Fibre crops

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė
Cotton, whether or not ginned

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valyta ar nevalyta medvilnė

Description:

Cotton, whether or not ginned
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01.16.11.00.00

Valyta ar nevalyta medvilnė
Cotton, whether or not ginned

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valyta ar nevalyta medvilnė

Description:

Cotton, whether or not ginned

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5201[.00(.10 + .90)]

CN:

5201[.00(.10 + .90)]

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę
Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted, except flax, true hemp and ramie

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai,
žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes
ir ramę

Description:

Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted,
except flax, true hemp and ramie

01.16.12.00.00

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę
Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted, except flax, true hemp and ramie

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai,
žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes
ir ramę

Description:

Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted,
except flax, true hemp and ramie

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5303 10

CN:

5303 10

01.16.19

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai
Flax, true hemp and raw fibre crops n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios kanapės ir
žaliaviniai pluoštiniai augalai

Description:

Flax, true hemp and raw fibre crops n.e.c.

01.16.19.00.10

Linų tekstilės pluoštai
Flax fibre

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Linų tekstilės pluoštai

Description:

Flax fibre

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5301 10

CN:

5301 10

01.16.19.00.11

Linų stiebeliai
Flax stalks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Linų stiebeliai

Description:

Flax stalks

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

5301 10

CN:

5301 10

01.16.19.00.12

Linų šiaudeliai
Flax straw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Linų šiaudeliai

Description:

Flax straw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5301 10

CN:

5301 10

01.16.19.00.20

Tikrosios kanapės
Hemp

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tikrosios kanapės

Description:

Hemp

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5302 10

CN:

5302 10

01.16.19.00.80

Kiti žaliaviniai pluoštiniai augalai
Other raw fibre crops

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti žaliaviniai pluoštiniai augalai

Description:

Other raw fibre crops

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

5301 10 5302 10

CN:

5301 10 5302 10

01.19

Kiti vienmečiai augalai
Other non-perennial crops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti vienmečiai augalai

Description:

Other non-perennial crops

01.19.1

Pašariniai augalai
Forage crops

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pašariniai augalai

Description:

Forage crops

01.19.10

Pašariniai augalai
Forage crops

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pašariniai augalai

Description:

Forage crops

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - griežčiai, pašariniai runkeliai,
pašariniai šakniavaisiai, dobilai, liucerna, bandvikiai,
pašariniai kukurūzai ir kitos žolės, pašariniai lapiniai
kopūstai ir kiti panašūs pašariniai augalai Į šią
subkategoriją neįeina: - pašarinių augalų granulės ir
rupiniai, žr. 10.91

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - swedes, mangolds, fodder
roots, clover, alfalfa (lucerne), sainfoin, fodder maize
and other grasses, forage kale and similar forage
products This subcategory excludes: - pellets and
meals of forage crops, see 10.91
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01.19.10.00.10

Šienas
Hay

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šienas

Description:

Hay

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.20

Silosas
Silage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silosas

Description:

Silage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.21

Nevytintos žolės silosas
Unwilted grass silage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nevytintos žolės silosas

Description:

Unwilted grass silage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.22

Kukurūzų silosas
Corn silage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kukurūzų silosas

Description:

Corn silage

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.23

Grūdainis (pieninės brandos javų silosas)
Grain silage (milky stage cereal silage)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grūdainis (pieninės brandos javų silosas)

Description:

Grain silage (milky stage cereal silage)

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90
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01.19.10.00.24

Šienainis (vytintos žolės silosas)
Haylage (prewilted silage)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šienainis (vytintos žolės silosas)

Description:

Haylage (prewilted silage)

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.30

Vikiai
Vetches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vikiai

Description:

Vetches

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.10.00.40

Pašariniai šakniavaisiai
Fodder root crops

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pašariniai šakniavaisiai

Description:

Fodder root crops

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90 10

CN:

1214 90 10

01.19.10.00.80

Kiti pašariniai augalai
Other fodder crops

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti pašariniai augalai

Description:

Other fodder crops

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1214 90

CN:

1214 90

01.19.2

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos
Cut flowers and flower buds; flower seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos

Description:

Cut flowers and flower buds; flower seeds

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai
Cut flowers and flower buds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

Description:

Cut flowers and flower buds
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01.19.21.01.00

Skintos gėlės
Cut flowers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skintos gėlės

Description:

Cut flowers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 [.11 + .12 + .13 + .14 + .15 + .19(.10 + .80) + .90]

CN:

0603 [.11 + .12 + .13 + .14 + .15 + .19(.10 + .80) + .90]

01.19.21.01.01

Amariliai
Amaryllises

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amariliai

Description:

Amaryllises

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80

01.19.21.01.02

Anturiai
Anthuriums

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anturiai

Description:

Anthuriums

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80

01.19.21.01.03

Frezijos
Freesias

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Frezijos

Description:

Freesias

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80

01.19.21.01.04

Gerberos
Gerberas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gerberos

Description:

Gerberas

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80
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01.19.21.01.05

Gvazdikai
Carnations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gvazdikai

Description:

Carnations

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 12

CN:

0603 12

01.19.21.01.06

Lelijos (baltos)
Lilies (white)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lelijos (baltos)

Description:

Lilies (white)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 15

CN:

0603 15

01.19.21.01.07

Lelijos (spalvotos)
Lilies (coloured)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lelijos (spalvotos)

Description:

Lilies (coloured)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 15

CN:

0603 15

01.19.21.01.08

Narcizai
Narcissi

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Narcizai

Description:

Narcissi

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80

01.19.21.01.09

Orchidėjos
Orchids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Orchidėjos

Description:

Orchids

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 13

CN:

0603 13
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01.19.21.01.11

Rožės
Roses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rožės

Description:

Roses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 11

CN:

0603 11

01.19.21.01.12

Tulpės
Tulips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tulpės

Description:

Tulips

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 80

CN:

0603 19 80

01.19.21.01.13

Kardeliai
Gladioluses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kardeliai

Description:

Gladioluses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 19 10

CN:

0603 19 10

01.19.21.01.18

Kitos skintos gėlės
Other cut flowers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos skintos gėlės

Description:

Other cut flowers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 14 80

CN:

0603 14 80

01.19.21.02.00

Gyvų gėlių pumpurai (įskaitant puokštes), vainikai ir kt.
Natural flower buds (including bouquets), wreaths, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvų gėlių pumpurai (įskaitant puokštes), vainikai ir kt.

Description:

Natural flower buds (including bouquets), wreaths, etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0603 [.11 + .12 + .13 + .14 + .15 + .19(.10 + .80) + .90]

CN:

0603 [.11 + .12 + .13 + .14 + .15 + .19(.10 + .80) + .90]

01.19.22

Gėlių sėklos
Flower seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėlių sėklos

Description:

Flower seeds
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01.19.22.00.00

Gėlių sėklos
Flower seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėlių sėklos

Description:

Flower seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 30

CN:

1209 30

01.19.3

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos augalinės žaliavos
Beet seeds, seeds for forage plants; other raw vegetable materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos
augalinės žaliavos

Description:

Beet seeds, seeds for forage plants; other raw
vegetable materials

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos
Beet seeds (excluding sugar beet seeds) and seeds for forage plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir
pašarinių augalų sėklos

Description:

Beet seeds (excluding sugar beet seeds) and seeds for
forage plants

01.19.31.00.10

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas)
Beet seeds (except for sugar beet seeds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas)

Description:

Beet seeds (except for sugar beet seeds)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 60

CN:

1209 29 60

01.19.31.00.20

Dobilų sėklos
Clover seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dobilų sėklos

Description:

Clover seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 22

CN:

1209 22

01.19.31.00.21

Raudonųjų dobilų sėklos
Red clover seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raudonųjų dobilų sėklos

Description:

Red clover seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 22 10

CN:

1209 22 10
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01.19.31.00.22

Rausvųjų dobilų sėklos
Pink clover seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rausvųjų dobilų sėklos

Description:

Pink clover seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 22 80

CN:

1209 22 80

01.19.31.00.23

Baltųjų dobilų sėklos
White clover seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltųjų dobilų sėklos

Description:

White clover seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 22 80

CN:

1209 22 80

01.19.31.00.30

Ankštinių pašarinių augalų sėklos
Leguminous fodder crop seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ankštinių pašarinių augalų sėklos

Description:

Leguminous fodder crop seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209[.29(.45 + .50)]

CN:

1209[.29(.45 + .50)]

01.19.31.00.31

Liucernos sėklos
Alfalfa seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liucernos sėklos

Description:

Alfalfa seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 21

CN:

1209 21

01.19.31.00.32

Esparcetų sėklos
Sainfoin seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Esparcetų sėklos

Description:

Sainfoin seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99
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01.19.31.00.33

Rytinių ožiarūčių sėklos
Fodder galega seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rytinių ožiarūčių sėklos

Description:

Fodder galega seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99

01.19.31.00.34

Paprastųjų gargždenių sėklos
Bird’s-foot trefoil seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastųjų gargždenių sėklos

Description:

Bird’s-foot trefoil seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99

01.19.31.00.38

Kitos ankštinių pašarinių augalų sėklos
Other leguminous fodder crop seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos ankštinių pašarinių augalų sėklos

Description:

Other leguminous fodder crop seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209[.29(.45 + .50)

CN:

1209[.29(.45 + .50)

01.19.31.00.40

Varpinių daugiamečių žolių sėklos
Perennial grasses seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varpinių daugiamečių žolių sėklos

Description:

Perennial grasses seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 45

CN:

1209 29 45

01.19.31.00.41

Motiejukų sėklos
Timothy-grass seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motiejukų sėklos

Description:

Timothy-grass seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 60

CN:

1209 29 60
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01.19.31.00.42

Tikrųjų eraičinų sėklos
Meadow fescue seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tikrųjų eraičinų sėklos

Description:

Meadow fescue seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 [.23(.11 + .15 + .80)]

CN:

1209 [.23(.11 + .15 + .80)]

01.19.31.00.43

Paprastųjų šunažolių sėklos
Cocksfoot seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastųjų šunažolių sėklos

Description:

Cocksfoot seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 60

CN:

1209 29 60

01.19.31.00.44

Daugiamečių svidrių sėklos
Perennial ryegrass seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiamečių svidrių sėklos

Description:

Perennial ryegrass seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 25 90

CN:

1209 25 90

01.19.31.00.48

Kitų varpinių daugiamečių žolių sėklos
Other perennial grasses seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų varpinių daugiamečių žolių sėklos

Description:

Other perennial grasses seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 45

CN:

1209 29 45

01.19.31.00.50

Vienmečių pašarinių žolių sėklos
Annual forage grass seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienmečių pašarinių žolių sėklos

Description:

Annual forage grass seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 29 45

CN:

1209 29 45

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

43/1 939

PGPK 2013

01.19.31.00.51

Vienmečių svidrių sėklos
Annual ryegrass seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienmečių svidrių sėklos

Description:

Annual ryegrass seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99

01.19.31.00.58

Kitos vienmečių pašarinių žolių sėklos
Other annual forage grass seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos vienmečių pašarinių žolių sėklos

Description:

Other annual forage grass seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99

01.19.31.00.80

Kitos pašarinių augalų sėklos
Other fodder crop seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pašarinių augalų sėklos

Description:

Other fodder crop seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99

CN:

1209 99

01.19.39

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos
Raw vegetable materials n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos

Description:

Raw vegetable materials n.e.c.

01.19.39.00.00

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos
Raw vegetable materials n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos

Description:

Raw vegetable materials n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1212 99 95

CN:

1212 99 95

01.2

Daugiamečiai augalai
Perennial crops

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Daugiamečiai augalai

Description:

Perennial crops
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01.21

Vynuogės
Grapes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vynuogės

Description:

Grapes

01.21.1

Vynuogės
Grapes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vynuogės

Description:

Grapes

01.21.11

Valgomosios vynuogės
Table grapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomosios vynuogės

Description:

Table grapes

01.21.11.00.00

Valgomosios vynuogės
Table grapes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomosios vynuogės

Description:

Table grapes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0806 10 10

CN:

0806 10 10

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės
Other grapes, fresh

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos šviežios vynuogės

Description:

Other grapes, fresh

01.21.12.00.00

Kitos šviežios vynuogės
Other grapes, fresh

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos šviežios vynuogės

Description:

Other grapes, fresh

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0806 10 90

CN:

0806 10 90

01.22

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos
Tropical and subtropical fruits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

Description:

Tropical and subtropical fruits
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01.22.1

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos
Tropical and subtropical fruits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

Description:

Tropical and subtropical fruits

01.22.11

Avokadai
Avocados

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avokadai

Description:

Avocados

01.22.11.00.00

Avokadai
Avocados

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avokadai

Description:

Avocados

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0804 40 00

CN:

0804 40 00

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai
Bananas, plantains and similar

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

Description:

Bananas, plantains and similar

01.22.12.00.00

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai
Bananas, plantains and similar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

Description:

Bananas, plantains and similar

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0803[.10 + .90]

CN:

0803[.10 + .90]

01.22.13

Datulės
Dates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Datulės

Description:

Dates

01.22.13.00.00

Datulės
Dates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Datulės

Description:

Dates

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0804 10

CN:

0804 10

01.22.14

Figos
Figs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Figos

Description:

Figs

01.22.14.00.00

Figos
Figs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Figos

Description:

Figs

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0804 20

CN:

0804 20

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos
Other tropical and subtropical fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

Description:

Other tropical and subtropical fruits

01.22.19.00.00

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos
Other tropical and subtropical fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

Description:

Other tropical and subtropical fruits

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0804[.30 + .50], 0807 20, 0810 60

CN:

0804[.30 + .50], 0807 20, 0810 60

01.23

Citrusiniai vaisiai
Citrus fruits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Citrusiniai vaisiai

Description:

Citrus fruits

01.23.1

Citrusiniai vaisiai
Citrus fruits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Citrusiniai vaisiai

Description:

Citrus fruits

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai
Pomelo and grapefruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

Description:

Pomelo and grapefruits
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01.23.11.00.00

Didieji greipfrutai ir greipfrutai
Pomelo and grapefruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

Description:

Pomelo and grapefruits

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0805 40

CN:

0805 40

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos
Lemons and limes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Citrinos ir žaliosios citrinos

Description:

Lemons and limes

01.23.12.00.00

Citrinos ir žaliosios citrinos
Lemons and limes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Citrinos ir žaliosios citrinos

Description:

Lemons and limes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0805[.50(.10 + .90)]

CN:

0805[.50(.10 + .90)]

01.23.13

Apelsinai
Oranges

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apelsinai

Description:

Oranges

01.23.13.00.00

Apelsinai
Oranges

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apelsinai

Description:

Oranges

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0805[.10(.20 + .80)]

CN:

0805[.10(.20 + .80)]

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai
Tangerines, mandarins, clementines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai

Description:

Tangerines, mandarins, clementines

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

48/1 939

PGPK 2013

01.23.14.00.00

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai
Tangerines, mandarins, clementines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai

Description:

Tangerines, mandarins, clementines

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0805[.20(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

CN:

0805[.20(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai
Other citrus fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti citrusiniai vaisiai

Description:

Other citrus fruits

01.23.19.00.00

Kiti citrusiniai vaisiai
Other citrus fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti citrusiniai vaisiai

Description:

Other citrus fruits

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0805 90

CN:

0805 90

01.24

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai
Pome fruits and stone fruits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai

Description:

Pome fruits and stone fruits

01.24.1

Obuoliai
Apples

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Obuoliai

Description:

Apples

01.24.10

Obuoliai
Apples

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Obuoliai

Description:

Apples

01.24.10.00.00

Obuoliai
Apples

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Obuoliai

Description:

Apples

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0808[.10(.10 + .80)]

CN:

0808[.10(.10 + .80)]

01.24.2

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai
Other pome fruits and stone fruits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai

Description:

Other pome fruits and stone fruits

01.24.21

Kriaušės
Pears

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kriaušės

Description:

Pears

01.24.21.00.00

Kriaušės
Pears

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kriaušės

Description:

Pears

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0808[.30(.10 + .90)]

CN:

0808[.30(.10 + .90)]

01.24.22

Svarainiai
Quinces

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svarainiai

Description:

Quinces

01.24.22.00.00

Svarainiai
Quinces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svarainiai

Description:

Quinces

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0808 40

CN:

0808 40

01.24.23

Abrikosai
Apricots

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Abrikosai

Description:

Apricots
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01.24.23.00.00

Abrikosai
Apricots

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Abrikosai

Description:

Apricots

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809 10

CN:

0809 10

01.24.24

Vyšnios
Cherries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyšnios

Description:

Cherries

01.24.24.00.00

Vyšnios
Cherries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyšnios

Description:

Cherries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809[.21 + .29]

CN:

0809[.21 + .29]

01.24.25

Persikai
Peaches

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Persikai

Description:

Peaches

01.24.25.00.00

Persikai
Peaches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Persikai

Description:

Peaches

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809 30 90

CN:

0809 30 90

01.24.26

Nektarinai
Nectarines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nektarinai

Description:

Nectarines
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01.24.26.00.00

Nektarinai
Nectarines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nektarinai

Description:

Nectarines

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809 30 10

CN:

0809 30 10

01.24.27

Slyvos
Plums

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Slyvos

Description:

Plums

01.24.27.00.00

Slyvos
Plums

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slyvos

Description:

Plums

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809 40 05

CN:

0809 40 05

01.24.28

Dygiosios slyvos
Sloes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dygiosios slyvos

Description:

Sloes

01.24.28.00.00

Dygiosios slyvos
Sloes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dygiosios slyvos

Description:

Sloes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0809 40 90

CN:

0809 40 90

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai
Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

Description:

Other pome fruits and stone fruits n.e.c.
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01.24.29.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai
Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

Description:

Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810[.90(.20 + .75)]

CN:

0810[.90(.20 + .75)]

01.25

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai
Other tree and bush fruits and nuts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai

Description:

Other tree and bush fruits and nuts

01.25.1

Šilauogių genties augalų uogos ir vaisiai
Berries and the fruits of the genus vaccinium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šilauogių genties augalų uogos ir vaisiai

Description:

Berries and the fruits of the genus vaccinium

01.25.11

Kiviai
Kiwi fruit

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiviai

Description:

Kiwi fruit

01.25.11.00.00

Kiviai
Kiwi fruit

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiviai

Description:

Kiwi fruit

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 50 00

CN:

0810 50 00

01.25.12

Avietės
Raspberries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avietės

Description:

Raspberries

01.25.12.00.00

Avietės
Raspberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avietės

Description:

Raspberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0810[.20(.10 + .90)]

CN:

0810[.20(.10 + .90)]

01.25.13

Braškės
Strawberries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Braškės

Description:

Strawberries

01.25.13.00.00

Braškės
Strawberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Braškės

Description:

Strawberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 10

CN:

0810 10

01.25.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių genties augalų vaisiai ir uogos
Other berries, the fruits of the genus vaccinium n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių genties augalų
vaisiai ir uogos

Description:

Other berries, the fruits of the genus vaccinium n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - spanguolės, girtuoklės,
bruknės, mėlynės, vaivorai - serbentai ir agrastai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - cranberry, blueberry,
lingonberry, bilberry, huckleberry - currant and
gooseberries

01.25.19.00.10

Serbentai
Currants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Serbentai

Description:

Currants

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 30

CN:

0810 30

01.25.19.00.11

Juodieji serbentai
Blackcurrant

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodieji serbentai

Description:

Blackcurrant

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 30 10

CN:

0810 30 10

01.25.19.00.12

Raudonieji serbentai
Redcurrant

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raudonieji serbentai

Description:

Redcurrant

Matavimo

t

Unit:

t
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vienetas:
Ryšys su CN:

0810 30 30

CN:

0810 30 30

01.25.19.00.13

Baltieji serbentai
Whitecurrant

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltieji serbentai

Description:

Whitecurrant

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 30 90

CN:

0810 30 90

01.25.19.00.20

Agrastai
Gooseberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Agrastai

Description:

Gooseberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 30 90

CN:

0810 30 90

01.25.19.00.30

Spanguolės
Cranberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spanguolės

Description:

Cranberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810[.40(.10 + .50)]

CN:

0810[.40(.10 + .50)]

01.25.19.00.40

Bruknės
Lingonberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bruknės

Description:

Lingonberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 40 10

CN:

0810 40 10

01.25.19.00.50

Mėlynės
Bilberries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėlynės

Description:

Bilberries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 40 30

CN:

0810 40 30
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01.25.19.00.80

Kitos uogos
Other berries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos uogos

Description:

Other berries

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0810 40 90

CN:

0810 40 90

01.25.2

Vaisių sėklos
Fruit seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaisių sėklos

Description:

Fruit seeds

01.25.20

Vaisių sėklos
Fruit seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaisių sėklos

Description:

Fruit seeds

01.25.20.00.00

Vaisių sėklos
Fruit seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaisių sėklos

Description:

Fruit seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209[.99(.99 + .91)], 1212 99 49

CN:

1209[.99(.99 + .91)], 1212 99 49

01.25.3

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)
Nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus,
žemės riešutus ir kokosus)

Description:

Nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and
coconuts)

01.25.31

Migdolai
Almonds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Migdolai

Description:

Almonds

01.25.31.00.00

Migdolai
Almonds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Migdolai

Description:

Almonds

Matavimo

t

Unit:

t
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vienetas:
Ryšys su CN:

0802[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90)]

CN:

0802[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90)]

01.25.32

Kaštainiai
Chestnuts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaštainiai

Description:

Chestnuts

01.25.32.00.00

Kaštainiai
Chestnuts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaštainiai

Description:

Chestnuts

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0802[.41 + .42]

CN:

0802[.41 + .42]

01.25.33

Lazdyno riešutai
Hazelnuts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lazdyno riešutai

Description:

Hazelnuts

01.25.33.00.00

Lazdyno riešutai
Hazelnuts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lazdyno riešutai

Description:

Hazelnuts

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0802[.21 + .22]

CN:

0802[.21 + .22]

01.25.34

Pistacijos
Pistachios

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pistacijos

Description:

Pistachios

01.25.34.00.00

Pistacijos
Pistachios

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pistacijos

Description:

Pistachios

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0802[.51 + .52]

CN:

0802[.51 + .52]
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01.25.35

Graikiniai riešutai
Walnuts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Graikiniai riešutai

Description:

Walnuts

01.25.35.00.00

Graikiniai riešutai
Walnuts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Graikiniai riešutai

Description:

Walnuts

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0802[.31 + .32]

CN:

0802[.31 + .32]

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)
Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus,
žemės riešutus ir kokosus)

Description:

Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and
coconuts)

01.25.39.00.00

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)
Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus,
žemės riešutus ir kokosus)

Description:

Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and
coconuts)

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0801[.21 + .22 + .31 + .32], 0802[.61 + .62 + .70 + .80
+ .90(.10 + .50 + .85)]

CN:

0801[.21 + .22 + .31 + .32], 0802[.61 + .62 + .70 + .80
+ .90(.10 + .50 + .85)]

01.25.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos
Other tree and bush fruits n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių
vaisiai bei uogos

Description:

Other tree and bush fruits n.e.c.

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos
Other tree and bush fruits n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių
vaisiai bei uogos

Description:

Other tree and bush fruits n.e.c.
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01.25.90.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos
Other tree and bush fruits n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių
vaisiai bei uogos

Description:

Other tree and bush fruits n.e.c.

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1212[.92 + .99(.41)], 0810[.70 + 90(.75)]

CN:

1212[.92 + .99(.41)], 0810[.70 + 90(.75)]

01.26

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos
Oleaginous fruits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Description:

Oleaginous fruits

01.26.1

Alyvuogės
Olives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Alyvuogės

Description:

Olives

01.26.11

Valgomosios alyvuogės
Table olives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomosios alyvuogės

Description:

Table olives

01.26.11.00.00

Valgomosios alyvuogės
Table olives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomosios alyvuogės

Description:

Table olives

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0709 92 10

CN:

0709 92 10

01.26.12

Alyvuogės aliejui spausti
Olives for production of olive oil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alyvuogės aliejui spausti

Description:

Olives for production of olive oil

01.26.12.00.00

Alyvuogės aliejui spausti
Olives for production of olive oi

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alyvuogės aliejui spausti

Description:

Olives for production of olive oi

Matavimo

t

Unit:

t
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vienetas:
Ryšys su CN:

0709 92 90

CN:

0709 92 90

01.26.2

Kokosai
Coconuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kokosai

Description:

Coconuts

01.26.20

Kokosai
Coconuts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kokosai

Description:

Coconuts

01.26.20.00.00

Kokosai
Coconuts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kokosai

Description:

Coconuts

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0801[.11 + .12 + .19]

CN:

0801[.11 + .12 + .19]

01.26.9

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos
Other oleaginous fruits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Description:

Other oleaginous fruits

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos
Other oleaginous fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Description:

Other oleaginous fruits

01.26.90.00.00

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos
Other oleaginous fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Description:

Other oleaginous fruits

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1203

CN:

1203

01.27

Gėrimams gaminti naudojami augalai
Beverage crops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gėrimams gaminti naudojami augalai

Description:

Beverage crops
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01.27.1

Gėrimams gaminti naudojami augalai
Beverage crops

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gėrimams gaminti naudojami augalai

Description:

Beverage crops

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės
Coffee beans, not roasted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neskrudintos kavos pupelės

Description:

Coffee beans, not roasted

01.27.11.00.00

Neskrudintos kavos pupelės
Coffee beans, not roasted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskrudintos kavos pupelės

Description:

Coffee beans, not roasted

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0901 11

CN:

0901 11

01.27.12

Arbatžolės
Tea leaves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Arbatžolės

Description:

Tea leaves

01.27.12.00.00

Arbatžolės
Tea leaves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arbatžolės

Description:

Tea leaves

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0902[.20 + .40]

CN:

0902[.20 + .40]

01.27.13

Matės lapeliai
Maté leaves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Matės lapeliai

Description:

Maté leaves

01.27.13.00.00

Matės lapeliai
Maté leaves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Matės lapeliai

Description:

Maté leaves

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t
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Ryšys su CN:

0903

CN:

0903

01.27.14

Kakavos pupelės
Cocoa beans

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos pupelės

Description:

Cocoa beans

01.27.14.00.00

Kakavos pupelės
Cocoa beans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos pupelės

Description:

Cocoa beans

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1801

CN:

1801

01.28

Prieskoniniai, kvapieji, vaistiniai ir farmacijos pramonėje naudojami augalai
Spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Prieskoniniai, kvapieji, vaistiniai ir farmacijos pramonėje Description:
naudojami augalai

01.28.1

Neperdirbti prieskoniai
Spices, not processed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neperdirbti prieskoniai

Description:

Spices, not processed

01.28.11

Žaliaviniai pipirai
Pepper (piper spp.), raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliaviniai pipirai

Description:

Pepper (piper spp.), raw

01.28.11.00.00

Žaliaviniai pipirai
Pepper (piper spp.), raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliaviniai pipirai

Description:

Pepper (piper spp.), raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0904 11

CN:

0904 11

01.28.12

Žaliaviniai sausi ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės paprikos
Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliaviniai sausi ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės Description:
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paprikos
01.28.12.00.00

Žaliaviniai sausi ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės paprikos
Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliaviniai sausi ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės Description:
paprikos

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0904[.21(.10 + .90)]

CN:

0904[.21(.10 + .90)]

01.28.13

Žaliaviniai muskato riešutai, muskato kevalai ir kardamonas
Nutmeg, mace and cardamoms, raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliaviniai muskato riešutai, muskato kevalai ir
kardamonas

Description:

Nutmeg, mace and cardamoms, raw

01.28.13.00.00

Žaliaviniai muskato riešutai, muskato kevalai ir kardamonas
Nutmeg, mace and cardamoms, raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliaviniai muskato riešutai, muskato kevalai ir
kardamonas

Description:

Nutmeg, mace and cardamoms, raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0908[.11 + .31]

CN:

0908[.11 + .31]

01.28.14

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir kadagių uogos
Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fenner and juniper berries, raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės,
kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir
kadagių uogos

Description:

Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fenner and
juniper berries, raw

01.28.14.00.00

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir kadagių uogos
Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fenner and juniper berries, raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės,
kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir
kadagių uogos

Description:

Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fenner and
juniper berries, raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0909[.21 + .31 + .61]

CN:

0909[.21 + .31 + .61]

01.28.15

Žaliavinis cinamonas
Cinnamon (canella), raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinis cinamonas

Description:

Cinnamon (canella), raw
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01.28.15.00.00

Žaliavinis cinamonas
Cinnamon (canella), raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliavinis cinamonas

Description:

Cinnamon (canella), raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0906[.11 + .19]

CN:

0906[.11 + .19]

01.28.16

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)
Cloves (whole stems), raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

Description:

Cloves (whole stems), raw

01.28.16.00.00

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)
Cloves (whole stems), raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

Description:

Cloves (whole stems), raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0907 10

CN:

0907 10

01.28.17

Žaliavinis sausas imbieras
Ginger, dry, raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinis sausas imbieras

Description:

Ginger, dry, raw

01.28.17.00.00

Žaliavinis sausas imbieras
Ginger, dry, raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliavinis sausas imbieras

Description:

Ginger, dry, raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0910 11

CN:

0910 11

01.28.18

Žaliavinė vanilė
Vanilla, raw

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinė vanilė

Description:

Vanilla, raw
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01.28.18.00.00

Žaliavinė vanilė
Vanilla, raw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliavinė vanilė

Description:

Vanilla, raw

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0905 10

CN:

0905 10

01.28.19

Kiti neperdirbti prieskoniai
Other spices, not processed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti neperdirbti prieskoniai

Description:

Other spices, not processed

01.28.19.00.00

Kiti neperdirbti prieskoniai
Other spices, not processed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti neperdirbti prieskoniai

Description:

Other spices, not processed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0910[.20(.10) + .30 + .91(.05 + .10) + .99(.31 + .33 + .50 CN:
+ .91)], 0709 99 40

01.28.2

Apynių spurgai
Hop cones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Apynių spurgai

Description:

Hop cones

01.28.20

Apynių spurgai
Hop cones

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apynių spurgai

Description:

Hop cones

01.28.20.00.00

Apynių spurgai
Hop cones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apynių spurgai

Description:

Hop cones

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1210[.10 + .20(.10 + .90)]

CN:

1210[.10 + .20(.10 + .90)]
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01.28.3

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai
Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje,
Description:
farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai
Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje,
Description:
farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.28.30.00.00

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai
Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje,
Description:
farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or similar purposes

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1211[.30 + .30 + .40 + 90(.20 + .30 + .86)]

CN:

1211[.30 + .30 + .40 + 90(.20 + .30 + .86)]

01.29

Kiti daugiamečiai augalai
Other perennial crops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti daugiamečiai augalai

Description:

Other perennial crops

01.29.1

Gamtinis kaučiukas
Natural rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinis kaučiukas

Description:

Natural rubber

01.29.10

Gamtinis kaučiukas
Natural rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinis kaučiukas

Description:

Natural rubber

01.29.10.00.00

Gamtinis kaučiukas
Natural rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinis kaučiukas

Description:

Natural rubber

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

4001[.10 + .21 + .22 + 29]

CN:

4001[.10 + .21 + .22 + 29]
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01.29.2

Nukirstos kalėdinės eglutės
Christmas trees, cut

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nukirstos kalėdinės eglutės

Description:

Christmas trees, cut

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės
Christmas trees, cut

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nukirstos kalėdinės eglutės

Description:

Christmas trees, cut

01.29.20.00.10

Kalėdinės eglutės
Christmas trees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalėdinės eglutės

Description:

Christmas trees

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0604 20 20

CN:

0604 20 20

01.29.20.00.20

Dekoratyvinės eglių šakos
Ornamental fir branches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dekoratyvinės eglių šakos

Description:

Ornamental fir branches

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0604 20 40

CN:

0604 20 40

01.29.3

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui,
kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

Description:

Vegetable materials of a kind used primarily for
plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or
tanning

01.29.30

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui,
kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

Description:

Vegetable materials of a kind used primarily for
plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or
tanning
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01.29.30.00.00

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui,
kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

Description:

Vegetable materials of a kind used primarily for
plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or
tanning

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

1401[.10 + .20 + .90], 1404 90

CN:

1401[.10 + .20 + .90], 1404 90

01.3

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena
Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai,
gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

Description:

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots,
cuttings and slips; mushroom spawn

01.30

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena
Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai,
gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

Description:

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots,
cuttings and slips; mushroom spawn

01.30.1

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena
Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai,
gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

Description:

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots,
cuttings and slips; mushroom spawn

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena
Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai,
gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

Description:

Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots,
cuttings and slips; mushroom spawn

01.30.10.00.10

Grybiena
Mycelium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grybiena

Description:

Mycelium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0602 90 10

CN:

0602 90 10
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01.30.10.00.20

Vazoninės gėlės
Potted flowers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vazoninės gėlės

Description:

Potted flowers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602[.90(.70 + .91 + .99)]

CN:

0602[.90(.70 + .91 + .99)]

01.30.10.00.30

Lapinių gėlių sodinukai
Leafy flower seedlings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapinių gėlių sodinukai

Description:

Leafy flower seedlings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602, 0601

CN:

0602, 0601

01.30.10.00.40

Augalų sodmenys
Plant seedlings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalų sodmenys

Description:

Plant seedlings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602, 0601

CN:

0602, 0601

01.30.10.00.50

Augalų daigai
Plant shoots

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalų daigai

Description:

Plant shoots

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602, 0601

CN:

0602, 0601

01.30.10.00.80

Kita sodinamoji medžiaga
Other planting material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita sodinamoji medžiaga

Description:

Other planting material

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602, 0601

CN:

0602, 0601

01.4

Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai
Live animals and animal products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

Description:

Live animals and animal products
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01.41

Gyvi pieniniai galvijai, žalias pieninių galvijų pienas
Dairy cattle, live and raw milk from dairy cattle

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvi pieniniai galvijai, žalias pieninių galvijų pienas

Description:

Dairy cattle, live and raw milk from dairy cattle

01.41.1

Gyvi pieniniai galvijai
Dairy cattle, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvi pieniniai galvijai

Description:

Dairy cattle, live

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai
Dairy cattle, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi pieniniai galvijai

Description:

Dairy cattle, live

01.41.10.00.10

Karvės
Cows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karvės

Description:

Cows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]

CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]

01.41.10.00.11

Melžiamos karvės
Dairy cows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Melžiamos karvės

Description:

Dairy cows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]

CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]

01.41.10.00.12

Penimos karvės
Fattening cows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Penimos karvės

Description:

Fattening cows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]

CN:

0102[.21(.30) + .29(.61 + .69)]
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01.41.10.00.13

Veislinės karvės
Pedigree cows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veislinės karvės

Description:

Pedigree cows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102 21 30

CN:

0102 21 30

01.41.10.00.80

Kiti gyvi pieniniai galvijai
Other dairy livestock, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gyvi pieniniai galvijai

Description:

Other dairy livestock, live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .90(.20 + .91 + .99)]

CN:

0102[.21(.90) + .90(.20 + .91 + .99)]

01.41.2

Žalias pieninių galvijų pienas
Raw milk from dairy cattle

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žalias pieninių galvijų pienas

Description:

Raw milk from dairy cattle

01.41.20

Žalias pieninių galvijų pienas
Raw milk from dairy cattle

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalias pieninių galvijų pienas

Description:

Raw milk from dairy cattle

01.41.20.00.10

Žalias karvių pienas
Raw cow’s milk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalias karvių pienas

Description:

Raw cow’s milk

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

01.41.20.00.80

Žalias kitų stambiųjų raguočių pienas
Raw milk of other heavy horned livestock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalias kitų stambiųjų raguočių pienas

Description:

Raw milk of other heavy horned livestock

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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01.42

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma
Other cattle and buffaloes, live and their semen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma

Description:

Other cattle and buffaloes, live and their semen

01.42.1

Kiti gyvi galvijai ir buivolai
Other cattle and buffaloes, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti gyvi galvijai ir buivolai

Description:

Other cattle and buffaloes, live

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius
Other cattle and buffaloes, except calves, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius

Description:

Other cattle and buffaloes, except calves, live

01.42.11.00.10

Buliukai nuo 1 iki 2 metų
Bull calves aged 1 to 2

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buliukai nuo 1 iki 2 metų

Description:

Bull calves aged 1 to 2

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .41 + .49 + .91 + .99)]

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .41 + .49 + .91 + .99)]

01.42.11.00.20

Telyčios nuo 1 iki 2 metų
Heifers aged 1 to 2

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo 1 iki 2 metų

Description:

Heifers aged 1 to 2

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .41 + .49 + .51 + .59)]

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .41 + .49 + .51 + .59)]

01.42.11.00.21

Telyčios nuo 1 iki 2 metų skerdimui
Heifers aged 1 to 2 for slaughter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo 1 iki 2 metų skerdimui

Description:

Heifers aged 1 to 2 for slaughter

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .41 + .51)

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .41 + .51)
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01.42.11.00.22

Telyčios nuo 1 iki 2 metų veislei
Heifers aged 1 to 2 for breeding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo 1 iki 2 metų veislei

Description:

Heifers aged 1 to 2 for breeding

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0121[.21(.10) + .29(.05 + .49 + .59)]

CN:

0121[.21(.10) + .29(.05 + .49 + .59)]

01.42.11.00.30

Buliai nuo 2 metų
Bulls aged 2 and over

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buliai nuo 2 metų

Description:

Bulls aged 2 and over

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .91 + .99)]

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .91 + .99)]

01.42.11.00.40

Telyčios nuo2 metų
Heifers aged 2 and over

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo2 metų

Description:

Heifers aged 2 and over

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .51 + .59)

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .51 + .59)

01.42.11.00.41

Telyčios nuo 2 metų skerdimui
Heifers aged 2 and over for slaughter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo 2 metų skerdimui

Description:

Heifers aged 2 and over for slaughter

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .51)]

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .51)]

01.42.11.00.42

Telyčios nuo2 metų veislei
Heifers aged 2 and over for breeding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčios nuo2 metų veislei

Description:

Heifers aged 2 and over for breeding

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .59)]

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .59)]
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01.42.11.00.80

Kiti stambieji raguočiai
Other heavy horned livestock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti stambieji raguočiai

Description:

Other heavy horned livestock

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102 29

CN:

0102 29

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai
Calves of cattle and buffalo, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Description:

Calves of cattle and buffalo, live

01.42.12.00.10

Buliukai iki vienų metų
Bull calves aged under 1

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buliukai iki vienų metų

Description:

Bull calves aged under 1

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .21 + .29 + .41 + .49)

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .21 + .29 + .41 + .49)

01.42.12.00.11

Buliukai skerdimui
Bull calves for slaughter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buliukai skerdimui

Description:

Bull calves for slaughter

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .21 + .41)]

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .21 + .41)]

01.42.12.00.12

Buliukai veislei
Bull calves for breeding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buliukai veislei

Description:

Bull calves for breeding

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .29 + .49)]

CN:

0102[.21(.90) + .29(.05 + .10 + .29 + .49)]

01.42.12.00.20

Telyčaitės iki vienų metų
Heifers aged under 1

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčaitės iki vienų metų

Description:

Heifers aged under 1

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .21 + .29 + .41 + .49)]

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .21 + .29 + .41 + .49)]
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01.42.12.00.21

Telyčaitės skerdimui
Heifers for slaughter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčaitės skerdimui

Description:

Heifers for slaughter

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .21 + .41)]

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .21 + .41)]

01.42.12.00.22

Telyčaitės veislei
Heifers for breeding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telyčaitės veislei

Description:

Heifers for breeding

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .29 + .49)]

CN:

0102[.21(.10) + .29(.05 + .10 + .29 + .49)]

01.42.12.00.80

Kitų stambiųjų raguočių veršeliai
Calves of other heavy horned livestock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų stambiųjų raguočių veršeliai

Description:

Calves of other heavy horned livestock

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0102 29

CN:

0102 29

01.42.2

Galvijų ir buivolų sperma
Cattle and buffalo semen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Galvijų ir buivolų sperma

Description:

Cattle and buffalo semen

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma
Cattle and buffalo semen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvijų ir buivolų sperma

Description:

Cattle and buffalo semen

01.42.20.00.00

Galvijų ir buivolų sperma
Cattle and buffalo semen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galvijų ir buivolų sperma

Description:

Cattle and buffalo semen

Ryšys su CN:

0511 10

CN:

0511 10
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01.43

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai
Horses and other equines, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai

Description:

Horses and other equines, live

01.43.1

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai
Horses and other equines, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai

Description:

Horses and other equines, live

01.43.10

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai
Horses and other equines, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi arkliai ir kiti kanopiniai gyvūnai

Description:

Horses and other equines, live

01.43.10.00.10

Kumelės nuo 3 metų
Mares aged 3 and over

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kumelės nuo 3 metų

Description:

Mares aged 3 and over

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0101[.21 + .29(.10 + .90)]

CN:

0101[.21 + .29(.10 + .90)]

01.43.10.00.20

Veisliniai arkliai
Pedigree horses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veisliniai arkliai

Description:

Pedigree horses

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0101 21

CN:

0101 21

01.43.10.00.80

Kiti arkliai ir kanopiniai gyvūnai
Other horses and ungulates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti arkliai ir kanopiniai gyvūnai

Description:

Other horses and ungulates

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0101[.29(.90) + .30 + 90]

CN:

0101[.29(.90) + .30 + 90]

01.44

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai
Camels and camelids, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

Description:

Camels and camelids, live

01.44.1

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai
Camels and camelids, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

Description:

Camels and camelids, live

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai
Camels and camelids, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

Description:

Camels and camelids, live

01.44.10.00.00

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai
Camels and camelids, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

Description:

Camels and camelids, live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0106 13

CN:

0106 13

01.45

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų žalias pienas ir kirptos vilnos
Sheep and goats, live; raw milk and shorn wool from sheep and goats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų žalias pienas ir kirptos
vilnos

Description:

Sheep and goats, live; raw milk and shorn wool from
sheep and goats

01.45.1

Gyvos avys ir ožkos
Sheep and goats, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvos avys ir ožkos

Description:

Sheep and goats, live

01.45.11

Gyvos avys
Sheep, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos avys

Description:

Sheep, live

01.45.11.00.10

Vienų metų ir vyresnės avys
Sheep aged 1 and over

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienų metų ir vyresnės avys

Description:

Sheep aged 1 and over

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104[.10(.10 + .80)]

CN:

0104[.10(.10 + .80)]
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01.45.11.00.20

Jauniklės avys ir ėriavedės
Female lambs and lambing ewes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jauniklės avys ir ėriavedės

Description:

Female lambs and lambing ewes

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104[.10(.10 + .30 + .80)]

CN:

0104[.10(.10 + .30 + .80)]

01.45.11.00.30

Veislinės avys
Pedigree sheep

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veislinės avys

Description:

Pedigree sheep

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104 10 10

CN:

0104 10 10

01.45.11.00.80

Kitos avys
Other sheep

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos avys

Description:

Other sheep

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104 10 80

CN:

0104 10 80

01.45.12

Gyvos ožkos
Goats, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos ožkos

Description:

Goats, live

01.45.12.00.10

Vienų metų ir vyresnės ožkos
Goats aged 1 and over

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienų metų ir vyresnės ožkos

Description:

Goats aged 1 and over

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104[.20(.10 + .90)]

CN:

0104[.20(.10 + .90)]

01.45.12.00.20

Vedeklės ir jauniklės ožkos
Female goat kids and nanny goats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vedeklės ir jauniklės ožkos

Description:

Female goat kids and nanny goats

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104[.20(.10 + .90)]

CN:

0104[.20(.10 + .90)]
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01.45.12.00.30

Veislinės ožkos
Pedigree goats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veislinės ožkos

Description:

Pedigree goats

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104 20 10

CN:

0104 20 10

01.45.12.00.80

Kitos ožkos
Other goats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos ožkos

Description:

Other goats

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0104 20 90

CN:

0104 20 90

01.45.2

Žalias avių ir ožkų pienas
Raw milk from sheep and goats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žalias avių ir ožkų pienas

Description:

Raw milk from sheep and goats

01.45.21

Žalias avių pienas
Raw milk from sheep

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalias avių pienas

Description:

Raw milk from sheep

01.45.21.00.00

Žalias avių pienas
Raw milk from sheep

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalias avių pienas

Description:

Raw milk from sheep

01.45.22

Žalias ožkų pienas
Raw milk from goats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalias ožkų pienas

Description:

Raw milk from goats

01.45.22.00.00

Žalias ožkų pienas
Raw milk from goats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalias ožkų pienas

Description:

Raw milk from goats
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01.45.3

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną
Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš
kirpimą plautą vilną

Description:

Shorn wool from sheep and goats, greasy, including
fleece-washed shorn wool

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną
Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš
kirpimą plautą vilną

Description:

Shorn wool from sheep and goats, greasy, including
fleece-washed shorn wool

01.45.30.00.00

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną
Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš
kirpimą plautą vilną

Description:

Shorn wool from sheep and goats, greasy, including
fleece-washed shorn wool

Ryšys su CN:

5101 11

CN:

5101 11

01.46

Gyvos kiaulės
Swine, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvos kiaulės

Description:

Swine, live

01.46.1

Gyvos kiaulės
Swine, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvos kiaulės

Description:

Swine, live

01.46.10

Gyvos kiaulės
Swine, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos kiaulės

Description:

Swine, live

01.46.10.00.10

Paršeliai
Piglets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paršeliai

Description:

Piglets

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]
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01.46.10.00.11

Paršeliai (iki 2 mėnesių) iki 20 kg
Piglets (under 2 months) under 20 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paršeliai (iki 2 mėnesių) iki 20 kg

Description:

Piglets (under 2 months) under 20 kg

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

01.46.10.00.12

Paršeliai (2-4 mėnesių) nuo 20 iki 50 kg
Piglets (2–4 months) from 20 to 50 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paršeliai (2-4 mėnesių) nuo 20 iki 50 kg

Description:

Piglets (2–4 months) from 20 to 50 kg

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

01.46.10.00.20

Penimos kiaulės
Fattening pigs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Penimos kiaulės

Description:

Fattening pigs

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]

CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]

01.46.10.00.21

Penimos kiaulės (4-6 mėnesių) nuo 50 iki80 kg
Fattening pigs (4–6 months) from 50 to 80 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Penimos kiaulės (4-6 mėnesių) nuo 50 iki80 kg

Description:

Fattening pigs (4–6 months) from 50 to 80 kg

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]

CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]

01.46.10.00.22

Penimos kiaulės (6-8 mėnesių) nuo 80 iki 110 kg
Fattening pigs (6–8 months) from 80 to 110 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Penimos kiaulės (6-8 mėnesių) nuo 80 iki 110 kg

Description:

Fattening pigs (6–8 months) from 80 to 110 kg

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]

CN:

0103[.10 + .92(.19 + .90)]
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01.46.10.00.23

Penimos kiaulės (8 mėnesių ir vyresnės) 110 kg ir daugiau
Fattening pigs (8 months and over) 110 kg and more

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Penimos kiaulės (8 mėnesių ir vyresnės) 110 kg ir
daugiau

Description:

Fattening pigs (8 months and over) 110 kg and more

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.11 + .19 + .90)]

CN:

0103[.10 + .92(.11 + .19 + .90)]

01.46.10.00.30

Veislinės kiaulės (50 kg ir daugiau)
Pedigree pigs (50 kg and more)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veislinės kiaulės (50 kg ir daugiau)

Description:

Pedigree pigs (50 kg and more)

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103 10

CN:

0103 10

01.46.10.00.31

Kuiliai
Boars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kuiliai

Description:

Boars

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 +.92(.19 + .90)]

CN:

0103[.10 +.92(.19 + .90)]

01.46.10.00.32

Pagrindinės paršavedės
Main breeding sows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagrindinės paršavedės

Description:

Main breeding sows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.11)]

CN:

0103[.10 + .92(.11)]

01.46.10.00.33

Pakaitinės paršavedės
Replacement breeding sows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakaitinės paršavedės

Description:

Replacement breeding sows

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .92(.11)]

CN:

0103[.10 + .92(.11)]
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01.46.10.00.34

Pakaitinės kiaulaitės
Replacement gilts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakaitinės kiaulaitės

Description:

Replacement gilts

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

CN:

0103[.10 + .91(.10 + .90)]

01.46.10.00.80

Kitos kiaulės
Other pigs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kiaulės

Description:

Other pigs

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0103 92 90

CN:

0103 92 90

01.47

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai
Poultry, live and eggs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai

Description:

Poultry, live and eggs

01.47.1

Gyvi naminiai paukščiai
Poultry, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvi naminiai paukščiai

Description:

Poultry, live

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai
Chickens, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos vištos ir viščiukai

Description:

Chickens, live

01.47.11.00.10

Vištos ir gaidžiai
Cocks and hens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vištos ir gaidžiai

Description:

Cocks and hens

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.11 + .94]

CN:

0105[.11 + .94]
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01.47.11.00.11

Vištos dedeklės
Laying hens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vištos dedeklės

Description:

Laying hens

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.11(.11 + .91) + .94]

CN:

0105[.11(.11 + .91) + .94]

01.47.11.00.12

Broileriai
Broilers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Broileriai

Description:

Broilers

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.11(.19 + .99) + .94]

CN:

0105[.11(.19 + .99) + .94]

01.47.11.00.18

Kitos vištos ir gaidžiai
Other cocks and hens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos vištos ir gaidžiai

Description:

Other cocks and hens

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.11(.19 + .99) + .94]

CN:

0105[.11(.19 + .99) + .94]

01.47.12

Gyvi kalakutai
Turkeys, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi kalakutai

Description:

Turkeys, live

01.47.12.00.00

Gyvi kalakutai
Turkeys, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvi kalakutai

Description:

Turkeys, live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.12 + .99(.30)]

CN:

0105[.12 + .99(.30)]

01.47.13

Gyvos žąsys
Geese, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos žąsys

Description:

Geese, live
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01.47.13.00.00

Gyvos žąsys
Geese, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos žąsys

Description:

Geese, live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.14 + .99(.20)]

CN:

0105[.14 + .99(.20)]

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos
Ducks and guinea fowls, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos antys ir patarškos

Description:

Ducks and guinea fowls, live

01.47.14.00.00

Gyvos antys ir patarškos
Ducks and guinea fowls, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos antys ir patarškos

Description:

Ducks and guinea fowls, live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0105[.13 + .15 + .99(.10 + .50)]

CN:

0105[.13 + .15 + .99(.10 + .50)]

01.47.2

Švieži kiaušiniai su lukštais
Eggs, in shell, fresh

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Švieži kiaušiniai su lukštais

Description:

Eggs, in shell, fresh

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais
Hen eggs in shell, fresh

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

Description:

Hen eggs in shell, fresh

01.47.21.00.00

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais
Hen eggs in shell, fresh

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

Description:

Hen eggs in shell, fresh

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0407 21

CN:

0407 21

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais
Eggs from other poultry in shell, fresh

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

Description:

Eggs from other poultry in shell, fresh

01.47.22.00.00

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais
Eggs from other poultry in shell, fresh

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

Description:

Eggs from other poultry in shell, fresh

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0407 29 10

CN:

0407 29 10

01.47.23

Periniai
Eggs for hatching

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Periniai

Description:

Eggs for hatching

01.47.23.00.00

Periniai
Eggs for hatching

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Periniai

Description:

Eggs for hatching

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0407[.11 + .19(.11 + .19)]

CN:

0407[.11 + .19(.11 + .19)]

01.49

Kiti ūkiniai gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai
Other farmed animals and animal products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti ūkiniai gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

Description:

Other farmed animals and animal products

01.49.1

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai
Other farmed animals, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai

Description:

Other farmed animals, live

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai
Domestic rabbits, live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi naminiai triušiai

Description:

Domestic rabbits, live
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01.49.11.00.00

Gyvi naminiai triušiai
Domestic rabbits, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvi naminiai triušiai

Description:

Domestic rabbits, live

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0106 14 10

CN:

0106 14 10

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai
Farmed birds n.e.c., live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai

Description:

Farmed birds n.e.c., live

01.49.12.00.00

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai
Farmed birds n.e.c., live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai

Description:

Farmed birds n.e.c., live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0106[.31 + .32 + .33 + .39(.10 + .80)]

CN:

0106[.31 + .32 + .33 + .39(.10 + .80)]

01.49.13

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)
Farmed reptiles (including snakes and turtles), live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Description:

Farmed reptiles (including snakes and turtles), live

01.49.13.00.00

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)
Farmed reptiles (including snakes and turtles), live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Description:

Farmed reptiles (including snakes and turtles), live

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0106 20

CN:

0106 20

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai gyvūnai
Other farmed animals n.e.c., live

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai gyvūnai

Description:

Other farmed animals n.e.c., live

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šiaurės elniai - kailiniai
žvėreliai (išskyrus kiškius) - katės, šunys ir kiti gyvūnai
augintiniai - niekur kitur nepriskirti įvairūs ūkiniai
gyvūnai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - reindeer - fur animals
(except rabbits) - cats, dogs and other pet animals diverse farmed animals n.e.c.
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01.49.19.00.10

Kailiniai ūkiniai žvėreliai
Fur-bearing farm animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kailiniai ūkiniai žvėreliai

Description:

Fur-bearing farm animals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.11

Nutrijos
Coypus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nutrijos

Description:

Coypus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.12

Lapės
Foxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapės

Description:

Foxes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.13

Audinės
Minks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinės

Description:

Minks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.18

Kiti kailiniai ūkiniai žvėreliai
Other fur-bearing farm animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti kailiniai ūkiniai žvėreliai

Description:

Other fur-bearing farm animals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

88/1 939

PGPK 2013

01.49.19.00.30

Elniai
Deer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elniai

Description:

Deer

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.31

Taurieji elniai
Red deer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Taurieji elniai

Description:

Red deer

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.38

Kiti elniai
Other deer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elniai

Description:

Other deer

Matavimo
vienetas:

t, vnt.

Unit:

t, p/st.

Ryšys su CN:

0906 19

CN:

0906 19

01.49.19.00.40

Bičių šeimos
Beehives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bičių šeimos

Description:

Beehives

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0106 41

CN:

0106 41

01.49.19.00.80

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai
Other farm animals, live

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai

Description:

Other farm animals, live

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0106[.11 + .14(.90) + .49 + .90]

CN:

0106[.11 + .14(.90) + .49 + .90]

01.49.2

Kiti ūkinių gyvūnų produktai
Other farm animal products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti ūkinių gyvūnų produktai

Description:

Other farm animal products
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01.49.21

Natūralus medus
Natural honey

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Natūralus medus

Description:

Natural honey

01.49.21.00.00

Natūralus medus
Natural honey

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natūralus medus

Description:

Natural honey

Ryšys su CN:

0409

CN:

0409

01.49.22

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas
Raw milk n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

Description:

Raw milk n.e.c.

01.49.22.00.00

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas
Raw milk n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

Description:

Raw milk n.e.c.

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges
Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, except sea snails

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos
arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

Description:

Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine,
except sea snails

01.49.23.00.00

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges
Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, except sea snails

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos
arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

Description:

Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine,
except sea snails

Ryšys su CN:

0307 60 10

CN:

0307 60 10

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji produktai
Edible products of farm animal origin n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji
produktai

Description:

Edible products of farm animal origin n.e.c.
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01.49.24.00.00

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji produktai
Edible products of farm animal origin n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji
produktai

Description:

Edible products of farm animal origin n.e.c.

Ryšys su CN:

0407[.19(.90) + .29(.90)], 0410

CN:

0407[.19(.90) + .29(.90)], 0410

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui
Silk-worm cocoons suitable for reeling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

Description:

Silk-worm cocoons suitable for reeling

01.49.25.00.00

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui
Silk-worm cocoons suitable for reeling

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

Description:

Silk-worm cocoons suitable for reeling

Ryšys su CN:

5001

CN:

5001

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas vabzdžių vaškas ir spermacetas
Insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas
vabzdžių vaškas ir spermacetas

Description:

Insect waxes and spermaceti, whether or not refined or
coloured

01.49.26.00.10

Bitininkystės produktai (išskyrus medų)
Beekeeping products (except for honey)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bitininkystės produktai (išskyrus medų)

Description:

Beekeeping products (except for honey)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1521[.90(.91 + .99)]

CN:

1521[.90(.91 + .99)]

01.49.26.00.80

Kitų vabzdžių vaškas ir spermacetai
Other insect waxes and spermaceti

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų vabzdžių vaškas ir spermacetai

Description:

Other insect waxes and spermaceti

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1521[.90(.10 + .91 + .99)]

CN:

1521[.90(.10 + .91 + .99)]
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01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai
Animal embryos for reproduction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

Description:

Animal embryos for reproduction

01.49.27.00.00

Veisimui skirti gyvūnų embrionai
Animal embryos for reproduction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

Description:

Animal embryos for reproduction

Ryšys su CN:

0511 99 85

CN:

0511 99 85

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų produktai
Non-edible products of farm animal origin n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų
produktai

Description:

Non-edible products of farm animal origin n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nekaršti ir nešukuoti
švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - fine or coarse animal hair,
not carded or combed

01.49.28.00.00

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų produktai
Non-edible products of farm animal origin n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų
produktai

Description:

Non-edible products of farm animal origin n.e.c.

Ryšys su CN:

5105[.11 + .19(.10 + .30 + .40 + .90) + .20]

CN:

5105[.11 + .19(.10 + .30 + .40 + .90) + .20]

01.49.3

Neišdirbti kailiai ir įvairios žaliavinės odos ir kailiai
Raw fur skins and miscellaneous raw hides and skins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neišdirbti kailiai ir įvairios žaliavinės odos ir kailiai

Description:

Raw fur skins and miscellaneous raw hides and skins

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius
Raw fur skins, except of fur-bearing lambs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

Description:

Raw fur skins, except of fur-bearing lambs

01.49.31.00.00

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius
Raw fur skins, except of fur-bearing lambs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

Description:

Raw fur skins, except of fur-bearing lambs

Ryšys su CN:

4301[.10 + .60 + .80 + .90]

CN:

4301[.10 + .60 + .80 + .90]
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01.49.32

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai
Raw fur skins of fur-bearing lambs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

Description:

Raw fur skins of fur-bearing lambs

01.49.32.00.00

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai
Raw fur skins of fur-bearing lambs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

Description:

Raw fur skins of fur-bearing lambs

Ryšys su CN:

4301 30

CN:

4301 30

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)
Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not further prepared)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos
(šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

Description:

Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not
further prepared)

01.49.39.00.00

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)
Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not further prepared)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos
(šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

Description:

Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not
further prepared)

Ryšys su CN:

4103[.20 + .30]

CN:

4103[.20 + .30]

01.6

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus veterinarijos paslaugas)
Agricultural and animal husbandry services (except veterinary services)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus
veterinarijos paslaugas)

Description:

Agricultural and animal husbandry services (except
veterinary services)

01.61

Augalininkystei būdingos paslaugos
Support services to crop production

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Augalininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to crop production

01.61.1

Augalininkystei būdingos paslaugos
Support services to crop production

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to crop production
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01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos
Support services to crop production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to crop production

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laukų įdirbimas - žemės ūkio Explanatory
augalų sėjos, auginimo ir tręšimo paslaugos - augalų
notes:
purškimo, įskaitant purškimą iš lėktuvų, paslaugos žemės ūkio apsaugos nuo kenkėjų paslaugos vaismedžių ir vynuogienojų genėjimo paslaugos augalų persodinimo ir retinimo paslaugos - derliaus
nuėmimo paslaugos - žemės ūkio mašinų (su jas
aptarnaujančiu personalu ar operatoriais) paslaugos žemės ūkio paskirties žemės priežiūros, siekiant išlaikyti
ją geros agronominės ir ekologinės būklės, paslaugos žemės ūkio sausinimo ir drėkinimo sistemų
eksploatavimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: vandens paskirstymo vamzdynais paslaugos, drėkinimo
kanalų eksploatavimo paslaugos, žr. 36.00.20 kraštovaizdžio architektų paslaugos, žr. 71.11.4 agronomų ir žemės ūkio ekonomistų teikiamos
paslaugos, žr. 74.90.19 - kitos apsaugos nuo kenkėjų
paslaugos, žr. 81.29.11 - kraštotvarkos paslaugos,
nesusijusios su žemės ūkiu, žr. 81.30.10 - žemės ūkio
parodų ir mugių organizavimo paslaugos, žr. 82.30.12

01.61.10.00.00

Augalininkystei būdingos paslaugos
Support services to crop production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to crop production

01.62

Gyvulininkystei būdingos paslaugos
Support services to animal production

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to animal production

01.62.1

Gyvulininkystei būdingos paslaugos
Support services to animal production

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to animal production

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos
Support services to animal production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to animal production

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvūnų veisimo, auginimo ir
produktyvumo skatinimo paslaugos - bandos
patikrinimo, pervarymo, ganymo paslaugos, ūkinių
paukščių kastravimo, kiaušinių rūšiavimo ir kt.
paslaugos - avių kirpimo paslaugos - ūkinių gyvūnų
prieglaudos ir priežiūros paslaugos - žemės ūkio
patalpų (vištidžių, kiaulidžių ir kt.) valymo paslaugos -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services promoting
propagation, growth and output of animals - herd
testing services, droving services, agistment services,
poultry caponising services, grading of eggs etc. sheep shearing services - farm animals boarding and
care services - cleaning of agricultural premises (hen
houses, piggeries, etc.) - stud services - services related
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This subcategory includes: - preparation of fields planting, cultivation and fertilisation of crops - crop
spraying, including from the air - pest control for
agriculture - trimming of fruit trees and vines transplanting and thinning of crops - harvesting provision of agricultural machinery with crew and
operators - maintenance of agricultural land in good
agricultural and ecological condition - operation of
irrigation systems for agricultural purposes This
subcategory excludes: - water distribution services
through mains, operation services of irrigation canals,
see 36.00.20 - landscape architects services, see 71.11.4
- services provided by agronomists and agricultural
economists, see 74.90.19 - other pest control services,
see 81.29.11 - landscape services not related to
agriculture, see 81.30.10 - organisation of agricultural
shows and fairs, see 82.30.12
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veislinių žirgų paslaugos - apsėklinimo paslaugos Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - arklių kaustytojų
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - vietos gyvūnų
prieglaudai suteikimo paslaugos, žr. 68.20.12 agronomų ir žemės ūkio ekonomistų teikiamos
paslaugos, žr. 74.90.19 - gyvūnų skiepijimo ir kitos
veterinarinės paslaugos, žr. 75.00.1 - pramoginio
jodinėjimo paslaugos, žr. 93.11.10 - gyvūnų augintinių
prieglaudos ir priežiūros paslaugos, žr. 96.09.11

to artificial insemination This subcategory also
includes: - services of farriers This subcategory
excludes: - provision of space for animal boarding only,
see 68.20.12 - services provided by agronomists and
agricultural economists, see 74.90.19 - vaccination of
animals and other veterinary services, see 75.00.1 recreational riding services, see 93.11.10 - pet animals
boarding and care, see 96.09.11

01.62.10.00.00

Gyvulininkystei būdingos paslaugos
Support services to animal production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to animal production

01.63

Derliaus apdorojimo paslaugos
Post-harvest crop services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Derliaus apdorojimo paslaugos

Description:

Post-harvest crop services

01.63.1

Derliaus apdorojimo paslaugos
Post-harvest crop services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Derliaus apdorojimo paslaugos

Description:

Post-harvest crop services

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos
Post-harvest crop services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Derliaus apdorojimo paslaugos

Description:

Post-harvest crop services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuimto derliaus paruošimo
realizuoti pirminėje rinkoje paslaugos, t. y. išvalymas,
išvėtymas, rūšiavimas, dezinfekavimas - medvilnės
džinavimo paslaugos - tabako lapų paruošimo, pvz.,
džiovinimo, paslaugos - kakavos pupelių paruošimo,
pvz., lukštenimo, paslaugos - vaisių vaškavimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - savo išaugintų
žemės ūkio produktų paruošimo paslaugos, žr.
atitinkamas 01.1, 01.2 ir 01.3 grupių klases - tabako
kotelių nuskabymo ir pakartotinio džiovinimo
paslaugos, žr. 12.00.1 - komisinės prekybos atstovų ir
kooperatinių asociacijų prekybos paslaugos, žr. 46
skyrių - žemės ūkio žaliavų didmeninė prekybos
paslaugos, žr. 46.2

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - preparation services for
primary markets, i.e. cleaning, trimming, grading,
disinfecting, drying, shelling - cotton ginning preparation services for tobacco leaves, e.g. drying preparation services for cocoa beans, e.g. peeling waxing of fruit This subcategory excludes: preparation services of agricultural products by the
producer, see corresponding class in groups 01.1, 01.2
or 01.3 - stemming and redrying services for tobacco,
see 12.00.1 - marketing services of commission
merchants and cooperative associations, see division
46 - wholesale services of agricultural raw materials,
see 46.2

01.63.10.00.00

Derliaus apdorojimo paslaugos
Post-harvest crop services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Derliaus apdorojimo paslaugos

Description:

Post-harvest crop services
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01.64

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos
Seed processing services for propagation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

Description:

Seed processing services for propagation

01.64.1

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos
Seed processing services for propagation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

Description:

Seed processing services for propagation

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos
Seed processing services for propagation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

Description:

Seed processing services for propagation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sėklos veislingumo kokybės
gerinimo paslaugos, įskaitant genetiškai modifikuotų
sėklų apdorojimo paslaugas: • nesėklinių medžiagų,
mažų matmenų, mechaniškai ar kenkėjų pažeistų ir
nesubrendusių sėklų išvalymo paslaugos • drėgmės
kiekio iki sandėliavimui tinkamo saugaus lygio
sumažinimo paslaugos. • sėklos džiovinimo, valymo,
rūšiavimo ir apdorojimo paslaugos iki ji pateikiama
rinkai Į šią subkategoriją neįeina: - sėklų auginimo
paslaugos, žr. 01.1 ir 01.2 grupes - sėklų perdirbimo
aliejų paslaugos, žr. 10.41 - mokslinių tyrinėjimų
paslaugos siekiant išvesti ar modifikuoti naujas sėklų
formas, žr. 72.11.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services to improve the
propagation quality of the seed, including treatment of
genetically modified seeds: • removal of non-seed
materials, undersized, mechanically or insect-damaged
and immature seeds • removal of seed moisture to a
safe level for seed storage • drying, cleaning, grading
and treating of seeds until they are marketed This
subcategory excludes: - growing of seeds, see groups
01.1 and 01.2 - processing services for seeds to obtain
oil, see 10.41 - research services to develop or modify
new forms of seeds, see 72.11.13

01.64.10.00.00

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos
Seed processing services for propagation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

Description:

Seed processing services for propagation

01.7

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos
Hunting and trapping and related services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

Description:

Hunting and trapping and related services

01.70

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos
Hunting and trapping and related services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

Description:

Hunting and trapping and related services
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01.70.1

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos
Hunting and trapping and related services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

Description:

Hunting and trapping and related services

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos
Hunting and trapping and related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

Description:

Hunting and trapping and related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - komercinio gyvūnų
medžiojimo ir gaudymo spąstais paslaugos - gyvūnų
(negyvų ar gyvų) paėmimo maistui, kailiams, odai arba
tyrinėjimo tikslams, zoologijos sodams ar laikymui
namuose paslaugos - sumedžiotų arba spąstais
sugautų žvėrių kailiukų, roplių arba paukščių odų
gavybos paslaugos Į šią subkategoriją taip pat įeina: jūrų žinduolių, tokių kaip jūrų vėpliai ir ruoniai,
gaudymas sausumoje Į šią subkategoriją neįeina: ūkiuose auginamų gyvūnų kailiukų, roplių arba
paukščių odų gavyba, žr. 01.4 grupę - medžiojamųjų
paukščių ir žvėrių auginimas ūkiuose, žr. 01.49.1 banginių gaudymas, žr. 03.00.69 - kailių ir odų gavyba
skerdyklose, žr. 10.11 - sportinė ar pramoginė
medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, žr. 93.19.13 gyvūnų medžiojimą ir gaudymą spąstais skatinanti
veikla, žr. 94.99.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - hunting and trapping on a
commercial basis - taking of animals (dead or alive) for
food, fur, skin, or for use in research, in zoos or as pets
- production of fur skins, reptile or bird skins from
hunting or trapping activities This subcategory also
includes: - land-based catching of sea mammals such
as walrus and seal This subcategory excludes: production of fur skins, reptile or bird skins from
ranching operations, see group 01.4 - raising of game
animals on ranching operations, see 01.49.1 - catching
of whales, see 03.00.69 - production of hides and skins
originating from slaughterhouses, see 10.11 - hunting
for sport or recreation and related service activities, see
93.19.13 - service activities to promote hunting and
trapping, see 94.99.19

01.70.10.00.00

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos
Hunting and trapping and related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

Description:

Hunting and trapping and related services

02

Miškininkystės, medienos ruošos produktai ir susijusios paslaugos
Products of forestry, logging and related services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Miškininkystės, medienos ruošos produktai ir susijusios Description:
paslaugos

02.1

Miško medžiai ir medelynų paslaugos
Forest trees and nursery services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

Description:

Forest trees and nursery services

02.10

Miško medžiai ir medelynų paslaugos
Forest trees and nursery services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

Description:

Forest trees and nursery services
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02.10.1

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių sėklos
Live forest tree plants; forest tree seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių
sėklos

Description:

Live forest tree plants; forest tree seeds

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai
Live forest tree plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augantys miško medžių sodinukai

Description:

Live forest tree plants

02.10.11.00.10

Spygliuočių sodinukai
Coniferous saplings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių sodinukai

Description:

Coniferous saplings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41

02.10.11.00.20

Lapuočių sodinukai
Non-coniferous saplings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių sodinukai

Description:

Non-coniferous saplings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41

02.10.11.00.30

Spygliuočių sėjinukai
Coniferous seedlings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių sėjinukai

Description:

Coniferous seedlings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41

02.10.11.00.40

Lapuočių sėjinukai
Non-coniferous seedlings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių sėjinukai

Description:

Non-coniferous seedlings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41
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02.10.12

Miško medžių sėklos
Forest tree seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miško medžių sėklos

Description:

Forest tree seeds

02.10.12.00.10

Spygliuočių sėklos
Coniferous seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių sėklos

Description:

Coniferous seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.11

Pušų sėklos
Pine seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pušų sėklos

Description:

Pine seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.12

Eglių sėklos
Spruce seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eglių sėklos

Description:

Spruce seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.13

Maumedžių sėklos
Larch seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maumedžių sėklos

Description:

Larch seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.18

Kitų spygliuočių sėklos
Other coniferous seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų spygliuočių sėklos

Description:

Other coniferous seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10
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02.10.12.00.20

Lapuočių ir krūmų sėklos
Non-coniferous and shrub seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių ir krūmų sėklos

Description:

Non-coniferous and shrub seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.21

Ąžuolų sėklos
Oak seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ąžuolų sėklos

Description:

Oak seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.22

Uosių sėklos
Ash seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Uosių sėklos

Description:

Ash seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.23

Juodalksnių sėklos
Black alder seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodalksnių sėklos

Description:

Black alder seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.12.00.24

Šaltalankių sėklos
Sea buckthorn seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltalankių sėklos

Description:

Sea buckthorn seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10
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02.10.12.00.80

Kitų miško medžių sėklos
Other forest tree seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų miško medžių sėklos

Description:

Other forest tree seeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1209 99 10

CN:

1209 99 10

02.10.2

Miško medžių medelynų paslaugos
Forest trees nurseries services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miško medžių medelynų paslaugos

Description:

Forest trees nurseries services

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos
Forest trees nurseries services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miško medžių medelynų paslaugos

Description:

Forest trees nurseries services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - kalėdinių eglučių
medelynų paslaugos, žr. 01.30.10

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - Christmas tree nursery
services, see 01.30.10

02.10.20.00.00

Miško medžių medelynų paslaugos
Forest trees nurseries services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miško medžių medelynų paslaugos

Description:

Forest trees nurseries services

02.10.3

Miško medžiai
Forest trees

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miško medžiai

Description:

Forest trees

02.10.30

Miško medžiai
Forest trees

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miško medžiai

Description:

Forest trees

02.10.30.00.10

Spygliuočiai miško medžiai
Coniferous forest trees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočiai miško medžiai

Description:

Coniferous forest trees

Matavimo
vienetas:

ha

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41
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02.10.30.00.20

Lapuočiai miško medžiai
Non-coniferous forest trees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočiai miško medžiai

Description:

Non-coniferous forest trees

Matavimo
vienetas:

ha

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41

02.10.30.00.30

Mišrūs miško medžiai
Mixed forest trees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišrūs miško medžiai

Description:

Mixed forest trees

Matavimo
vienetas:

ha

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0602 90 41

CN:

0602 90 41

02.2

Padarinė mediena
Wood in the rough

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Padarinė mediena

Description:

Wood in the rough

02.20

Padarinė mediena
Wood in the rough

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Padarinė mediena

Description:

Wood in the rough

02.20.1

Padarinė mediena
Wood in the rough

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Padarinė mediena

Description:

Wood in the rough

02.20.11

Spygliuočių rąstai
Logs of coniferous wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spygliuočių rąstai

Description:

Logs of coniferous wood

02.20.11.00.10

Pjaustytiniai spygliuočių rąstai
Saw logs of coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjaustytiniai spygliuočių rąstai

Description:

Saw logs of coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

102/1 939

PGPK 2013

02.20.11.00.20

Spygliuočių popiermedžiai
Coniferous pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių popiermedžiai

Description:

Coniferous pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.20(.19 + .39 + .99)]

CN:

4403[.20(.19 + .39 + .99)]

02.20.11.00.21

Eglės popiermedžiai
Fir pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eglės popiermedžiai

Description:

Fir pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 20 19

CN:

4403 20 19

02.20.11.00.22

Pušies popiermedžiai
Pine pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pušies popiermedžiai

Description:

Pine pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 20 39

CN:

4403 20 39

02.20.11.00.28

Kitų spygliuočių popiermedžiai
Other coniferous pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų spygliuočių popiermedžiai

Description:

Other coniferous pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.20(.19 + .99)]

CN:

4403[.20(.19 + .99)]

02.20.11.00.40

Bendrosios paskirties stulpų rąstai
General purpose pillar logs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties stulpų rąstai

Description:

General purpose pillar logs

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.20(.11 + .31 + .91)]

CN:

4403[.20(.11 + .31 + .91)]
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02.20.11.00.50

Spygliuočių plonrąsčiai
Narrow logs of coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių plonrąsčiai

Description:

Narrow logs of coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.20(.19 + .39 + .99)]

CN:

4403[.20(.19 + .39 + .99)]

02.20.11.00.80

Kiti spygliuočių medienos rąstai
Logs of other coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti spygliuočių medienos rąstai

Description:

Logs of other coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.20(.11 + .31 + .91)]

CN:

4403[.20(.11 + .31 + .91)]

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus
Logs of non-coniferous wood, except tropical wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus

Description:

Logs of non-coniferous wood, except tropical wood

02.20.12.00.10

Pjaustytiniai lapuočių rąstai
Saw logs of non-coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjaustytiniai lapuočių rąstai

Description:

Saw logs of non-coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.10) + .92(10) + .99(.10 + .30 + .51 + .95)]

CN:

4403[.91(.10) + .92(10) + .99(.10 + .30 + .51 + .95)]

02.20.12.00.11

Minkštųjų lapuočių rąstai
Logs of non-coniferous softwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Minkštųjų lapuočių rąstai

Description:

Logs of non-coniferous softwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.99(.10 + .30 + .51 + .95)]

CN:

4403[.99(.10 + .30 + .51 + .95)]

02.20.12.00.12

Kietųjų lapuočių rąstai
Logs of non-coniferous hardwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietųjų lapuočių rąstai

Description:

Logs of non-coniferous hardwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.10) + .92(.10) + .95)]

CN:

4403[.91(.10) + .92(.10) + .95)]
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02.20.12.00.13

Lapuočių plonrąsčiai
Narrow logs of non-coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių plonrąsčiai

Description:

Narrow logs of non-coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

02.20.12.00.14

Lapuočių kartys
Poles of non-coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių kartys

Description:

Poles of non-coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

02.20.12.00.20

Lapuočių popiermedžiai
Non-coniferous pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lapuočių popiermedžiai

Description:

Non-coniferous pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

02.20.12.00.21

Beržo popiermedžiai
Birch pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Beržo popiermedžiai

Description:

Birch pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 99 59

CN:

4403 99 59

02.20.12.00.22

Drebulės popiermedžiai
Aspen pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drebulės popiermedžiai

Description:

Aspen pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 99 10

CN:

4403 99 10
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02.20.12.00.23

Juodalksnio popiermedžiai
Black alder pulpwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodalksnio popiermedžiai

Description:

Black alder pulpwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 99 95

CN:

4403 99 95

02.20.12.00.30

Kietųjų lapuočių trumpuoliai
Short logs of non-coniferous hardwood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

Description:

Short logs of non-coniferous hardwood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) +.92(.90) + .99(.95)]

CN:

4403[.91(.90) +.92(.90) + .99(.95)]

02.20.12.00.40

Fanermedžiai
Veneer logs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fanermedžiai

Description:

Veneer logs

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .95)]

02.20.12.00.80

Kiti lapuočių rąstai
Logs of other non-coniferous wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti lapuočių rąstai

Description:

Logs of other non-coniferous wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .99)]

CN:

4403[.91(.90) + .92(.90) + .99(.10 + .30 + .59 + .99)]

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai
Logs of tropical wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atogrąžų medžių rąstai

Description:

Logs of tropical wood

02.20.13.00.00

Atogrąžų medžių rąstai
Logs of tropical wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atogrąžų medžių rąstai

Description:

Logs of tropical wood

Ryšys su CN:

4403[.41 + .49(.10 + .35 + .95)]

CN:

4403[.41 + .49(.10 + .35 + .95)]
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02.20.14

Malkos
Fuel wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Malkos

Description:

Fuel wood

02.20.14.00.10

Kurui skirti rąstai
Logs for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kurui skirti rąstai

Description:

Logs for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10

02.20.14.00.20

Žabai kurui
Brushwood for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žabai kurui

Description:

Brushwood for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10

02.20.14.00.30

Kuro skiedros
Chips for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kuro skiedros

Description:

Chips for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10

02.20.14.00.40

Medžių stiebai kurui
Tree stems for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medžių stiebai kurui

Description:

Tree stems for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10

02.20.14.00.80

Kita kurui skirta mediena
Other timber for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita kurui skirta mediena

Description:

Other timber for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10
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02.20.14.00.81

Kankorėžiai kurui
Cones for fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kankorėžiai kurui

Description:

Cones for fuel

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4401 10

CN:

4401 10

02.3

Laukiniai nemedieniniai produktai
Wild growing non-wood products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Laukiniai nemedieniniai produktai

Description:

Wild growing non-wood products

02.30

Laukiniai nemedieniniai produktai
Wild growing non-wood products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laukiniai nemedieniniai produktai

Description:

Wild growing non-wood products

02.30.1

Gamtinės dervos
Natural gums

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinės dervos

Description:

Natural gums

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios gamtinės dervos
Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural gums

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios
gamtinės dervos

Description:

Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural
gums

02.30.11.00.00

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios gamtinės dervos
Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural gums

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios
gamtinės dervos

Description:

Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural
gums

Ryšys su CN:

4501 10

CN:

4501 10

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai
Lac, balsams and other natural gums and resins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

Description:

Lac, balsams and other natural gums and resins
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02.30.12.00.00

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai
Lac, balsams and other natural gums and resins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

Description:

Lac, balsams and other natural gums and resins

Ryšys su CN:

1301[.20 + .90]

CN:

1301[.20 + .90]

02.30.2

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta
Natural cork, raw or simply prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

Description:

Natural cork, raw or simply prepared

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta
Natural cork, raw or simply prepared

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

Description:

Natural cork, raw or simply prepared

02.30.20.00.00

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta
Natural cork, raw or simply prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

Description:

Natural cork, raw or simply prepared

Ryšys su CN:

4501 10

CN:

4501 10

02.30.3

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės
Parts of plants, grasses, mosses and litchens suitable for ornamental purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, Description:
samanos ir kerpės

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės
Parts of plants, grasses, mosses and litchens suitable for ornamental purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, Description:
samanos ir kerpės

02.30.30.00.00

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės
Parts of plants, grasses, mosses and litchens suitable for ornamental purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, Description:
samanos ir kerpės

Parts of plants, grasses, mosses and litchens suitable
for ornamental purposes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0604[.20(.11 + .19 + .40 + .90) + .90(.11 + .19 + .91 +
.99)]

CN:

0604[.20(.11 + .19 + .40 + .90) + .90(.11 + .19 + .91 +
.99)]
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02.30.4

Laukinių augalų valgomieji produktai
Wild growing edible products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laukinių augalų valgomieji produktai

Description:

Wild growing edible products

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai
Wild growing edible products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laukinių augalų valgomieji produktai

Description:

Wild growing edible products

02.30.40.00.00

Laukinių augalų valgomieji produktai
Wild growing edible products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laukinių augalų valgomieji produktai

Description:

Wild growing edible products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

02.4

Miškininkystei būdingos paslaugos
Support services to forestry

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Miškininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to forestry

02.40

Miškininkystei būdingos paslaugos
Support services to forestry

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Miškininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to forestry

02.40.1

Miškininkystei būdingos paslaugos
Support services to forestry

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miškininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to forestry

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos
Support services to forestry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miškininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to forestry

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - miškininkystės paslaugos: •
Explanatory
miško inventorizacija • miško tvarkybos konsultacinės
notes:
paslaugos • padarinės medienos vertinimas • miško
gaisrų gesinimas ir apsauga • kova su miško kenkėjais medienos ruošos paslaugos: • rąstų vežimas miške miškų ūkio mašinų su aptarnaujančiu personalu ir
operatoriais teikimas Į šią subkategoriją neįeina: miško medžių medelynų veikla, žr. 02.10.20 - miškų
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sausinimas, žr. 43.12.11 - statybviečių valymas, žr.
43.12.11

building sites, see 43.12.11

02.40.10.00.00

Miškininkystei būdingos paslaugos
Support services to forestry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miškininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to forestry

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos
Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros
produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

Description:

Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.0

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos
Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros
produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

Description:

Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.00

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos
Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros
produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

Description:

Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.00.1

Gyvos žuvys
Fish, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvos žuvys

Description:

Fish, live

03.00.11

Gyvos dekoratyvinės žuvytės
Live ornamental fish

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos dekoratyvinės žuvytės

Description:

Live ornamental fish

03.00.11.00.00

Gyvos dekoratyvinės žuvytės
Live ornamental fish

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos dekoratyvinės žuvytės

Description:

Live ornamental fish

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st.

Ryšys su CN:

0301[.11 + .19]

CN:

0301[.11 + .19]
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03.00.12

Gyvos laukinės jūros žuvys
Live fish, marine, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos laukinės jūros žuvys

Description:

Live fish, marine, not farmed

03.00.12.00.00

Gyvos laukinės jūros žuvys
Live fish, marine, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos laukinės jūros žuvys

Description:

Live fish, marine, not farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0301[.94(.10 + .80) + .95 + .99(.85)]

CN:

0301[.94(.10 + .80) + .95 + .99(.85)]

03.00.13

Gyvos laukinės gėlavandenės žuvys
Live fish, freshwater, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos laukinės gėlavandenės žuvys

Description:

Live fish, freshwater, not farmed

03.00.13.00.00

Gyvos laukinės gėlavandenės žuvys
Live fish, freshwater, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos laukinės gėlavandenės žuvys

Description:

Live fish, freshwater, not farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0301[.91(.10 + . 90) + .99(.11 + .18)]

CN:

0301[.91(.10 + . 90) + .99(.11 + .18)]

03.00.14

Gyvos ūkiuose užaugintos jūros žuvys
Live fish, marine, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos ūkiuose užaugintos jūros žuvys

Description:

Live fish, marine, farmed

03.00.14.00.00

Gyvos ūkiuose užaugintos jūros žuvys
Live fish, marine, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos ūkiuose užaugintos jūros žuvys

Description:

Live fish, marine, farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

03.00.15

Gyvos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys
Live fish, freshwater, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys

Description:

Live fish, freshwater, farmed
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03.00.15.00.00

Gyvos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys
Live fish, freshwater, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys

Description:

Live fish, freshwater, farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

03.00.2

Šviežios arba atšaldytos žuvys
Fish, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos žuvys

Description:

Fish, fresh or chilled

03.00.21

Šviežios arba atšaldytos laukinės jūros žuvys
Fresh or chilled fish, marine, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos laukinės jūros žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, marine, not farmed

03.00.21.00.00

Šviežios arba atšaldytos laukinės jūros žuvys
Fresh or chilled fish, marine, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos laukinės jūros žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, marine, not farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0302[.19 + .21(.10 + .30 + .90) + .22 + .23 + .24 +
CN:
.29(.10 + .80) + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10
+ .90) + .34(.10 + .90) + 35.(.11 + .19 + .91 + .99) +
.36(.10 + .90) + .39(.20 + .80) + .41 + .42 + .43(.10 + .30
+ .90) + .44 + .45(.10 + .30 + .90) + .46 + .47 + .51(.10
+ .90) + .52 + .53 +.54(.11 + .15 + .19 + .90) + .55 + .56
+ .59(.10 + .20 + .30 + .40 + .90) + .74 + .81(.10 + .20 +
.30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .85(.10 + .30
+.90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .50 + .60 +

03.00.22

Šviežios arba atšaldytos laukinės gėlavandenės žuvys
Fresh or chilled fish, freshwater, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos laukinės gėlavandenės žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, freshwater, not farmed

03.00.22.00.00

Šviežios arba atšaldytos laukinės gėlavandenės žuvys
Fresh or chilled fish, freshwater, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos laukinės gėlavandenės žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, freshwater, not farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0302[.89(.10) + .11(.10 + .20 + .80) + .71 + .72 + .79

CN:

0302[.89(.10) + .11(.10 + .20 + .80) + .71 + .72 + .79
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03.00.23

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos jūros žuvys
Fresh or chilled fish, marine, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos jūros žuvys Description:

03.00.23.00.00

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos jūros žuvys
Fresh or chilled fish, marine, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos jūros žuvys Description:

Fresh or chilled fish, marine, farmed

Matavimo
vienetas:

t

t

03.00.24

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys
Fresh or chilled fish, freshwater, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos
gėlavandenės žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, freshwater, farmed

03.00.24.00.00

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys
Fresh or chilled fish, freshwater, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos
gėlavandenės žuvys

Description:

Fresh or chilled fish, freshwater, farmed

Matavimo
vienetas:

t

Unit:

t

Ryšys su CN:

0302[.13 + .14 + .73]

CN:

0302[.13 + .14 + .73]

03.00.3

Neužšaldyti vėžiagyviai
Crustaceans, not frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neužšaldyti vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, not frozen

03.00.31

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai
Crustaceans, not frozen, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, not frozen, not farmed

03.00.31.00.00

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai
Crustaceans, not frozen, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, not frozen, not farmed

Ryšys su CN:

0306[.21(.90) + .22(.10 + .91 + .99) + .24(.30 + .80) +
CN:
.25(.90) + 26(.31 + .39 + .90) + .27(.91 +.95 + .99) + .29
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(.10 + .90)]

(.10 + .90)]

03.00.32

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai
Crustaceans, not frozen, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, not frozen, farmed

03.00.32.00.00

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai
Crustaceans, not frozen, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, not frozen, farmed

Ryšys su CN:

0306[.21(.90) + .22(.10 + .91 + .99) + .24(.30 + .80) +
.25(.90) + 26(.31 + .39 + .90) + .27(.91 +.95 + .99) +
.29(.10 + .90)]

CN:

0306[.21(.90) + .22(.10 + .91 + .99) + .24(.30 + .80) +
.25(.90) + 26(.31 + .39 + .90) + .27(.91 +.95 + .99) +
.29(.10 + .90)]

03.00.4

Moliuskai ir kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens bestuburiai
Molluscs and other aquatic invertebrates, live, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Moliuskai ir kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens
bestuburiai

Description:

Molluscs and other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės
Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės

Description:

Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.41.00.00

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės
Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės

Description:

Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

Ryšys su CN:

0307[.11(.11 + .90) + .19(.90)]

CN:

0307[.11(.11 + .90) + .19(.90)]

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai ir vandens bestuburiai
Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai ir
vandens bestuburiai

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, not farmed

03.00.42.00.00

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai ir vandens bestuburiai
Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai ir
vandens bestuburiai

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, not farmed

Ryšys su CN:

0307[.21 + .31(.10 + .90) + .41(.10 + .91 + .99) + .51 + . CN:
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71 + .81 + .91] 0308[.11 + .21 +.30(.10) + .90(.10)]

71 + .81 + .91] 0308[.11 + .21 +.30(.10) + .90(.10)]

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos austrės
Oysters, live, fresh or chilled, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos
austrės

Description:

Oysters, live, fresh or chilled, farmed

03.00.43.00.00

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos austrės
Oysters, live, fresh or chilled, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos
austrės

Description:

Oysters, live, fresh or chilled, farmed

Ryšys su CN:

0307[.11(.11 + .90) + .19(.90)]

CN:

0307[.11(.11 + .90) + .19(.90)]

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti moliuskai ir vandens bestuburiai
Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti
moliuskai ir vandens bestuburiai

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, farmed

03.00.44.00.00

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti moliuskai ir vandens bestuburiai
Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti
moliuskai ir vandens bestuburiai

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, farmed

03.00.5

Neapdoroti perlai
Pearls, unworked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdoroti perlai

Description:

Pearls, unworked

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai
Natural pearls, unworked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtiniai neapdoroti perlai

Description:

Natural pearls, unworked

03.00.51.00.00

Gamtiniai neapdoroti perlai
Natural pearls, unworked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtiniai neapdoroti perlai

Description:

Natural pearls, unworked

Ryšys su CN:

7101 10

CN:

7101 10
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03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai
Cultured pearls, unworked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

Description:

Cultured pearls, unworked

03.00.52.00.00

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai
Cultured pearls, unworked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

Description:

Cultured pearls, unworked

Ryšys su CN:

7101 21

CN:

7101 21

03.00.6

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai
Other aquatic plants, animals and their products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

Description:

Other aquatic plants, animals and their products

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės
Coral and similar products, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės,
vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto
plokštelės

Description:

Coral and similar products, shells of molluscs,
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone

03.00.61.00.00

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės
Coral and similar products, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės,
vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto
plokštelės

Description:

Coral and similar products, shells of molluscs,
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone

Ryšys su CN:

0508

CN:

0508

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys
Natural sponges of animal origin

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūninės natūraliosios pintys

Description:

Natural sponges of animal origin

03.00.62.00.00

Gyvūninės natūraliosios pintys
Natural sponges of animal origin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūninės natūraliosios pintys

Description:

Natural sponges of animal origin

Ryšys su CN:

0511[.99(.31 + .39)]

CN:

0511[.99(.31 + .39)]
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03.00.63

Jūriniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai
Seaweeds and other algea, not farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jūriniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

Description:

Seaweeds and other algea, not farmed

03.00.63.00.00

Jūriniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai
Seaweeds and other algea, not farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jūriniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

Description:

Seaweeds and other algea, not farmed

Ryšys su CN:

1212[.21 + .29]

CN:

1212[.21 + .29]

03.00.64

Jūriniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai
Seaweeds and other algea, farmed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jūriniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti
dumbliai

Description:

Seaweeds and other algea, farmed

03.00.64.00.00

Jūriniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai
Seaweeds and other algea, farmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jūriniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti
dumbliai

Description:

Seaweeds and other algea, farmed

Ryšys su CN:

1212[.21 + .29]

CN:

1212[.21 + .29]

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai
Other aquatic plants, animals and their products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir
jų produktai

Description:

Other aquatic plants, animals and their products n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ūkiuose užaugintos varlės banginiai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - farmed frogs - whales

03.00.69.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai
Other aquatic plants, animals and their products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir
jų produktai

Description:

Other aquatic plants, animals and their products n.e.c.

Ryšys su CN:

0106 12

CN:

0106 12

03.00.7

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos
Support services to fishing and aquaculture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos

Description:

Support services to fishing and aquaculture
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03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos
Support services to fishing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to fishing

03.00.71.00.00

Žuvininkystei būdingos paslaugos
Support services to fishing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvininkystei būdingos paslaugos

Description:

Support services to fishing

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos
Support services to aquaculture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akvakultūrai būdingos paslaugos

Description:

Support services to aquaculture

03.00.72.00.00

Akvakultūrai būdingos paslaugos
Support services to aquaculture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akvakultūrai būdingos paslaugos

Description:

Support services to aquaculture

B

KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO PRODUKTAI
PRODUCTS FROM MINING AND QUARRYING

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO PRODUKTAI

Description:

PRODUCTS FROM MINING AND QUARRYING

05

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)
Coal and lignite

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Coal and lignite

05.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)
Hard coal

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Description:

Hard coal

05.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)
Hard coal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Description:

Hard coal
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05.10.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)
Hard coal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Description:

Hard coal

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)
Hard coal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Description:

Hard coal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - briketai, ovoidai ir panašus Explanatory
kietasis kuras, pagamintas iš juodųjų akmens anglių, žr. notes:
19.20.11

05.10.10.00.00

Juodosios akmens anglys (antracitas)
Hard coal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Description:

Hard coal

Ryšys su CN:

2701[.11 + .12(.10 + .90) + .19]

CN:

2701[.11 + .12(.10 + .90) + .19]

05.2

Rusvosios anglys (lignitas)
Lignite

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Lignite

05.20

Rusvosios anglys (lignitas)
Lignite

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Lignite

05.20.1

Rusvosios anglys (lignitas)
Lignite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Lignite

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)
Lignite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Lignite

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - briketai, ovoidai ir panašus Explanatory
kietasis kuras, pagamintas iš rusvųjų anglių, žr. 19.20.12 notes:
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05.20.10.00.00

Rusvosios anglys (lignitas)
Lignite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rusvosios anglys (lignitas)

Description:

Lignite

Ryšys su CN:

2702 10

CN:

2702 10

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos
Crude petroleum and natural gas

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Žalia nafta ir gamtinės dujos

Description:

Crude petroleum and natural gas

06.1

Žalia nafta
Crude petroleum

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Žalia nafta

Description:

Crude petroleum

06.10

Žalia nafta
Crude petroleum

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žalia nafta

Description:

Crude petroleum

06.10.1

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš
bituminių mineralų

Description:

Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals, crude

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš
bituminių mineralų

Description:

Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals, crude

06.10.10.00.10

Žalia nafta (natūrali nafta, susidedanti iš įvairių angliavandenilių, įskaitant naftą iš naftingųjų skalūnų, asfaltinio smėlio ir t. t.)
Crude oil (naturally occurring mineral oil consisting of many types of hydrocarbons, incl. oil from oil shales, asphaltic sands, etc.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalia nafta (natūrali nafta, susidedanti iš įvairių
angliavandenilių, įskaitant naftą iš naftingųjų skalūnų,
asfaltinio smėlio ir t. t.)

Description:

Crude oil (naturally occurring mineral oil consisting of
many types of hydrocarbons, incl. oil from oil shales,
asphaltic sands, etc.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2709 00 90

CN:

2709 00 90
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06.10.2

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis
Bituminous or oil shale and tar sands

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis
smėlis

Description:

Bituminous or oil shale and tar sands

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis
Bituminous or oil shale and tar sands

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis
smėlis

Description:

Bituminous or oil shale and tar sands

06.10.20.00.00

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis
Bituminous or oil shale and tar sands

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis
smėlis

Description:

Bituminous or oil shale and tar sands

06.2

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos
Natural gas, liquefied or in gaseous state

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

Description:

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos
Natural gas, liquefied or in gaseous state

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

Description:

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.1

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos
Natural gas, liquefied or in gaseous state

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

Description:

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos
Natural gas, liquefied or in gaseous state

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

Description:

Natural gas, liquefied or in gaseous state

06.20.10.00.00

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos
Natural gas, liquefied or in gaseous state

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

Description:

Natural gas, liquefied or in gaseous state

07

Metalo rūda
Metal ores

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Metalo rūda

Description:

Metal ores

07.1

Geležies rūda
Iron ores

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Geležies rūda

Description:

Iron ores

07.10

Geležies rūda
Iron ores

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Geležies rūda

Description:

Iron ores

07.10.1

Geležies rūda
Iron ores

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležies rūda

Description:

Iron ores

07.10.10

Geležies rūda
Iron ores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležies rūda

Description:

Iron ores

07.10.10.00.00

Geležies rūda ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)
Iron ores and concentrates (excluding roasted iron pyrites)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies rūda ir koncentratai (išskyrus degtus geležies
piritus)

Description:

Iron ores and concentrates (excluding roasted iron
pyrites)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2601[.11 + .12]

CN:

2601[.11 + .12]

07.2

Spalvotųjų metalų rūda
Non-ferrous metal ores

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų rūda

Description:

Non-ferrous metal ores
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07.21

Urano ir torio rūda
Uranium and thorium ores

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Urano ir torio rūda

Description:

Uranium and thorium ores

07.21.1

Urano ir torio rūda
Uranium and thorium ores

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Urano ir torio rūda

Description:

Uranium and thorium ores

07.21.10

Urano ir torio rūda
Uranium and thorium ores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Urano ir torio rūda

Description:

Uranium and thorium ores

07.21.10.00.00

Urano ir torio rūda
Uranium and thorium ores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Urano ir torio rūda

Description:

Uranium and thorium ores

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai
Other non-ferrous metal ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.1

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai
Other non-ferrous metal ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Other non-ferrous metal ores and concentrates

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai
Copper ores and concentrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vario rūda ir koncentratai

Description:

Copper ores and concentrates

07.29.11.00.00

Vario rūda ir koncentratai
Copper ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario rūda ir koncentratai

Description:

Copper ores and concentrates

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2603

CN:

2603

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai
Nickel ores and concentrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio rūda ir koncentratai

Description:

Nickel ores and concentrates

07.29.12.00.00

Nikelio rūda ir koncentratai
Nickel ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio rūda ir koncentratai

Description:

Nickel ores and concentrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2604

CN:

2604

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai
Aluminium ores and concentrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio rūda ir koncentratai

Description:

Aluminium ores and concentrates

07.29.13.00.00

Aliuminio rūda ir koncentratai
Aluminium ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio rūda ir koncentratai

Description:

Aluminium ores and concentrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2606

CN:

2606

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai
Precious metal ores and concentrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Precious metal ores and concentrates

07.29.14.00.00

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai
Precious metal ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Precious metal ores and concentrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2616[.10 + .90]

CN:

2616[.10 + .90]
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07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai
Lead, zinc and tin ores and concentrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

Description:

Lead, zinc and tin ores and concentrates

07.29.15.00.00

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai
Lead, zinc and tin ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

Description:

Lead, zinc and tin ores and concentrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2607 + 2608 + 2609

CN:

2607 + 2608 + 2609

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai
Other non-ferrous metal ores and concentrates n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Description:

Other non-ferrous metal ores and concentrates n.e.c.

07.29.19.00.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai
Other non-ferrous metal ores and concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Other non-ferrous metal ores and concentrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614
+ 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

CN:

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614
+ 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

08

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai
Other mining and quarrying products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

Description:

Other mining and quarrying products

08.1

Akmuo, smėlis ir molis
Stone, sand and clay

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Akmuo, smėlis ir molis

Description:

Stone, sand and clay

08.11

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas, kreida ir skalūnai
Ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas,
kreida ir skalūnai

Description:

Ornamental and building stone, limestone, gypsum,
chalk and slate
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08.11.1

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo
Ornamental or building stone

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo

Description:

Ornamental or building stone

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai
Marble and other calcareous ornamental or building stone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai
kalkakmeniai

Description:

Marble and other calcareous ornamental or building
stone

08.11.11.33.00

Marmuras ir travertinas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas
Marble and travertine, crude or roughly trimmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Marmuras ir travertinas, neapdirbtas arba grubiai
aplygintas

Description:

Marble and travertine, crude or roughly trimmed

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2515 11

CN:

2515 11

08.11.11.36.00

Marmuras ir travertinas, tiktai supjaustytas į stačiakampius arba kvadratinius blokus ar plokštes
Marble and travertine merely cut into rectangular or square blocks or slabs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Marmuras ir travertinas, tiktai supjaustytas į
stačiakampius arba kvadratinius blokus ar plokštes

Description:

Marble and travertine merely cut into rectangular or
square blocks or slabs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2515 12

CN:

2515 12

08.11.11.50.00

Ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių vidutinis savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5
Ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity ? 2,5

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti
kalkakmeniai, kurių vidutinis savitasis sunkis ne
mažesnis kaip 2,5

Description:

Ecaussine and other calcareous monumental or
building stone of an apparent specific gravity ? 2,5

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2515 20

CN:

2515 20

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys
Granite, sandstone and other ornamental or building stone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai
akmenys

Description:

Granite, sandstone and other ornamental or building
stone
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08.11.12.33.00

Granitas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas
Granite, crude or roughly trimmed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Granitas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas

Description:

Granite, crude or roughly trimmed

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2516 11

CN:

2516 11

08.11.12.36.00

Granitas, tiktai supjaustytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ar plokštes
Granite merely cut into rectangular (including square) blocks or slabs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Granitas, tiktai supjaustytas į stačiakampius (įskaitant
kvadratinius) blokus ar plokštes

Description:

Granite merely cut into rectangular (including square)
blocks or slabs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2516 12

CN:

2516 12

08.11.12.50.00

Smiltainis
Sandstone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smiltainis

Description:

Sandstone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2516 20

CN:

2516 20

08.11.12.90.00

Porfyras, bazaltas, kvarcitai ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai supjaustyti (išskyrus
paminklams ar statybai skirtus kalkakmenius, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, granitą ir smiltainį)
Porphyry, basalt, quartzites and other monumental or building stone, crude, roughly trimmed or merely cut (excluding calcareous
monumental or building stone of a gravity ? 2,5, granite and sandstone)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Porfyras, bazaltas, kvarcitai ir kiti paminklams ar
Description:
statybai skirti akmenys, neapdirbti, grubiai aplyginti
arba tiktai supjaustyti (išskyrus paminklams ar statybai
skirtus kalkakmenius, kurių savitasis sunkis ne mažesnis
kaip 2,5, granitą ir smiltainį)

Porphyry, basalt, quartzites and other monumental or
building stone, crude, roughly trimmed or merely cut
(excluding calcareous monumental or building stone of
a gravity ? 2,5, granite and sandstone)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2506 20 + 2516 90

CN:

2506 20 + 2516 90

08.11.2

Klintys ir gipsas
Limestone and gypsum

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Klintys ir gipsas

Description:

Limestone and gypsum
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08.11.20

Klintys ir gipsas
Limestone and gypsum

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Klintys ir gipsas

Description:

Limestone and gypsum

08.11.20.30.00

Gipsas ir anhidritas
Gypsum and anhydrite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gipsas ir anhidritas

Description:

Gypsum and anhydrite

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2520 10

CN:

2520 10

08.11.20.50.00

Klintinis fliusas, klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkėms arba cementui gaminti (išskyrus nerūšines smulkintas klintis ir gabalinį
kalkakmenį)
Limestone flux, limestone and other calcareous stone used for the manufacture of lime or cement (excluding crushed limestone
aggregate and calcareous dimension stone)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klintinis fliusas, klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami
kalkėms arba cementui gaminti (išskyrus nerūšines
smulkintas klintis ir gabalinį kalkakmenį)

Description:

Limestone flux, limestone and other calcareous stone
used for the manufacture of lime or cement (excluding
crushed limestone aggregate and calcareous
dimension stone)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2521

CN:

2521

08.11.20.50.10

Klintys cementui arba kalkėms; smulkintos klintys pramonės ir aplinkos reikmėms
Limestone for cement and lime; crushed limestone for industrial and environmental uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klintys cementui arba kalkėms; smulkintos klintys
pramonės ir aplinkos reikmėms

Description:

Limestone for cement and lime; crushed limestone for
industrial and environmental uses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2521a

CN:

2521a

08.11.20.50.20

Klinčių milteliai
Limestone powder

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klinčių milteliai

Description:

Limestone powder

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2521b

CN:

2521b
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08.11.3

Kreida ir nedegtas dolomitas
Chalk and uncalcined dolomite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kreida ir nedegtas dolomitas

Description:

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas
Chalk and uncalcined dolomite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kreida ir nedegtas dolomitas

Description:

Chalk and uncalcined dolomite

08.11.30.10.00

Kreida
Chalk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kreida

Description:

Chalk

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2509

CN:

2509

08.11.30.30.00

Dolomitas, neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai supjaustytas į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes (išskyrus degtą ar
sukepintąjį dolomitą, aglomeruotą dolomitą ir skaldytą ar smulkintą dolomitą, naudojamą betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt.
balastui)
Dolomite, crude, roughly trimmed or merely cut into rectangular or square blocks or slabs (excluding calcined or sintered dolomite,
agglomerated dolomite and broken or crushed dolomite for concrete aggregates, road metalling or railway or other ballast)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dolomitas, neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai
supjaustytas į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir
plokštes (išskyrus degtą ar sukepintąjį dolomitą,
aglomeruotą dolomitą ir skaldytą ar smulkintą
dolomitą, naudojamą betono užpildui, kelio,
geležinkelio ar kt. balastui)

Description:

Dolomite, crude, roughly trimmed or merely cut into
rectangular or square blocks or slabs (excluding
calcined or sintered dolomite, agglomerated dolomite
and broken or crushed dolomite for concrete
aggregates, road metalling or railway or other ballast)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2518 10

CN:

2518 10

08.11.4

Skalūnai
Slate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skalūnai

Description:

Slate

08.11.40

Skalūnai
Slate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skalūnai

Description:

Slate
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08.11.40.00.00

Skalūnai, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai supjaustyti į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes
Slate, crude, roughly trimmed or merely cut into rectangular or square blocks or slabs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalūnai, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai
supjaustyti į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir
plokštes

Description:

Slate, crude, roughly trimmed or merely cut into
rectangular or square blocks or slabs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2514

CN:

2514

08.12

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas
Gravel, sand, clays and kaolin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas

Description:

Gravel, sand, clays and kaolin

08.12.1

Žvyras ir smėlis
Gravel and sand

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žvyras ir smėlis

Description:

Gravel and sand

08.12.11

Gamtinis smėlis
Natural sands

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinis smėlis

Description:

Natural sands

08.12.11.50.00

Silicinis smėlis (kvarcinis arba pramoninis smėlis)
Silica sands (quartz sands or industrial sands)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silicinis smėlis (kvarcinis arba pramoninis smėlis)

Description:

Silica sands (quartz sands or industrial sands)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2505 10

CN:

2505 10

08.12.11.90.00

Statybinis smėlis, toks kaip molingasis smėlis, kaolino smėlis, putnago (lauko špato) smėlis (išskyrus silicinį ir metalingąjį smėlį)
Construction sands such as clayey sands; kaolinic sands; feldspathic sands (excluding silica sands, metal bearing sands)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybinis smėlis, toks kaip molingasis smėlis, kaolino
smėlis, putnago (lauko špato) smėlis (išskyrus silicinį ir
metalingąjį smėlį)

Description:

Construction sands such as clayey sands; kaolinic
sands; feldspathic sands (excluding silica sands, metal
bearing sands)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2505 90

CN:

2505 90
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08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras
Granules, chippings and powder; pebbles, gravel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras Description:

08.12.12.10.00

Žvyras, gargždas, paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui; žvirgždas ir titnagas
Gravel and pebbles of a kind used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast; shingle and flint

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvyras, gargždas, paprastai naudojami betono užpildui, Description:
kelio, geležinkelio ar kt. balastui; žvirgždas ir titnagas

Gravel and pebbles of a kind used for concrete
aggregates, for road metalling or for railway or other
ballast; shingle and flint

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 10 10

CN:

2517 10 10

08.12.12.10.10

Žvyras
Gravel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvyras

Description:

Gravel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 10 10a

CN:

2517 10 10a

08.12.12.10.20

Žvirgždas, gargždas ir titnagžemis (titnagas)
Shingle, pebbles and flint

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvirgždas, gargždas ir titnagžemis (titnagas)

Description:

Shingle, pebbles and flint

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 10 10b

CN:

2517 10 10b

08.12.12.30.00

Skaldyti akmenys, paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui (išskyrus žvyrą, gargždą, žvirgždą ir titnagą)
Crushed stone of a kind used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast (excluding gravel, pebbles,
shingle and flint)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaldyti akmenys, paprastai naudojami betono
užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui (išskyrus
žvyrą, gargždą, žvirgždą ir titnagą)

Description:

Crushed stone of a kind used for concrete aggregates,
for road metalling or for railway or other ballast
(excluding gravel, pebbles, shingle and flint)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517[.10(.20 + .80)]

CN:

2517[.10(.20 + .80)]
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08.12.12.30.10

Dolomito skalda, naudojama betono užpildui, kelio dangai ir kitiems statybos darbams
Crushed dolomite for concrete aggregates, for roadstone and for other construction use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dolomito skalda, naudojama betono užpildui, kelio
dangai ir kitiems statybos darbams

Description:

Crushed dolomite for concrete aggregates, for
roadstone and for other construction use

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 10 20a

CN:

2517 10 20a

08.12.12.30.20

Granitinė skalda
Crushed granite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Granitinė skalda

Description:

Crushed granite

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 10

CN:

2517 10

08.12.12.30.80

Kita skalda, naudojama betono užpildui, kelio dangai ir kitiems statybos darbams
Other chippings for concrete aggregates, for roadstone and for other construction use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita skalda, naudojama betono užpildui, kelio dangai ir Description:
kitiems statybos darbams

Other chippings for concrete aggregates, for roadstone
and for other construction use

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517[.10(.20b +. 80)]

CN:

2517[.10(.20b +. 80)]

08.12.12.50.00

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai
Granules, chippings and powder of marble

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai

Description:

Granules, chippings and powder of marble

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 41

CN:

2517 41

08.12.12.90.00

Travertino, ekausino, granito, porfyro, bazalto, smiltainio ir kitų paminklinių akmenų granulės, trupiniai ir milteliai
Granules, chippings and powder of travertine, ecaussine, granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental stone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Travertino, ekausino, granito, porfyro, bazalto,
Description:
smiltainio ir kitų paminklinių akmenų granulės, trupiniai
ir milteliai

Granules, chippings and powder of travertine,
ecaussine, granite, porphyry, basalt, sandstone and
other monumental stone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 49

CN:

2517 49
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08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms
Mixtures of slag and similar industrial waste products, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for construction
use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba
be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami
statyboms

Description:

Mixtures of slag and similar industrial waste products,
whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle
and flint for construction use

08.12.13.00.00

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms
Mixtures of slag and similar industrial waste products, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for construction
use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba
be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami
statyboms

Description:

Mixtures of slag and similar industrial waste products,
whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle
and flint for construction use

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 20

CN:

2517 20

08.12.2

Molis ir kaolinas
Clays and kaolin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Molis ir kaolinas

Description:

Clays and kaolin

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis
Kaolin and other kaolinic clays

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

Description:

Kaolin and other kaolinic clays

08.12.21.40.00

Kaolinas
Kaolin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaolinas

Description:

Kaolin

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2507 00 20

CN:

2507 00 20

08.12.21.60.00

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji moliai)
Kaolinitic clays (ball and plastic clays)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji moliai)

Description:

Kaolinitic clays (ball and plastic clays)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2507 00 80

CN:

2507 00 80
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08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas
Other clays, andalusite, kyanite and sillimanite; mullite; chamotte or dinas earths

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas;
šamotas arba dinasas

Description:

Other clays, andalusite, kyanite and sillimanite; mullite;
chamotte or dinas earths

08.12.22.10.00

Bentonitas
Bentonite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bentonitas

Description:

Bentonite

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2508 10

CN:

2508 10

08.12.22.30.00

Ugniai atsparus molis
Fireclay

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparus molis

Description:

Fireclay

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2508 30

CN:

2508 30

08.12.22.50.00

Paprastasis ir skalūninis molis (išskyrus bentonitą, ugniai atsparų molį, keramzitą, kaoliną ir kaolininius molius), naudojamas statybos
darbams; andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas
Common clays and shales for construction use (excluding bentonite, fireclay, expanded clays, kaolin and kaolinic clays); andalusite,
kyanite and sillimanite; mullite; chamotte or dinas earths

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastasis ir skalūninis molis (išskyrus bentonitą,
ugniai atsparų molį, keramzitą, kaoliną ir kaolininius
molius), naudojamas statybos darbams; andalūzitas,
kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

Description:

Common clays and shales for construction use
(excluding bentonite, fireclay, expanded clays, kaolin
and kaolinic clays); andalusite, kyanite and sillimanite;
mullite; chamotte or dinas earths

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

CN:

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

08.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai
Mining and quarrying products n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų
eksploatavimo produktai

Description:

Mining and quarrying products n.e.c.

08.91

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti
Chemical and fertiliser minerals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms
gaminti

Description:

Chemical and fertiliser minerals
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08.91.1

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti
Chemical and fertiliser minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms
gaminti

Description:

Chemical and fertiliser minerals

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai
Natural calcium or aluminium calcium phosphates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio
fosfatai

Description:

Natural calcium or aluminium calcium phosphates

08.91.11.00.00

Gamtiniai kalcio fosfatai; gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida
Natural calcium phosphates; natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtiniai kalcio fosfatai; gamtiniai aliuminio kalcio
fosfatai ir fosfatinė kreida

Description:

Natural calcium phosphates; natural aluminium calcium
phosphates and phosphatic chalk

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2510[.10 + .20]

CN:

2510[.10 + .20]

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera
Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera Description:

08.91.12.00.00

Nedegti geležies piritai; neapdorota arba nerafinuota siera (įskaitant regeneruotą sierą)
Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur (including recovered sulphur)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nedegti geležies piritai; neapdorota arba nerafinuota
siera (įskaitant regeneruotą sierą)

Description:

Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur
(including recovered sulphur)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2502 + 2503 00 10

CN:

2502 + 2503 00 10

08.91.19

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti
Other chemical and fertiliser minerals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir
trąšoms gaminti

Description:

Other chemical and fertiliser minerals
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08.91.19.00.00

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti
Other chemical and fertiliser minerals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir
trąšoms gaminti

Description:

Other chemical and fertiliser minerals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 +
.90]

CN:

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 +
.90]

08.92

Durpės
Peat

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Durpės

Description:

Peat

08.92.1

Durpės
Peat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Durpės

Description:

Peat

08.92.10

Durpės
Peat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Durpės

Description:

Peat

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - briketai, ovoidai ir panašus Explanatory
kietasis kuras, pagamintas iš durpių, žr. 19.20.13
notes:

08.92.10.00.10

Durpės
Peat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durpės

Description:

Peat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703

08.92.10.00.11

Kuro durpės
Fuel peat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kuro durpės

Description:

Fuel peat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703
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08.92.10.00.12

Durpės žemės ūkiui
Peat for agriculture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durpės žemės ūkiui

Description:

Peat for agriculture

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703

08.92.10.00.18

Kitos durpės
Other peat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos durpės

Description:

Other peat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703

08.93

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo
Salt and pure sodium chloride; sea water

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

Description:

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.1

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo
Salt and pure sodium chloride; sea water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

Description:

Salt and pure sodium chloride; sea water

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo
Salt and pure sodium chloride; sea water

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

Description:

Salt and pure sodium chloride; sea water

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - valgomoji druska, žr.
10.84.30

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - food-grade salt, see
10.84.30

08.93.10.00.00

Druska (įskaitant denatūruotą druską, išskyrus tinkamą vartoti žmonėms) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, su
apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo pridėtais agentais arba be jų
Salt (including denatured salt but excluding salt suitable for human consumption) and pure sodium chloride, whether or not in
aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Druska (įskaitant denatūruotą druską, išskyrus tinkamą Description:
vartoti žmonėms) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar
neištirpinti vandenyje, su apsaugančiais nuo sukepimo
ar laisvo byrėjimo pridėtais agentais arba be jų

Salt (including denatured salt but excluding salt
suitable for human consumption) and pure sodium
chloride, whether or not in aqueous solution or
containing added anti-caking or free-flowing agents

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

CN:

2501[.00(.31 + .51 + .99)]
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08.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai
Other mining and quarrying products n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų
eksploatavimo produktai

Description:

Other mining and quarrying products n.e.c.

08.99.1

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos
Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir
asfaltinės uolienos

Description:

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic
rock

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos
Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir
asfaltinės uolienos

Description:

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic
rock

08.99.10.00.00

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos
Natural bitumen and natural asphalt; asphaltites and asphaltic rocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir
asfaltinės uolienos

Description:

Natural bitumen and natural asphalt; asphaltites and
asphaltic rocks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2714 90

CN:

2714 90

08.99.2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza;
švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos; kiti mineralai
Precious and semi-precious stones; industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural
corundum, natural garnet and other natural abrasives; other minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai
deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti
arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis
korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės
abrazyvinės medžiagos; kiti mineralai

Description:

Precious and semi-precious stones; industrial
diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or
bruted; pumice stone; emery; natural corundum,
natural garnet and other natural abrasives; other
minerals

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti
Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shaped

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus
Description:
pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti
ar grubiai apdirbti
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08.99.21.00.00

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti
Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shaped

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus
Description:
pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti
ar grubiai apdirbti

Precious and semi-precious stones (excluding industrial
diamonds), unworked or simply sawn or roughly
shaped

Matavimo
vienetas:

c/k

Unit:

c/k

Ryšys su CN:

7102[.10 + .31] + 7103 10

CN:

7102[.10 + .31] + 7103 10

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdirbti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis
granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos
Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other
natural abrasives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti,
suskaldyti arba grubiai apdirbti; pemza; švitras;
gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės
abrazyvinės medžiagos

Description:

Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved
or bruted; pumice stone; emery; natural corundum,
natural garnet and other natural abrasives

08.99.22.00.00

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis
granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos
Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other
natural abrasives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti,
suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras;
gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės
abrazyvinės medžiagos

Description:

Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved
or bruted; pumice stone; emery; natural corundum,
natural garnet and other natural abrasives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2513[.10 + .20] + 7102 21

CN:

2513[.10 + .20] + 7102 21

08.99.29

Kiti mineralai
Other minerals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti mineralai

Description:

Other minerals

08.99.29.00.00

Kiti mineralai
Other minerals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mineralai

Description:

Other minerals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10
+ .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30]
+ 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621
90

CN:

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10
+ .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30]
+ 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621
90
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09

Kalnakasybai būdingos paslaugos
Mining support services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kalnakasybai būdingos paslaugos

Description:

Mining support services

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos
Support services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

Description:

Support services to petroleum and natural gas
extraction

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos
Support services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

Description:

Support services to petroleum and natural gas
extraction

09.10.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos
Support services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

Description:

Support services to petroleum and natural gas
extraction

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: -naftos ar dujų gavybos telkinių Explanatory
operatorių teikiamos paslaugos, žr. 06.10, 06.20 notes:
specializuotojo kasybos mašinų remonto paslaugos, žr.
33.12.24

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba
Drilling services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių
dujų gavyba

Description:

Drilling services to petroleum and natural gas
extraction

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kryptinio ir pakartotinio
Explanatory
gręžimo paslaugos; kalamojo gręžimo paslaugos;
notes:
naftos ir dujų gręžinių apsauginių vamzdžių
cementacijos paslaugos; sausinimo ir vandens siurbimo
iš gręžinių paslaugos; gręžinių užkimšimo ir likvidavimo
paslaugos ir kt. - bandomasis gręžimas, susijęs su
naftos ir dujų gavyba Į šią subkategoriją taip pat įeina: specializuotos naftos ir dujų telkinių gaisrų gesinimo
paslaugos - žvalgymo paslaugos, susijusios su naftos ar
dujų gavyba Į šią subkategoriją neįeina: - geologinio,
geofizinio ir susijusio žvalgymo bei konsultacinės
paslaugos, žr. 71.12.3

09.10.11.00.00

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba
Drilling services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category excludes: - services performed by
operators of oil or gas fields, see 06.10, 06.20 specialised repair services of mining machinery, see
33.12.24

This subcategory includes: - directional drilling and
redrilling; "spudding in"; cementing oil and gas well
casings; draining and pumping of wells; plugging and
abandoning wells etc. - test drilling in connection with
petroleum and gas extraction This subcategory also
includes: - specialised oil and gas field fire fighting
services - exploration services in connection with
petroleum and gas extraction This subcategory
excludes: - geological, geophysical and related
prospecting and consulting services, see 71.12.3
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Pavadinimas:

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių
dujų gavyba

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba
Derrick erection, repair and dismantling services and related support services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos Description:
paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.12.00.00

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba
Derrick erection, repair and dismantling services and related support services to petroleum and natural gas extraction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos Description:
paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.13

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintų dujų vertimo dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos gavybos vietoje
Liquefaction and regasification services of natural gas for transportation done at the mine site

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintų dujų vertimo Description:
dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos
gavybos vietoje

Liquefaction and regasification services of natural gas
for transportation done at the mine site

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - gamtinių dujų paruošimo
gabenti paslaugos: suskystinimas ir suskystintų dujų
pavertimas dujomis ne dujų gavybos vietoje, žr. 52.21

This subcategory excludes: - liquefaction and
regasification of natural gas for purpose of transport,
done off the mine site, see 52.21

09.10.13.00.00

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintų dujų vertimo dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos gavybos vietoje
Liquefaction and regasification services of natural gas for transportation done at the mine site

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintų dujų vertimo Description:
dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos
gavybos vietoje

09.9

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos
Support services to other mining and quarrying

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos
paslaugos

Description:

Support services to other mining and quarrying

09.90

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos
Support services to other mining and quarrying

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos
paslaugos

Description:

Support services to other mining and quarrying

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Explanatory
notes:

Drilling services to petroleum and natural gas
extraction

Derrick erection, repair and dismantling services and
related support services to petroleum and natural gas
extraction

Derrick erection, repair and dismantling services and
related support services to petroleum and natural gas
extraction

Liquefaction and regasification services of natural gas
for transportation done at the mine site
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09.90.1

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos
Support services to other mining and quarrying

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos
paslaugos

Description:

Support services to other mining and quarrying

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina 05, 07 ir 08 skyrių kasybos veiklos Explanatory
rūšims būdingos paslaugos už atlygį ar pagal sutartį: - notes:
kasinių sausinimo ir vandens šalinimo iš jų paslaugos su kasyba susijusios bandomojo gręžimo paslaugos su kasyba susijusios žvalgymo paslaugos Į šią
kategoriją neįeina: - kasinių arba karjerų operatorių
teikiamos paslaugos, žr. skyrius 05, 07 ar 08 specializuotojo kasybos mašinų remonto paslaugos, žr.
33.12.24 - geologinio, geofizinio ir susijusio žvalgymo
bei konsultacinės paslaugos, žr. 71.12.3

09.90.11

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos
Support services to hard coal extraction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos

Description:

Support services to hard coal extraction

09.90.11.00.00

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos
Support services to hard coal extraction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos

Description:

Support services to hard coal extraction

09.90.19

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos
Support services to other mining and quarrying n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų
eksploatavimui būdingos paslaugos

Description:

Support services to other mining and quarrying n.e.c.

09.90.19.00.00

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos
Support services to other mining and quarrying n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų
eksploatavimui būdingos paslaugos

Description:

Support services to other mining and quarrying n.e.c.

C

PAGAMINTI PRODUKTAI
MANUFACTURED PRODUCTS

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

PAGAMINTI PRODUKTAI

Description:

MANUFACTURED PRODUCTS

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category includes support services on a fee or
contract basis, required for mining activities of
divisions 05, 07 and 08, such as: - draining and
pumping of mines - test drilling in connection with
mining - exploration services in connection with
mining This category excludes: - services performed by
operators of mines or quarries, see division 05, 07 or
08 - specialised repair services of mining machinery,
see 33.12.24 - geological, geophysical and related
prospecting and consulting services, see 71.12.3
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10

Maisto produktai
Food products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Maisto produktai

Description:

Food products

10.1

Konservuota mėsa ir mėsos produktai
Preserved meat and meat products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Konservuota mėsa ir mėsos produktai

Description:

Preserved meat and meat products

10.11

Perdirbta ir konservuota mėsa
Processed and preserved meat

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbta ir konservuota mėsa

Description:

Processed and preserved meat

10.11.1

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena, ožkiena, arkliena ir kitų kanopinių gyvūnų mėsa
Meat of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena,
ožkiena, arkliena ir kitų kanopinių gyvūnų mėsa

Description:

Meat of bovine animals, swine, sheep, goats, horses
and other equines, fresh or chilled

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena
Meat of bovine animals, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

Description:

Meat of bovine animals, fresh or chilled

10.11.11.40.00

Šviežios arba atšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos ir skerdenų pusės ir ketvirčiai su kaulais
Fresh or chilled carcases, half-carcases and quarters with bone in, of beef and veal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos jautienos ir veršienos
skerdenos ir skerdenų pusės ir ketvirčiai su kaulais

Description:

Fresh or chilled carcases, half-carcases and quarters
with bone in, of beef and veal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

CN:

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

10.11.11.90.00

Švieži arba atšaldyti jautienos ir veršienos gabalai
Fresh or chilled cuts, of beef and veal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti jautienos ir veršienos gabalai

Description:

Fresh or chilled cuts, of beef and veal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0201[.20(.90) + .30]

CN:

0201[.20(.90) + .30]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena
Meat of swine, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

Description:

Meat of swine, fresh or chilled

10.11.12.30.00

Šviežios arba atšaldytos kiaulienos skerdenos, skerdenų pusės (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu)
Fresh or chilled carcases and half-carcases, of pig meat (including fresh meat packed with salt as a temporary preservative)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos kiaulienos skerdenos, skerdenų Description:
pusės (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu
konservantu)

Fresh or chilled carcases and half-carcases, of pig meat
(including fresh meat packed with salt as a temporary
preservative)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.11(.10 + .90)]

CN:

0203[.11(.10 + .90)]

10.11.12.50.00

Švieži arba atšaldyti kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu)
Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof with bone in, of pig meat (including fresh meat packed with salt as a temporary
preservative)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti kiaulienos kumpiai, mentės ir jų
dalys su kaulais (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska
kaip laikinu konservantu)

Description:

Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof with
bone in, of pig meat (including fresh meat packed with
salt as a temporary preservative)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

CN:

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

10.11.12.90.00

Šviežia arba atšaldyta kiauliena (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu, išskyrus skerdenas ir skerdenų puses,
kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)
Fresh or chilled pig meat (including fresh meat packed with salt as a temporary preservative; excluding carcases and half-carcases,
hams, shoulders and cuts thereof with bone in)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta kiauliena (įskaitant šviežią mėsą,
užpiltą druska kaip laikinu konservantu, išskyrus
skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų
dalis su kaulais)

Description:

Fresh or chilled pig meat (including fresh meat packed
with salt as a temporary preservative; excluding
carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts
thereof with bone in)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

CN:

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena
Meat of sheep, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta aviena

Description:

Meat of sheep, fresh or chilled

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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10.11.13.00.00

Šviežios arba atšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai
Fresh or chilled carcases, half-carcases and cuts, of lamb or sheep

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos ėriukų arba avių skerdenos,
skerdenų pusės ir gabalai

Description:

Fresh or chilled carcases, half-carcases and cuts, of
lamb or sheep

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

CN:

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena
Meat of goats, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

Description:

Meat of goats, fresh or chilled

10.11.14.00.00

Šviežia arba atšaldyta ožkiena
Meat of goats, fresh or chilled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

Description:

Meat of goats, fresh or chilled

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

CN:

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų kanopinių gyvūnų mėsa
Meat of horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų kanopinių
gyvūnų mėsa

Description:

Meat of horses and other equines, fresh or chilled

10.11.15.00.00

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa
Meat of horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos Description:
gyvūnų mėsa

Meat of horses and other equines, fresh or chilled

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0205 00 20

CN:

0205 00 20

10.11.2

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji subproduktai
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos,
Description:
ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji
subproduktai
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Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats,
horses and other equines, fresh or chilled
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10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji subproduktai
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos,
Description:
ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji
subproduktai

10.11.20.00.00

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos,
ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų
valgomieji subproduktai

Description:

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats,
horses and other equines, fresh or chilled

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

CN:

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

10.11.3

Užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir valgomieji subproduktai
Frozen meat and edible offal; other meat and edible offal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir Description:
valgomieji subproduktai

10.11.31

Užšaldyta galvijiena
Meat of bovine animals, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta galvijiena

Description:

Meat of bovine animals, frozen

10.11.31.00.00

Užšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai ir gabalai
Frozen carcases, half-carcases, quarters and cuts, of beef and veal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos, skerdenų
pusės, ketvirčiai ir gabalai

Description:

Frozen carcases, half-carcases, quarters and cuts, of
beef and veal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 +
.90)]

CN:

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 +
.90)]

10.11.32

Užšaldyta kiauliena
Meat of swine, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta kiauliena

Description:

Meat of swine, frozen
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10.11.32.30.00

Užšaldytos kiaulienos skerdenos ir skerdenų pusės
Frozen carcases and half-carcases, of pig meat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos kiaulienos skerdenos ir skerdenų pusės

Description:

Frozen carcases and half-carcases, of pig meat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.21(.10 + .90)]

CN:

0203[.21(.10 + .90)]

10.11.32.50.00

Užšaldytos kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais
Frozen hams, shoulders and cuts with bone in, of pig meat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su
kaulais

Description:

Frozen hams, shoulders and cuts with bone in, of pig
meat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

CN:

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

10.11.32.90.00

Užšaldyta kiauliena (išskyrus skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)
Frozen pig meat (excluding carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts thereof with bone in)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyta kiauliena (išskyrus skerdenas ir skerdenų
puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)

Description:

Frozen pig meat (excluding carcases and half-carcases,
hams, shoulders and cuts thereof with bone in)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

CN:

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

10.11.33

Užšaldyta aviena
Meat of sheep, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta aviena

Description:

Meat of sheep, frozen

10.11.33.00.00

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai
Frozen carcases, half-carcases and cuts, of lamb or sheep

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės Description:
ir gabalai

Frozen carcases, half-carcases and cuts, of lamb or
sheep

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 +
.90)]

CN:

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 +
.90)]

10.11.34

Užšaldyta ožkiena
Meat of goats, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta ožkiena

Description:

Meat of goats, frozen
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10.11.34.00.00

Užšaldyta ožkiena
Frozen meat, of goats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyta ožkiena

Description:

Frozen meat, of goats

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

CN:

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

10.11.35

Užšaldyta arkliena arba kitų kanopinių gyvūnų mėsa
Meat of horses and other equines, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta arkliena arba kitų kanopinių gyvūnų mėsa

Description:

Meat of horses and other equines, frozen

10.11.35.00.00

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa
Frozen meat, of horses and other equines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų
mėsa

Description:

Frozen meat, of horses and other equines

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0205 00 80

CN:

0205 00 80

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai
Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji Description:
subproduktai

Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - triušiena

This subcategory also includes: - meat of rabbits

10.11.39.10.00

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, frozen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos,
arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji
subproduktai

Description:

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats,
horses and other equines, frozen

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 +
.90(.10 + .91 + .99)]

CN:

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 +
.90(.10 + .91 + .99)]
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10.11.39.30.00

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai (įskaitant triušių ir kiškių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsą ir
valgomuosius subproduktus, išskyrus varlių kojeles ir naminių paukščių, galvijų ir arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų mėsą ir
valgomuosius subproduktus)
Fresh, chilled or frozen edible meat and offal (including meat and offal of rabbits, hares and game; excluding frog legs, and meat and
offal of poultry, bovine and equine animals, swine, sheep and goat)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji
subproduktai (įskaitant triušių ir kiškių, medžiojamųjų
paukščių ir žvėrių mėsą ir valgomuosius subproduktus,
išskyrus varlių kojeles ir naminių paukščių, galvijų ir
arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų mėsą ir
valgomuosius subproduktus)

Description:

Fresh, chilled or frozen edible meat and offal (including
meat and offal of rabbits, hares and game; excluding
frog legs, and meat and offal of poultry, bovine and
equine animals, swine, sheep and goat)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 +
.60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

CN:

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 +
.60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

10.11.4

Galvijų arba kanopinių gyvūnų, avių ir ožkų pešta vilna ir žaliavinė oda
Pulled wool and raw hides and skins of bovine or equine animals, sheep and goats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Galvijų arba kanopinių gyvūnų, avių ir ožkų pešta vilna
ir žaliavinė oda

Description:

Pulled wool and raw hides and skins of bovine or
equine animals, sheep and goats

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą vilnos plaką
Pulled wool, greasy, including fleece-washed pulled wool

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą vilnos plaką

Description:

Pulled wool, greasy, including fleece-washed pulled
wool

10.11.41.00.00

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna (įskaitant plautą vilnos plaką, išskyrus kirptą vilną)
Greasy wool not carded or combed (including fleece-washed wool) (excluding shorn wool)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna (įskaitant plautą
vilnos plaką, išskyrus kirptą vilną)

Description:

Greasy wool not carded or combed (including fleecewashed wool) (excluding shorn wool)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5101 19

CN:

5101 19

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena
Whole raw hides and skins of bovine or equine animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

Description:

Whole raw hides and skins of bovine or equine animals
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10.11.42.00.00

Sveiki (išskyrus priskirtus HS 4101 90 pozicijai) žali (neišdirbti) galvijų kailiai ir odos arba arklenos
Raw hides and skins of bovine or equine animals, whole (except those linked to HS 4101 90)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sveiki (išskyrus priskirtus HS 4101 90 pozicijai) žali
(neišdirbti) galvijų kailiai ir odos arba arklenos

Description:

Raw hides and skins of bovine or equine animals,
whole (except those linked to HS 4101 90)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 +
.90)]

CN:

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 +
.90)]

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena
Other raw hides and skins of bovine or equine animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

Description:

Other raw hides and skins of bovine or equine animals

10.11.43.00.00

Kiti neišdirbti galvijų kailiai ir odos arba arklenos
Other raw hides and skins of bovine and equine animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti neišdirbti galvijų kailiai ir odos arba arklenos

Description:

Other raw hides and skins of bovine and equine
animals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4101 90

CN:

4101 90

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena
Raw hides and skins of sheep or lambs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinė avena arba ėrena

Description:

Raw hides and skins of sheep or lambs

10.11.44.00.00

Avių arba ėriukų odos
Skins of sheep or lambs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos

Description:

Skins of sheep or lambs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

CN:

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena
Raw hides and skins of goats or kids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

Description:

Raw hides and skins of goats or kids
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10.11.45.00.00

Neišdirbti ožkų arba ožiukų kailiai ir odos, išskyrus raugintas, šviežias ir konservuotas
Raw hides and skins of goats or kids but not tanned, fresh or preserved

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neišdirbti ožkų arba ožiukų kailiai ir odos, išskyrus
raugintas, šviežias ir konservuotas

Description:

Raw hides and skins of goats or kids but not tanned,
fresh or preserved

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4103 90

CN:

4103 90

10.11.5

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai
Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

Description:

Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai
Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

Description:

Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.50.40.00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu arba rūkyti (išskyrus lydytus)
Pig fat free of lean meat; fresh; chilled; frozen; salted; in brine or smoked (excluding rendered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži, atšaldyti,
užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu arba rūkyti (išskyrus
lydytus)

Description:

Pig fat free of lean meat; fresh; chilled; frozen; salted; in
brine or smoked (excluding rendered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

CN:

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

10.11.50.60.00

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai riebalai
Lard and other pig fat; rendered

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai riebalai

Description:

Lard and other pig fat; rendered

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

CN:

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

10.11.50.70.00

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba ožkų taukai
Fats of bovine animals; sheep or goats; raw or rendered

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba ožkų taukai

Description:

Fats of bovine animals; sheep or goats; raw or
rendered

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]
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10.11.6

Nevalgoma subproduktų žaliava
Raw offal, inedible

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nevalgoma subproduktų žaliava

Description:

Raw offal, inedible

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava
Raw offal, inedible

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nevalgoma subproduktų žaliava

Description:

Raw offal, inedible

10.11.60.30.00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai
Guts, bladders and stomachs of animals, whole or in pieces (excluding fish)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai,
sveiki arba jų gabalai

Description:

Guts, bladders and stomachs of animals, whole or in
pieces (excluding fish)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0504

CN:

0504

10.11.60.90.00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) atliekos, netinkamos vartoti žmonių maistui (išskyrus žarnas, pūsles ir skrandžius)
Animal disposal, unfit for human consumption (excluding fish, guts, bladders and stomachs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų (išskyrus žuvis) atliekos, netinkamos vartoti
žmonių maistui (išskyrus žarnas, pūsles ir skrandžius)

Description:

Animal disposal, unfit for human consumption
(excluding fish, guts, bladders and stomachs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 +
0511[.99(.10 + .85)]

CN:

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 +
0511[.99(.10 + .85)]

10.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos mėsos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved meat

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos mėsos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved meat
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10.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos mėsos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved meat

10.12

Perdirbta ir konservuota paukštiena
Processed and preserved poultry meat

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbta ir konservuota paukštiena

Description:

Processed and preserved poultry meat

10.12.1

Šviežia arba atšaldyta paukštiena
Meat of poultry, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

Description:

Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena
Meat of poultry, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

Description:

Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.10.10.00

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai
Fresh or chilled whole chickens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai

Description:

Fresh or chilled whole chickens

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

CN:

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

10.12.10.20.00

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai
Fresh or chilled whole turkeys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai

Description:

Fresh or chilled whole turkeys

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.24(.10 + .90)]

CN:

0207[.24(.10 + .90)]

10.12.10.30.00

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos
Fresh or chilled whole geese, ducks and guinea fowls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba
patarškos

Description:

Fresh or chilled whole geese, ducks and guinea fowls
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

CN:

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

10.12.10.40.00

Šviežios arba atšaldytos žąsų arba ančių riebiosios kepenys
Fresh or chilled fatty livers of geese and ducks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos žąsų arba ančių riebiosios
kepenys

Description:

Fresh or chilled fatty livers of geese and ducks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.43 + .53]

CN:

0207[.43 + .53]

10.12.10.50.00

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai
Fresh or chilled cuts of chicken

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai

Description:

Fresh or chilled cuts of chicken

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

CN:

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

10.12.10.60.00

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai
Fresh or chilled cuts of turkey

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai

Description:

Fresh or chilled cuts of turkey

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

CN:

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

10.12.10.70.00

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai
Fresh or chilled cuts of geese, ducks and guinea fowls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

Description:

Fresh or chilled cuts of geese, ducks and guinea fowls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + CN:
.54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) +
.60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

10.12.2

Užšaldyta paukštiena
Meat of poultry, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Užšaldyta paukštiena

Description:

Meat of poultry, frozen
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10.12.20

Užšaldyta paukštiena
Meat of poultry, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta paukštiena

Description:

Meat of poultry, frozen

10.12.20.13.00

Užšaldyti nesukapoti viščiukai
Frozen whole chickens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti nesukapoti viščiukai

Description:

Frozen whole chickens

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.12(.10 + .90)]

CN:

0207[.12(.10 + .90)]

10.12.20.15.00

Užšaldyti nesukapoti kalakutai
Frozen whole turkeys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti nesukapoti kalakutai

Description:

Frozen whole turkeys

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.25(.10 + .90)]

CN:

0207[.25(.10 + .90)]

10.12.20.17.00

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos
Frozen whole geese, ducks and guinea fowls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

Description:

Frozen whole geese, ducks and guinea fowls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

CN:

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

10.12.20.53.00

Užšaldyti viščiukų gabalai
Frozen cuts of chicken

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti viščiukų gabalai

Description:

Frozen cuts of chicken

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

CN:

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

10.12.20.55.00

Užšaldyti kalakutų gabalai
Frozen cuts of turkey

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti kalakutų gabalai

Description:

Frozen cuts of turkey

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

CN:

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]
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10.12.20.57.00

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai
Frozen cuts of ducks, geese and guinea fowls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

Description:

Frozen cuts of ducks, geese and guinea fowls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + CN:
.55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) +
.60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

10.12.20.80.00

Užšaldytos naminių paukščių kepenys
Frozen poultry livers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos naminių paukščių kepenys

Description:

Frozen poultry livers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95)
+ .60(.91a)]

CN:

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95)
+ .60(.91a)]

10.12.3

Naminių paukščių taukai
Fats of poultry

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naminių paukščių taukai

Description:

Fats of poultry

10.12.30

Naminių paukščių taukai
Fats of poultry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naminių paukščių taukai

Description:

Fats of poultry

10.12.30.00.00

Naminių paukščių taukai
Fats of poultry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naminių paukščių taukai

Description:

Fats of poultry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0209 90 + 1501 90

CN:

0209 90 + 1501 90

10.12.4

Maistiniai paukštienos subproduktai
Edible offal of poultry

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maistiniai paukštienos subproduktai

Description:

Edible offal of poultry
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10.12.40

Maistiniai paukštienos subproduktai
Edible offal of poultry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maistiniai paukštienos subproduktai

Description:

Edible offal of poultry

10.12.40.20.00

Švieži arba atšaldyti naminių paukščių valgomieji subproduktai (išskyrus žąsų ir ančių riebiąsias kepenis)
Fresh or chilled poultry offal (excluding fatty livers of geese and ducks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti naminių paukščių valgomieji
subproduktai (išskyrus žąsų ir ančių riebiąsias kepenis)

Description:

Fresh or chilled poultry offal (excluding fatty livers of
geese and ducks)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) +
.54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

CN:

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) +
.54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

10.12.40.50.00

Užšaldyti naminių paukščių subproduktai (išskyrus kepenis)
Frozen poultry offal (excluding liver)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti naminių paukščių subproduktai (išskyrus
kepenis)

Description:

Frozen poultry offal (excluding liver)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)] CN:

10.12.5

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis
Feathers and skins of birds with feathers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

Description:

Feathers and skins of birds with feathers

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis
Feathers and skins of birds with feathers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

Description:

Feathers and skins of birds with feathers

10.12.50.00.00

Paruoštos paukščių odos su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir pan.
Prepared skins of birds with feathers or down, feathers, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos paukščių odos su plunksnomis arba pūkais,
plunksnos ir pan.

Description:

Prepared skins of birds with feathers or down, feathers,
etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6701

CN:

6701
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10.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos paukštienos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved poultry meat

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos paukštienos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved poultry meat

10.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos paukštienos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved poultry meat

10.13

Paukštienos ir kitos mėsos gaminiai
Meat and poultry meat products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Paukštienos ir kitos mėsos gaminiai

Description:

Meat and poultry meat products

10.13.1

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo
Preserves and preparations of meat, meat offal or blood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų
arba kraujo

Description:

Preserves and preparations of meat, meat offal or
blood

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)
Swine meat, cuts, salted, dried or smoked (bacon and ham)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba
rūkyta (šoninė ir kumpis)

Description:

Swine meat, cuts, salted, dried or smoked (bacon and
ham)

10.13.11.20.00

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais, sūdytos, užpiltos sūrymu, džiovintos arba rūkytos
Hams, shoulders and cuts thereof with bone in, of swine, salted, in brine, dried or smoked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais,
sūdytos, užpiltos sūrymu, džiovintos arba rūkytos

Description:

Hams, shoulders and cuts thereof with bone in, of
swine, salted, in brine, dried or smoked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

CN:

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]
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10.13.11.50.00

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti
Bellies and cuts thereof of swine, salted, in brine, dried or smoked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti, užpilti sūrymu,
džiovinti arba rūkyti

Description:

Bellies and cuts thereof of swine, salted, in brine, dried
or smoked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

CN:

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

10.13.11.80.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta kiauliena (įskaitant šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis, priekines nuokartas,
nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais, papilves ir jų dalis)
Pig meat salted, in brine, dried or smoked (including bacon, 3/4 sides/middles, fore-ends, loins and cuts thereof; excluding hams,
shoulders and cuts thereof with bone in, bellies and cuts thereof)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta kiauliena
(įskaitant šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines
dalis, priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus
kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais, papilves ir jų
dalis)

Description:

Pig meat salted, in brine, dried or smoked (including
bacon, 3/4 sides/middles, fore-ends, loins and cuts
thereof; excluding hams, shoulders and cuts thereof
with bone in, bellies and cuts thereof)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 +
.89 + .90)]

CN:

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 +
.89 + .90)]

10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta
Bovine meat, salted, dried or smoked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

Description:

Bovine meat, salted, dried or smoked

10.13.12.00.00

Jautiena ir veršiena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta
Beef and veal salted, in brine, dried or smoked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jautiena ir veršiena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta
arba rūkyta

Description:

Beef and veal salted, in brine, dried or smoked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0210[.20(.10 + .90)]

CN:

0210[.20(.10 + .90)]

10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijieną); valgomieji
mėsos arba mėsos subproduktų miltai arba rupiniai
Other meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked (excluding swine and bovine meat); edible flours and meals of meat
or meat offal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti,
užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną
ir galvijieną); valgomieji mėsos arba mėsos
subproduktų miltai arba rupiniai

Description:

Other meat and edible meat offal, salted, in brine,
dried or smoked (excluding swine and bovine meat);
edible flours and meals of meat or meat offal

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

160/1 939

PGPK 2013

10.13.13.00.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta mėsa, valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai (išskyrus sūdytą, užpiltą
sūrymu, džiovintą arba rūkytą kiaulieną, jautieną ir veršieną)
Meat salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal (excluding pig meat, beef and veal salted, in brine,
dried or smoked)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta mėsa,
Description:
valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir
rupiniai (išskyrus sūdytą, užpiltą sūrymu, džiovintą arba
rūkytą kiaulieną, jautieną ir veršieną)

Meat salted, in brine, dried or smoked; edible flours
and meals of meat or meat offal (excluding pig meat,
beef and veal salted, in brine, dried or smoked)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 +
CN:
.21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79
+ .85 + .90)]

10.13.14

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos, subproduktų arba kraujo
Sausages and similar products of meat, offal or blood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos, subproduktų arba Description:
kraujo

10.13.14.30.00

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų ir daugiausia iš kepenų pagaminti maisto produktai (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)
Liver sausages and similar products and food preparations based thereon (excluding prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų ir daugiausia iš Description:
kepenų pagaminti maisto produktai (išskyrus paruoštus
valgius ir patiekalus)

Liver sausages and similar products and food
preparations based thereon (excluding prepared meals
and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1601 00 10a

CN:

1601 00 10a

10.13.14.60.00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, subproduktų arba kraujo ir daugiausia iš šių produktų pagaminti maisto produktai (išskyrus iš
kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)
Sausages and similar products of meat, offal or blood and food preparations based thereon (excluding liver sausages and prepared
meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, subproduktų
arba kraujo ir daugiausia iš šių produktų pagaminti
maisto produktai (išskyrus iš kepenų pagamintas
dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Sausages and similar products of meat, offal or blood
and food preparations based thereon (excluding liver
sausages and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1601[.00(.91a + .99a)]

CN:

1601[.00(.91a + .99a)]

10.13.15

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, išskyrus paruoštą mėsą ir patiekalus iš subproduktų
Other prepared and preserved meat, meat offal or blood, except prepared meat and offal dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos
subproduktų arba kraujo, išskyrus paruoštą mėsą ir
patiekalus iš subproduktų

Description:

Other prepared and preserved meat, meat offal or
blood, except prepared meat and offal dishes
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10.13.15.05.00

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba ančių kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved goose or duck liver (excluding sausages and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba ančių kepenys
(išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved goose or duck liver (excluding
sausages and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602 20 10a

CN:

1602 20 10a

10.13.15.15.00

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved liver of other animals (excluding sausages and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų kepenys
(išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved liver of other animals (excluding
sausages and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602 20 90a

CN:

1602 20 90a

10.13.15.25.00

Paruošta arba konservuota kalakutų mėsa arba subproduktai (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus
valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved meat or offal of turkeys (excluding sausages, preparations of liver and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota kalakutų mėsa arba
subproduktai (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus
maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved meat or offal of turkeys
(excluding sausages, preparations of liver and prepared
meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

CN:

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

10.13.15.35.00

Kita paruošta arba konservuota paukštiena (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Other prepared or preserved poultry meat (excluding sausages, preparations of liver and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita paruošta arba konservuota paukštiena (išskyrus
dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Other prepared or preserved poultry meat (excluding
sausages, preparations of liver and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a +
.85a)]

CN:

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a +
.85a)]

10.13.15.45.00

Paruošta arba konservuota kiauliena: kumpiai ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved meat of swine: hams and cuts thereof (excluding prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota kiauliena: kumpiai ir jų dalys Description:
(išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

Prepared or preserved meat of swine: hams and cuts
thereof (excluding prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.41(.10a + .90a)]

CN:

1602[.41(.10a + .90a)]
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10.13.15.55.00

Paruošta arba konservuota kiauliena: mentės ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved meat of swine: shoulders and cuts thereof, of swine (excluding prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota kiauliena: mentės ir jų dalys Description:
(išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

Prepared or preserved meat of swine: shoulders and
cuts thereof, of swine (excluding prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.42(.10a + .90a)]

CN:

1602[.42(.10a + .90a)]

10.13.15.65.00

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa, jos subproduktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 40 % bet kurios rūšies
mėsos arba subproduktų ir bet kurios rūšies riebalų (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų
pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved meat, offal and mixtures of domestic swine, including mixtures, containing < 40 % meat or offal of any kind and
fats of any kind (excluding sausages and similar products, homogenised preparations, preparations of liver and prepared meals and
dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa, jos
Description:
subproduktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra mažiau kaip
40 % bet kurios rūšies mėsos arba subproduktų ir bet
kurios rūšies riebalų (išskyrus dešras ir panašius
produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų
pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir
patiekalus)

Prepared or preserved meat, offal and mixtures of
domestic swine, including mixtures, containing 40 %
meat or offal of any kind and fats of any kind
(excluding sausages and similar products,
homogenised preparations, preparations of liver and
prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602 49 50a

CN:

1602 49 50a

10.13.15.75.00

Kita paruošta arba konservuota kiauliena, jos subproduktai ir mišiniai, įskaitant mišinius (išskyrus dešras ir panašius produktus,
homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Other prepared or preserved meat, offal and mixtures of swine, including mixtures (excluding sausages and similar products,
homogenised preparations, preparations of liver and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita paruošta arba konservuota kiauliena, jos
subproduktai ir mišiniai, įskaitant mišinius (išskyrus
dešras ir panašius produktus, homogenizuotus
produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Other prepared or preserved meat, offal and mixtures
of swine, including mixtures (excluding sausages and
similar products, homogenised preparations,
preparations of liver and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

CN:

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

10.13.15.85.00

Paruošta arba konservuota galvijiena arba jos subproduktai (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš
kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved meat or offal of bovine animals (excluding sausages and similar products, homogenised preparations,
preparations of liver and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota galvijiena arba jos
subproduktai (išskyrus dešras ir panašius produktus,
homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus
maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved meat or offal of bovine animals
(excluding sausages and similar products,
homogenised preparations, preparations of liver and
prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

163/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

10.13.15.95.00

Kita paruošta arba konservuota mėsa arba jos subproduktai, įskaitant kraują (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus
produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Other prepared or preserved meat or offal, including blood (excluding sausages and similar products, homogenised preparations,
preparations of liver and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita paruošta arba konservuota mėsa arba jos
subproduktai, įskaitant kraują (išskyrus dešras ir
panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš
kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus
valgius ir patiekalus)

Description:

Other prepared or preserved meat or offal, including
blood (excluding sausages and similar products,
homogenised preparations, preparations of liver and
prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a CN:
+ .99a)]

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai
Flours, meals and pellets of meat unfit for human consumption; greaves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų Description:
taukų likučiai

Flours, meals and pellets of meat unfit for human
consumption; greaves

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - lydyti baltyminiai produktai
iš gyvūninės kilmės audinių, įskaitant kaulus, išskyrus
bet kokį papildymą krauju, plaukais, nagais, ragais,
odos nuokarpomis, mėšlu, skrandžio ir didžiojo
skrandžio turiniu

This subcategory includes: - rendered protein products
from animal tissues, including bone, exclusive of any
added blood, hair, hoof, horn, hide trimmings, manure,
stomach and rumen contents

10.13.16.00.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai
Flours, meals and pellets of meat or meat offal unfit for human consumption; greaves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos
subproduktų, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų
likučiai

Description:

Flours, meals and pellets of meat or meat offal unfit for
human consumption; greaves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2301 10

CN:

2301 10

10.13.9

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos
ir kitos mėsos gamybos dalis
Cooking and other preparation services for the production of meat products; sub-contracted operations as part of manufacturing of
meat and poultry meat products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; Description:
operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir
konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis
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10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos
Cooking and other preparation services for the production of meat products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

Description:

Cooking and other preparation services for the
production of meat products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mėsos ir mėsos produktų
Explanatory
virimo ir kitos apdorojimo paslaugos Į šią subkategoriją notes:
neįeina: - gyvūninių riebalų ir taukų gavybos paslaugos,
klasifikuojamos 10.41.1

10.13.91.00.00

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos
Cooking and other preparation services for the production of meat products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

Description:

Cooking and other preparation services for the
production of meat products

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir
Description:
konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir
Description:
konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.2

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai
Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

Description:

Processed and preserved fish, crustaceans and
molluscs

10.20

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai
Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

Description:

Processed and preserved fish, crustaceans and
molluscs

10.20.1

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta žuvis
Fish, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - cooking and other
treatment services of meat and meat products This
subcategory excludes: - extraction services of animal
oils and fats, classified in 10.41.1

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
meat and poultry meat products

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
meat and poultry meat products
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Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta žuvis

10.20.11

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta
Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia
arba atšaldyta

Description:

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced),
fresh or chilled

10.20.11.00.00

Šviežia arba atšaldyta žuvies filė ir kita žuviena be kaulų
Fresh or chilled fish fillets and other fish meat without bones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta žuvies filė ir kita žuviena be kaulų Description:

Fresh or chilled fish fillets and other fish meat without
bones

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + CN:
.43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 +
.90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

10.20.12

Žuvies kepenėlės, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti
Fish livers and roes, fresh or chilled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies kepenėlės, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

Description:

Fish livers and roes, fresh or chilled

10.20.12.00.00

Švieži arba atšaldyt žuvies ikrai, pieniai ir kepenys
Fresh or chilled fish livers and roes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyt žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

Description:

Fresh or chilled fish livers and roes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0302 90

CN:

0302 90

10.20.13

Užšaldyta žuvis
Fish, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta žuvis

Description:

Fish, frozen

10.20.13.30.00

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys
Frozen whole salt water fish

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys

Description:

Frozen whole salt water fish

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + CN:
.31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 +
.50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Unit:

Fish, fresh, chilled or frozen

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) +
.43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 +
.90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 +
.31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 +
.50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .
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90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 +
.91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 +
.53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 +
.90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 +
.66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) +
.69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 +
.30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 +
.31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 +

90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 +
.91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 +
.53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 +
.90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 +
.66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) +
.69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 +
.30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 +
.31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 +

10.20.13.60.00

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys
Frozen whole fresh water fish

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys

Description:

Frozen whole fresh water fish

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

CN:

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

10.20.14

Užšaldyta žuvies filė
Fish fillets, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta žuvies filė

Description:

Fish fillets, frozen

10.20.14.00.00

Užšaldyta žuvies filė
Frozen fish fillets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyta žuvies filė

Description:

Frozen fish fillets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + CN:
.74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 +
.80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 +
.50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 +
.30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

10.20.15

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena
Fish meat, (whether or not minced), frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena

Description:

Fish meat, (whether or not minced), frozen

10.20.15.00.00

Užšaldyta žuviena be kaulų (išskyrus filė)
Frozen fish meat without bones (excluding fillets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyta žuviena be kaulų (išskyrus filė)

Description:

Frozen fish meat without bones (excluding fillets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 CN:
+ .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10
+ .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 +
.74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 +
.80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 +
.50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 +
.30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10
+ .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10
+ .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]
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10.20.16

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai
Fish livers and roes, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai

Description:

Fish livers and roes, frozen

10.20.16.00.00

Užšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys
Frozen fish livers and roes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

Description:

Frozen fish livers and roes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0303[.90(.10 + .90)]

CN:

0303[.90(.10 + .90)]

10.20.2

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų pakaitalai
Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and caviar substitutes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų
pakaitalai

Description:

Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and caviar
substitutes

10.20.21

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą
Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus Description:
rūkytą

10.20.21.00.00

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą
Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus Description:
rūkytą

Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

CN:

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

10.20.22

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės
Fish livers and roes dried, smoked, salted or in brine; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti
arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir
granulės

Description:

Fish livers and roes dried, smoked, salted or in brine;
flours, meals and pellets of fish, fit for human
consumption

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked
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10.20.22.00.00

Žuvies miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui; žuvies ikrai, pieniai ir kepenys, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti
sūrymu
Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption; fish livers and roes, dried, smoked, salted or in brine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvies miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti
žmonių maistui; žuvies ikrai, pieniai ir kepenys, vytinti,
rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

Description:

Flours, meals and pellets of fish, fit for human
consumption; fish livers and roes, dried, smoked, salted
or in brine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305[.10 + .20]

CN:

0305[.10 + .20]

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis
Fish, dried, whether or not salted, or in brine

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

Description:

Fish, dried, whether or not salted, or in brine

10.20.23.50.00

Sūdyta ar nesūdyta džiovinta žuvis; sūdyta nedžiovinta žuvis; žuvis, užpilta sūrymu (išskyrus filė ir rūkytą žuvį, galvas, uodegas ir
plaukiojimo pūsles)
Dried fish, whether or not salted; fish, salted but not dried; fish in brine (excluding fillets, smoked, heads, tails and maws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sūdyta ar nesūdyta džiovinta žuvis; sūdyta nedžiovinta
žuvis; žuvis, užpilta sūrymu (išskyrus filė ir rūkytą žuvį,
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

Description:

Dried fish, whether or not salted; fish, salted but not
dried; fish in brine (excluding fillets, smoked, heads,
tails and maws)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) +
.61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

CN:

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) +
.61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė
Fish, including fillets, smoked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

Description:

Fish, including fillets, smoked

10.20.24.25.00

Rūkytos Ramiojo vandenyno, atlantinės ir dunojinės lašišos (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)
Smoked Pacific, Atlantic and Danube salmon (including fillets, excluding heads, tails and maws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkytos Ramiojo vandenyno, atlantinės ir dunojinės
lašišos (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir
plaukiojimo pūsles)

Description:

Smoked Pacific, Atlantic and Danube salmon (including
fillets, excluding heads, tails and maws)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305 41

CN:

0305 41
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10.20.24.55.00

Rūkytos silkės (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)
Smoked herrings (including fillets, excluding heads, tails and maws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkytos silkės (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir
plaukiojimo pūsles)

Description:

Smoked herrings (including fillets, excluding heads,
tails and maws)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305 42

CN:

0305 42

10.20.24.85.00

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, Ramiojo vandenyno, atlantines ir dunojines lašišas), įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo
pūsles
Smoked fish (excluding herrings, Pacific, Atlantic and Danube salmon), including fillets, excluding head, tails and maws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, Ramiojo vandenyno,
atlantines ir dunojines lašišas), įskaitant filė, išskyrus
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles

Description:

Smoked fish (excluding herrings, Pacific, Atlantic and
Danube salmon), including fillets, excluding head, tails
and maws

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

CN:

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvies patiekalus
Fish, otherwise prepared or preserved, except prepared fish dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus
paruoštus žuvies patiekalus

Description:

Fish, otherwise prepared or preserved, except prepared
fish dishes

10.20.25.10.00

Paruošta arba konservuota lašiša, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved salmon, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota lašiša, sveika arba
supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved salmon, whole or in pieces
(excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604 11 00a

CN:

1604 11 00a

10.20.25.20.00

Paruoštos arba konservuotos silkės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved herrings, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos silkės, sveikos arba
supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved herrings, whole or in pieces
(excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

CN:

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]
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10.20.25.30.00

Paruoštos arba konservuotos sardinės, sardinėlės ir šprotai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus
valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved sardines, sardinella, brisling and sprats, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos sardinės, sardinėlės ir
šprotai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus
smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved sardines, sardinella, brisling and
sprats, whole or in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

CN:

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

10.20.25.40.00

Paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji tunai ir atlantinės pelamidės, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved tuna, skipjack and Atlantic bonito, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji tunai ir
atlantinės pelamidės, sveiki arba supjaustyti į gabalus
(išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir
patiekalus)

Description:

Prepared or preserved tuna, skipjack and Atlantic
bonito, whole or in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

CN:

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

10.20.25.50.00

Paruoštos arba konservuotos skumbrės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir
patiekalus)
Prepared or preserved mackerel, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos skumbrės, sveikos arba
supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved mackerel, whole or in pieces
(excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

CN:

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

10.20.25.60.00

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki arba
supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces
(excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604 16 00a

CN:

1604 16 00a
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10.20.25.70.00

Apibarstyta džiūvėsėliais arba apvelta kiaušinio ir miltų tyrele žuvies filė, įskaitant žuvies pirštelius (išskyrus paruoštus valgius ir
patiekalus)
Fish fillets in batter or breadcrumbs including fish fingers (excluding prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apibarstyta džiūvėsėliais arba apvelta kiaušinio ir miltų
tyrele žuvies filė, įskaitant žuvies pirštelius (išskyrus
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Fish fillets in batter or breadcrumbs including fish
fingers (excluding prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604 19 91a

CN:

1604 19 91a

10.20.25.80.00

Kita paruošta arba konservuota žuvis, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Other fish, prepared or preserved, whole or in pieces (excluding minced products and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita paruošta arba konservuota žuvis, sveika arba
supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Other fish, prepared or preserved, whole or in pieces
(excluding minced products and prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a +
.93a + .94a + .95a + .97a)]

CN:

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a +
.93a + .94a + .95a + .97a)]

10.20.25.90.00

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus sveiką arba supjaustytą į gabalus, paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved fish (excluding whole or in pieces and prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus sveiką arba
supjaustytą į gabalus, paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved fish (excluding whole or in
pieces and prepared meals and dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a +
.90a)]

CN:

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a +
.90a)]

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai
Caviar and caviar substitutes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ikrai ir ikrų pakaitalai

Description:

Caviar and caviar substitutes

10.20.26.30.00

Ikrai (eršketų ikrai)
Caviar (sturgeon roe)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ikrai (eršketų ikrai)

Description:

Caviar (sturgeon roe)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604 31

CN:

1604 31
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10.20.26.60.00

Ikrų pakaitalai
Caviar substitutes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ikrų pakaitalai

Description:

Caviar substitutes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604 32

CN:

1604 32

10.20.3

Užšaldyti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, jų gaminiai arba konservai
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, frozen, prepared or preserved

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Užšaldyti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai, jų gaminiai arba konservai

Description:

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates,
frozen, prepared or preserved

10.20.31

Užšaldyti vėžiagyviai
Crustaceans, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyti vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, frozen

10.20.31.00.00

Užšaldyti vėžiagyviai, užšaldyti vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui
Frozen crustaceans, frozen flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti vėžiagyviai, užšaldyti vėžiagyvių miltai,
rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Description:

Frozen crustaceans, frozen flours, meals and pellets of
crustaceans, fit for human consumption

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 +
.90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 +
.94 + .99) + .19(.10 + .90)]

CN:

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 +
.90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 +
.94 + .99) + .19(.10 + .90)]

10.20.32

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti moliuskai
Molluscs, frozen, dried, salted or in brine, smoked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti
moliuskai

Description:

Molluscs, frozen, dried, salted or in brine, smoked

10.20.32.00.00

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos, kalmarai ir aštuonkojai), užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu
Molluscs (scallops, mussels, cuttle fish, squid and octopus), frozen, dried, smoked, salted or in brine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos, kalmarai ir
aštuonkojai), užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti
sūrymu

Description:

Molluscs (scallops, mussels, cuttle fish, squid and
octopus), frozen, dried, smoked, salted or in brine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 CN:
+ .31 + .33 + .35 + .38 + .51 + .59 + .71 + .91 + .99) + .
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59(.10 + .90)]

59(.10 + .90)]

10.20.33

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti vandens bestuburiai
Other aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in brine, smoked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti
vandens bestuburiai

Description:

Other aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in
brine, smoked

10.20.33.00.00

Užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu kiti vandens bestuburiai (paprastosios Veneros geldutės, medūzos ir kt.); užšaldyti,
vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių
maistui
Other aquatic invertebrates (striped venus, jellyfish, etc.), frozen, dried, smoked, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic
invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption, frozen, dried, smoked, salted or in brine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu kiti
Description:
vandens bestuburiai (paprastosios Veneros geldutės,
medūzos ir kt.); užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti
sūrymu vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius,
miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių
maistui

Other aquatic invertebrates (striped venus, jellyfish,
etc.), frozen, dried, smoked, salted or in brine; flours,
meals and pellets of aquatic invertebrates other than
crustaceans, fit for human consumption, frozen, dried,
smoked, salted or in brine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] +
0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) +
.90(.50 + .90)]

CN:

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] +
0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) +
.90(.50 + .90)]

10.20.34

Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai; kitaip paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
Crustaceans, otherwise prepared or preserved; molluscs and other aquatic invertebrates, otherwise prepared or preserved

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai; kitaip
paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai

Description:

Crustaceans, otherwise prepared or preserved;
molluscs and other aquatic invertebrates, otherwise
prepared or preserved

10.20.34.00.00

Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai (išskyrus atšaldytus, užšaldytus, džiovintus, sūdytus ar
užpiltus sūrimu vėžiagyvius su kiautais, išvirtus garuose ar vandenyje) (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)
Prepared or preserved crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates (excluding chilled, frozen, dried, salted or in brine,
crustaceans, in shell, cooked by steaming or boiling) (excluding prepared meals and dishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti
vandens bestuburiai (išskyrus atšaldytus, užšaldytus,
džiovintus, sūdytus ar užpiltus sūrimu vėžiagyvius su
kiautais, išvirtus garuose ar vandenyje) (išskyrus
paruoštus valgius ir patiekalus)

Description:

Prepared or preserved crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates (excluding chilled, frozen, dried,
salted or in brine, crustaceans, in shell, cooked by
steaming or boiling) (excluding prepared meals and
dishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + CN:
.17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) +
.25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10)
+ .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) +
.79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10)
+ .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a)
+ .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) +
.52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) +
.56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) +
.62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]
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10.20.4

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur kitur nepriskirti, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių
produktai
Flours, meals and pellets, unfit for human consumption, and other products n.e.c. of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur
kitur nepriskirti, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba
kitų vandens bestuburių produktai

Description:

Flours, meals and pellets, unfit for human
consumption, and other products n.e.c. of fish or of
crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių
Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvies,
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Description:

Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates, unfit for human
consumption

10.20.41.00.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui
Flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių,
moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami
vartoti žmonių maistui

Description:

Flours, meals and pellets of fish or of crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for
human consumption

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2301 20

CN:

2301 20

10.20.42

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių
Other inedible products of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių,
moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Description:

Other inedible products of fish, crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates

10.20.42.00.00

Nevalgomieji žuvies produktai (įskaitant žuvies atliekas, išskyrus banginių ūsus ir banginių ūsų šerius, koralus ir panašias medžiagas,
kiautus ir sepijų skeleto plokšteles, neapdorotas arba paprastai paruoštas gamtines pintis)
Inedible fish products (including fish waste; excluding whalebone and whalebone hair, coral and similar materials, shells and cuttlebone, unworked or simply prepared/natural sponges)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nevalgomieji žuvies produktai (įskaitant žuvies atliekas, Description:
išskyrus banginių ūsus ir banginių ūsų šerius, koralus ir
panašias medžiagas, kiautus ir sepijų skeleto plokšteles,
neapdorotas arba paprastai paruoštas gamtines pintis)

Inedible fish products (including fish waste; excluding
whalebone and whalebone hair, coral and similar
materials, shells and cuttle-bone, unworked or simply
prepared/natural sponges)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0511[.91(.10 + .90)]

CN:

0511[.91(.10 + .90)]
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10.20.42.50.00

Žuvų galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti džiovinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti valgomieji žuvų subproduktai
Fish heads, tails and maws, other edible fish offal: dried, salted or in brine, smoked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvų galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti
džiovinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti valgomieji
žuvų subproduktai

Description:

Fish heads, tails and maws, other edible fish offal:
dried, salted or in brine, smoked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

CN:

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

10.20.9

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis
Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products; sub-contracted operations as part of
manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir
paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos
sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies,
vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

Description:

Smoking and other preservation and preparation
services for manufacture of fish products; subcontracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved fish, crustaceans and
molluscs

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos
Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir
paruošimo paslaugos

Description:

Smoking and other preservation and preparation
services for manufacture of fish products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žuvų ir žuvų produktų virimo, Explanatory
kepimo, rūkymo, sūdymo, džiovinimo ir kitos
notes:
apdorojimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: gyvūninių riebalų ir taukų gavybos paslaugos,
klasifikuojamos 10.41.1

10.20.91.00.00

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos
Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir
paruošimo paslaugos

Description:

Smoking and other preservation and preparation
services for manufacture of fish products

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved fish, crustaceans and
molluscs

10.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir
konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved fish, crustaceans and
molluscs

10.3

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės
Processed and preserved fruit and vegetables

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

Description:

Processed and preserved fruit and vegetables

10.31

Perdirbtos ir konservuotos bulvės
Processed and preserved potatoes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

Description:

Processed and preserved potatoes

10.31.1

Perdirbtos ir konservuotos bulvės
Processed and preserved potatoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

Description:

Processed and preserved potatoes

10.31.11

Užšaldytos bulvės
Potatoes, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytos bulvės

Description:

Potatoes, frozen

10.31.11.10.00

Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje bulvės
Frozen potatoes, uncooked or cooked by steaming or boiling in water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje
bulvės

Description:

Frozen potatoes, uncooked or cooked by steaming or
boiling in water

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0710 10

CN:

0710 10

10.31.11.30.00

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos (įskaitant virtas arba apvirtas aliejuje ir tuomet užšaldytas bulves, išskyrus paruoštas su
actu arba acto rūgštimi)
Frozen potatoes, prepared or preserved (including potatoes cooked or partly cooked in oil and then frozen; excluding by vinegar or
acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos
(įskaitant virtas arba apvirtas aliejuje ir tuomet
užšaldytas bulves, išskyrus paruoštas su actu arba acto
rūgštimi)

Description:

Frozen potatoes, prepared or preserved (including
potatoes cooked or partly cooked in oil and then
frozen; excluding by vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

CN:

2004[.10(.10 + .91 + .99)]
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10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet papildomai neparuoštos
Dried potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar
griežinėliais arba nesupjaustytos, bet papildomai
neparuoštos

Description:

Dried potatoes whether or not cut or sliced but not
further prepared

10.31.12.00.00

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba supjaustytos gabalais ar griežinėliais, bet papildomai neparuoštos
Dried potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba supjaustytos
gabalais ar griežinėliais, bet papildomai neparuoštos

Description:

Dried potatoes whether or not cut or sliced but not
further prepared

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0712 90 05

CN:

0712 90 05

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos
Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes, granulates and pellets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir
kruopos

Description:

Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes,
granulates and pellets

10.31.13.00.00

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos
Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes, granules and pellets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir
kruopos

Description:

Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes,
granules and pellets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1105[.10 + .20]

CN:

1105[.10 + .20]

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės
Potatoes prepared or preserved

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos bulvės

Description:

Potatoes prepared or preserved

10.31.14.30.00

Paruoštos arba konservuotos bulvės miltų, rupinių arba dribsnių pavidalu (išskyrus traškučius, užšaldytas, paruoštas su actu arba acto
rūgštimi bulves)
Potatoes prepared or preserved in the form of flour, meal or flakes (excluding frozen, crisps, by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos arba konservuotos bulvės miltų, rupinių arba Description:
dribsnių pavidalu (išskyrus traškučius, užšaldytas,
paruoštas su actu arba acto rūgštimi bulves)

Potatoes prepared or preserved in the form of flour,
meal or flakes (excluding frozen, crisps, by vinegar or
acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 20 10

CN:

2005 20 10
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10.31.14.60.00

Paruoštos ar konservuotos bulvės (įskaitant traškučius) (išskyrus užšaldytas, džiovintas, paruoštas su actu arba acto rūgštimi bulves
miltų, rupinių arba dribsnių pavidalu)
Potatoes prepared or preserved, including crisps (excluding frozen, dried, by vinegar or acetic acid, in the form of flour, meal or flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos ar konservuotos bulvės (įskaitant traškučius)
(išskyrus užšaldytas, džiovintas, paruoštas su actu arba
acto rūgštimi bulves miltų, rupinių arba dribsnių
pavidalu)

Description:

Potatoes prepared or preserved, including crisps
(excluding frozen, dried, by vinegar or acetic acid, in
the form of flour, meal or flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005[.20(.20 + .80)]

CN:

2005[.20(.20 + .80)]

10.31.9

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių
gamybos dalis
Cooking and other preparation services for potatoes and potato products; sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved potatoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo
paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip
perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

Description:

Cooking and other preparation services for potatoes
and potato products; sub-contracted operations as
part of manufacturing of processed and preserved
potatoes

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos
Cooking and other preparation services for potatoes and potato products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo
paslaugos

Description:

Cooking and other preparation services for potatoes
and potato products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - skutimas, virimas ir kitos
Explanatory
bulvių, įskaitant ir bulvių produktus, ruošimo paslaugos notes:

10.31.91.00.00

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos
Cooking and other preparation services for potatoes and potato products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo
paslaugos

Description:

Cooking and other preparation services for potatoes
and potato products

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir
konservuotų bulvių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved potatoes

10.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir
konservuotų bulvių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved potatoes
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10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sultys
Fruit and vegetable juices

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

Description:

Fruit and vegetable juices

10.32.1

Vaisių, uogų ir daržovių sultys
Fruit and vegetable juices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

Description:

Fruit and vegetable juices

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - nekoncentruotos,
nefermentuotos ir nespirituotos, bet kurių vaisių, uogų
ir daržovių sultys Į šią kategoriją taip pat įeina: nekoncentruotų vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

Explanatory
notes:

This category includes: - unconcentrated juice of any
fruit or vegetable, not fermented and not containing
added spirit This category also includes: - mixtures of
unconcentrated fruit and vegetable juices

10.32.11

Pomidorų sultys
Tomato juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pomidorų sultys

Description:

Tomato juice

10.32.11.00.00

Pomidorų sultys
Tomato juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pomidorų sultys

Description:

Tomato juice

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.50(.10 + .90)]

CN:

2009[.50(.10 + .90)]

10.32.12

Apelsinų sultys
Orange juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apelsinų sultys

Description:

Orange juice

10.32.12.10.00

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų sultys
Frozen unconcentrated orange juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų sultys

Description:

Frozen unconcentrated orange juice

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2009[.11(.91 + .99)]

CN:

2009[.11(.91 + .99)]
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10.32.12.20.00

Nekoncentruotos apelsinų sultys (išskyrus užšaldytas)
Unconcentrated orange juice (excluding frozen)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotos apelsinų sultys (išskyrus užšaldytas)

Description:

Unconcentrated orange juice (excluding frozen)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

CN:

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

10.32.12.30.00

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys
Orange juice n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys

Description:

Orange juice n.e.c.

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

CN:

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

10.32.13

Greipfrutų sultys
Grapefruit juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Greipfrutų sultys

Description:

Grapefruit juice

10.32.13.00.00

Greipfrutų sultys
Grapefruit juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Greipfrutų sultys

Description:

Grapefruit juice

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

10.32.14

Ananasų sultys
Pineapple juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ananasų sultys

Description:

Pineapple juice

10.32.14.00.00

Ananasų sultys
Pineapple juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ananasų sultys

Description:

Pineapple juice

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 +
.99)]

CN:

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 +
.99)]
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10.32.15

Vynuogių sultys
Grape juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vynuogių sultys

Description:

Grape juice

10.32.15.00.00

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)
Grape juice (including grape must)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

Description:

Grape juice (including grape must)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 +
.79 + .90)]

CN:

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 +
.79 + .90)]

10.32.16

Obuolių sultys
Apple juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Obuolių sultys

Description:

Apple juice

10.32.16.00.00

Obuolių sultys
Apple juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Obuolių sultys

Description:

Apple juice

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

CN:

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai
Mixtures of fruit and vegetable juices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

Description:

Mixtures of fruit and vegetable juices

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - koncentruotų sulčių, išskyrus Explanatory
pomidorų sultis, mišiniai
notes:

10.32.17.00.00

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai
Mixtures of fruit and vegetable juices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

Description:

Mixtures of fruit and vegetable juices

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + CN:
.51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97
+ .98)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - mixtures of concentrated
juices, excluding tomato juice

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 +
.51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97
+ .98)]

182/1 939

PGPK 2013

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys
Other fruit and vegetable juices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

Description:

Other fruit and vegetable juices

10.32.19.10.00

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios vienos citrusinių vaisių rūšies (išskyrus apelsinų ir greipfrutų)
Unconcentrated juice of any single citrus fruit (excluding orange and grapefruit)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios vienos citrusinių
vaisių rūšies (išskyrus apelsinų ir greipfrutų)

Description:

Unconcentrated juice of any single citrus fruit
(excluding orange and grapefruit)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 +
.39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

CN:

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 +
.39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

10.32.19.20.00

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, be alkoholio (išskyrus apelsinų, greipfrutų,
ananasų, pomidorų, vynuogių ir obuolių sultis)
Unconcentrated juice of any single fruit or vegetable, not fermented and not containing added spirit (excluding orange, grapefruit,
pineapple, tomato, grape and apple juices)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies vaisių arba
daržovių sultys, nefermentuotos, be alkoholio (išskyrus
apelsinų, greipfrutų, ananasų, pomidorų, vynuogių ir
obuolių sultis)

Description:

Unconcentrated juice of any single fruit or vegetable,
not fermented and not containing added spirit
(excluding orange, grapefruit, pineapple, tomato, grape
and apple juices)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 +
CN:
.63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96
+ .97 + .99)]

10.32.19.30.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisių, uogų ir daržovių sultys
Other fruit and vegetable juices n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisių, uogų ir daržovių
sultys

Description:

Other fruit and vegetable juices n.e.c.

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 CN:
+ .35 + .36 + .38)]

10.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių ir daržovių sulčių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių ir
daržovių sulčių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fruit and vegetable juice
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10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir Description:
daržovių sulčių gamybos dalis

10.32.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir Description:
daržovių sulčių gamybos dalis

10.39

Kiti perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės
Other processed and preserved fruit and vegetables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

Description:

Other processed and preserved fruit and vegetables

10.39.1

Perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves
Processed and preserved vegetables, excluding potatoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves

Description:

Processed and preserved vegetables, excluding
potatoes

10.39.11

Užšaldytos daržovės
Vegetables, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytos daržovės

Description:

Vegetables, frozen

10.39.11.00.00

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje (išskyrus bulves)
Frozen vegetables and mixtures of vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water (excluding potatoes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, nevirti arba virti
garuose ar vandenyje (išskyrus bulves)

Description:

Frozen vegetables and mixtures of vegetables,
uncooked or cooked by steaming or boiling in water
(excluding potatoes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 +
.61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

CN:

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 +
.61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės
Vegetables provisionally preserved

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinai konservuotos daržovės

Description:

Vegetables provisionally preserved
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10.39.12.00.00

Konservuotos sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamaisiais tirpalais daržovės, netinkamos ilgai
laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui
Vegetables provisionally preserved by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions, but unsuitable
in that state for immediate consumption

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konservuotos sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros
vandeniu arba kitais konservuojamaisiais tirpalais
daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai
neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

Description:

Vegetables provisionally preserved by sulphur dioxide
gas, in brine, in sulphur water or in other preservative
solutions, but unsuitable in that state for immediate
consumption

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 +
.50 + .70 + .80 + .90)]

CN:

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 +
.50 + .70 + .80 + .90)]

10.39.13

Džiovintos daržovės
Dried vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiovintos daržovės

Description:

Dried vegetables

10.39.13.30.00

Džiovinti svogūnai, sveiki, pjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti
Dried onions, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovinti svogūnai, sveiki, pjaustyti gabalais ar
griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet
papildomai neparuošti

Description:

Dried onions, whole, cut, sliced, broken or in powder,
but not further prepared

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0712 20

CN:

0712 20

10.39.13.50.00

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, pjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti
Dried mushrooms and truffles, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, pjaustyti gabalais ar
griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet
papildomai neparuošti

Description:

Dried mushrooms and truffles, whole, cut, sliced,
broken or in powder, but not further prepared

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

CN:

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

10.39.13.90.00

Sveikos, pjaustytos gabalais ar griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet papildomai neparuoštos džiovintos daržovės ir
daržovių mišiniai, išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar trumus
Dried vegetables (excluding potatoes, onions, mushrooms and truffles) and mixtures of vegetables, whole, cut, sliced, broken or in
powder, but not further prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sveikos, pjaustytos gabalais ar griežinėliais,
susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet papildomai
neparuoštos džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai,
išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar trumus

Description:

Dried vegetables (excluding potatoes, onions,
mushrooms and truffles) and mixtures of vegetables,
whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further
prepared

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

CN:

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

10.39.14

Pjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės
Cut and packaged vegetables and fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės

Description:

Cut and packaged vegetables and fruits

10.39.14.00.00

Supjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės
Cut and packaged vegetables and fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės

Description:

Cut and packaged vegetables and fruits

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus
Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos
pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

Description:

Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic
acid, except prepared vegetable dishes

10.39.15.00.00

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus
Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos
pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

Description:

Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic
acid, except prepared vegetable dishes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

CN:

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus
Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, Description:
išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.16.00.00

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus
Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, Description:
išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic
acid, except prepared vegetable dishes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 40 00a

CN:

2005 40 00a
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10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus
Other vegetables (except potatoes), preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos Description:
daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių
patiekalus

10.39.17.10.00

Konservuoti sveiki ar gabalais supjaustyti pomidorai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir konservuotus su actu ar acto rūgštimi
pomidorus)
Preserved tomatoes, whole or in pieces (excluding prepared vegetable dishes and tomatoes preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konservuoti sveiki ar gabalais supjaustyti pomidorai
Description:
(išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir konservuotus
su actu ar acto rūgštimi pomidorus)

Preserved tomatoes, whole or in pieces (excluding
prepared vegetable dishes and tomatoes preserved by
vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2002[.10(.10a + .90a)]

CN:

2002[.10(.10a + .90a)]

10.39.17.21.00

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir pastos
Unconcentrated tomato puree and paste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

Description:

Unconcentrated tomato puree and paste

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2002[.90(.11 + .19)]

CN:

2002[.90(.11 + .19)]

10.39.17.25.00

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos
Concentrated tomato puree and paste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

Description:

Concentrated tomato puree and paste

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

CN:

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

10.39.17.30.00

Paruošti arba konservuoti grybai ir trumai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu
arba acto rūgštimi grybus ir trumus)
Prepared or preserved mushrooms and truffles (excluding prepared vegetable dishes and mushrooms and truffles dried, frozen or
preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti grybai ir trumai (išskyrus
paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus
arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi grybus ir
trumus)

Description:

Prepared or preserved mushrooms and truffles
(excluding prepared vegetable dishes and mushrooms
and truffles dried, frozen or preserved by vinegar or
acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

CN:

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]
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10.39.17.40.00

Užšaldytos daržovės ir daržovių mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir daržovių mišinius, nevirtus arba
virtus garuose ar vandenyje arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi)
Frozen vegetables and mixtures of vegetables (excluding prepared vegetable dishes, frozen vegetables and mixtures of vegetables
uncooked or cooked by steaming or boiling in water, or preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytos daržovės ir daržovių mišiniai (išskyrus
paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir
daržovių mišinius, nevirtus arba virtus garuose ar
vandenyje arba konservuotus su actu arba acto
rūgštimi)

Description:

Frozen vegetables and mixtures of vegetables
(excluding prepared vegetable dishes, frozen
vegetables and mixtures of vegetables uncooked or
cooked by steaming or boiling in water, or preserved
by vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

CN:

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

10.39.17.50.00

Konservuoti rauginti kopūstai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto
rūgštimi raugintus kopūstus)
Preserved sauerkraut (excluding prepared vegetable dishes and sauerkraut dried, frozen or preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konservuoti rauginti kopūstai (išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba
konservuotus su actu ar acto rūgštimi raugintus
kopūstus)

Description:

Preserved sauerkraut (excluding prepared vegetable
dishes and sauerkraut dried, frozen or preserved by
vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 99 60a

CN:

2005 99 60a

10.39.17.60.00

Konservuoti smidrai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi
smidrus)
Preserved asparagus (excluding prepared vegetable dishes and asparagus dried, frozen or preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konservuoti smidrai (išskyrus paruoštus daržovių
patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus
su actu ar acto rūgštimi smidrus)

Description:

Preserved asparagus (excluding prepared vegetable
dishes and asparagus dried, frozen or preserved by
vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 60 00a

CN:

2005 60 00a

10.39.17.70.00

Paruoštos ar konservuotos alyvuogės (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintas, užšaldytas arba konservuotas su actu ar acto
rūgštimi alyvuoges)
Prepared or preserved olives (excluding prepared vegetable dishes and olives dried, frozen or preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos ar konservuotos alyvuogės (išskyrus
paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintas, užšaldytas
arba konservuotas su actu ar acto rūgštimi alyvuoges)

Description:

Prepared or preserved olives (excluding prepared
vegetable dishes and olives dried, frozen or preserved
by vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 70 00a

CN:

2005 70 00a
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10.39.17.80.00

Paruošti ar konservuoti kukurūzai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto
rūgštimi kukurūzus)
Prepared or preserved sweetcorn (excluding prepared vegetable dishes and sweetcorn dried, frozen or preserved by vinegar or acetic
acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti ar konservuoti kukurūzai (išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba
konservuotus su actu ar acto rūgštimi kukurūzus)

Description:

Prepared or preserved sweetcorn (excluding prepared
vegetable dishes and sweetcorn dried, frozen or
preserved by vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 80 00a

CN:

2005 80 00a

10.39.17.90.00

Niekur kitur nepriskirtos daržovės ir jų mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir daržovių mišinius)
Vegetables and mixtures of vegetables, n.e.c. (excluding prepared vegetable dishes and frozen vegetables and mixtures of vegetables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos daržovės ir jų mišiniai (išskyrus Description:
paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir
daržovių mišinius)

Vegetables and mixtures of vegetables, n.e.c.
(excluding prepared vegetable dishes and frozen
vegetables and mixtures of vegetables)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

CN:

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto
rūgštimi
Vegetables (except potatoes), fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir
kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba
konservuotos su actu arba acto rūgštimi

Description:

Vegetables (except potatoes), fruit, nuts and other
edible parts of plants, prepared or preserved by
vinegar or acetic acid

10.39.18.00.00

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto
rūgštimi
Vegetables (excluding potatoes), fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir
kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba
konservuotos su actu arba acto rūgštimi

Description:

Vegetables (excluding potatoes), fruit, nuts and other
edible parts of plants, prepared or preserved by
vinegar or acetic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 +
.92 + .97)]

CN:

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 +
.92 + .97)]

10.39.2

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai
Processed and preserved fruit and nuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai

Description:

Processed and preserved fruit and nuts
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10.39.21

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai
Fruit and nuts, uncooked or cooked, frozen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

Description:

Fruit and nuts, uncooked or cooked, frozen

10.39.21.00.00

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje
Frozen fruit and nuts uncooked or cooked by steaming or boiling in water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti
garuose ar vandenyje

Description:

Frozen fruit and nuts uncooked or cooked by steaming
or boiling in water

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 +
CN:
.51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 +
.75 + .80 + .85 + .95)]

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos
Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų
arba riešutų tyrės bei pastos

Description:

Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes

10.39.22.30.00

Citrusinių vaisių džemai, marmeladai, vaisių drebučiai (želė), tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus homogenizuotus produktus)
Citrus fruit jams, marmalades, jellies, purees or pastes, being cooked preparations (excluding homogenised preparations)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Citrusinių vaisių džemai, marmeladai, vaisių drebučiai
(želė), tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus
homogenizuotus produktus)

Description:

Citrus fruit jams, marmalades, jellies, purees or pastes,
being cooked preparations (excluding homogenised
preparations)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

CN:

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

10.39.22.90.00

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų drebučiai, vaisių, uogų ar riešutų tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus paruoštus iš citrusinių
vaisių ir homogenizuotus produktus)
Jams, marmalades, fruit jellies, fruit or nut purees and pastes, being cooked preparations (excluding of citrus fruit, homogenised
preparations)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų drebučiai, vaisių,
uogų ar riešutų tyrės ir pastos, paruoštos verdant
(išskyrus paruoštus iš citrusinių vaisių ir
homogenizuotus produktus)

Description:

Jams, marmalades, fruit jellies, fruit or nut purees and
pastes, being cooked preparations (excluding of citrus
fruit, homogenised preparations)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 +
.97)]

CN:

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 +
.97)]
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10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti
Nuts, groundnuts, roasted, salted or otherwise prepared

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

Description:

Nuts, groundnuts, roasted, salted or otherwise
prepared

10.39.23.30.00

Paruošti arba konservuoti žemės riešutai (arachio sėklos), įskaitant žemės riešutų sviestą (išskyrus paruoštus arba konservuotus su actu
arba acto rūgštimi ar užšaldytus riešutus, tyres ir pastas)
Prepared or preserved groundnuts (including peanut butter; excluding by vinegar or acetic acid, frozen, purees and pastes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti žemės riešutai (arachio
sėklos), įskaitant žemės riešutų sviestą (išskyrus
paruoštus arba konservuotus su actu arba acto
rūgštimi ar užšaldytus riešutus, tyres ir pastas)

Description:

Prepared or preserved groundnuts (including peanut
butter; excluding by vinegar or acetic acid, frozen,
purees and pastes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

CN:

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

10.39.23.90.00

Paruošti arba konservuoti riešutai, išskyrus žemės riešutus (arachio sėklas), kitos sėklos ir mišiniai (išskyrus paruoštus ar konservuotus
su actu ar acto rūgštimi, užšaldytus, taip pat konservuotas su cukrumi tyres ir pastas)
Prepared or preserved nuts (other than groundnuts); and other seeds and mixtures (excluding by vinegar or acetic acid, frozen, purees
and pastes, preserved by sugar)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti arba konservuoti riešutai, išskyrus žemės
riešutus (arachio sėklas), kitos sėklos ir mišiniai
(išskyrus paruoštus ar konservuotus su actu ar acto
rūgštimi, užšaldytus, taip pat konservuotas su cukrumi
tyres ir pastas)

Description:

Prepared or preserved nuts (other than groundnuts);
and other seeds and mixtures (excluding by vinegar or
acetic acid, frozen, purees and pastes, preserved by
sugar)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2008[.19(.11 + .13 + .19 + .91 + .93 + .95 + .99)]

CN:

2008[.19(.11 + .13 + .19 + .91 + .93 + .95 + .99)]

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, neskirti vartoti nedelsiant
Fruit and nuts, provisionally preserved, not for immediate consumption

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, neskirti
vartoti nedelsiant

Description:

Fruit and nuts, provisionally preserved, not for
immediate consumption

10.39.24.10.00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais
konservuojamais tirpalais
Peel of citrus fruit or melons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios,
užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu,
sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais

Description:

Peel of citrus fruit or melons, fresh, frozen, dried or
provisionally preserved in brine, in sulphur water or in
other preservative solutions

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0814

CN:

0814
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10.39.24.30.00

Kiti sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros vandeniu ar kitais konservuojamaisiais tirpalais konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai,
netinkami tiesiogiai vartoti maistui
Other fruit and nuts provisionally preserved by sulphur dioxide gas, in brine, sulphur water or in other preservative solutions, but
unsuitable for immediate consumption

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros vandeniu ar Description:
kitais konservuojamaisiais tirpalais konservuoti vaisiai,
uogos ir riešutai, netinkami tiesiogiai vartoti maistui

Other fruit and nuts provisionally preserved by sulphur
dioxide gas, in brine, sulphur water or in other
preservative solutions, but unsuitable for immediate
consumption

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

CN:

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

10.39.25

Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos
Other prepared or preserved fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos

Description:

Other prepared or preserved fruits

10.39.25.10.00

Džiovintos vynuogės
Dried grapes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovintos vynuogės

Description:

Dried grapes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

CN:

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

10.39.25.20.00

Džiovinti vaisiai (išskyrus bananus, datules, figas, ananasus, avokadus, gvajavas, mangus, garcinijas, citrusinius vaisius ir vynuoges);
riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai
Dried fruit (excluding bananas, dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes, mangosteens, citrus fruit and grapes); mixtures of
nuts or dried fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovinti vaisiai (išskyrus bananus, datules, figas,
ananasus, avokadus, gvajavas, mangus, garcinijas,
citrusinius vaisius ir vynuoges); riešutų ir džiovintų
vaisių mišiniai

Description:

Dried fruit (excluding bananas, dates, figs, pineapples,
avocados, guavas, mangoes, mangosteens, citrus fruit
and grapes); mixtures of nuts or dried fruits

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + CN:
.50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

10.39.25.50.00

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos (išskyrus dribsnius su priedais)
Fruit, prepared or preserved, n.e.c. (excluding Müsli)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti vaisiai Description:
ir uogos (išskyrus dribsnius su priedais)

Fruit, prepared or preserved, n.e.c. (excluding Müsli)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + CN:
.90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 +
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.75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 +
.51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 +
.51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 +
.19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 +
.31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98)
+ .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 +
.93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 +
.14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72
+ .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) +
.99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 +
.37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63
+ .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

.75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 +
.51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 +
.51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 +
.19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 +
.31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98)
+ .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 +
.93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 +
.14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72
+ .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) +
.99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 +
.37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63
+ .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

10.39.3

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės
liekanos ir šalutiniai produktai

Description:

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable
residues and by-products

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės
liekanos ir šalutiniai produktai

Description:

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable
residues and by-products

10.39.30.00.00

Niekur kitur nepriskirti augaliniai šalutiniai produktai ir atliekos, naudojami gyvūnų pašarams
Vegetable by-products and waste for animal consumption, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti augaliniai šalutiniai produktai ir
atliekos, naudojami gyvūnų pašarams

Description:

Vegetable by-products and waste for animal
consumption, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

CN:

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

10.39.9

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir
konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis
Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables; sub-contracted operations as part of
manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir
daržovėms konservuoti; operacijos pagal subrangos
sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų
ir daržovių gamybos dalis

Description:

Cooking and other preparation services for the
preservation of fruit and vegetables; sub-contracted
operations as part of manufacturing of other processed
and preserved fruit and vegetables

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti
Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir
daržovėms konservuoti

Description:

Cooking and other preparation services for the
preservation of fruit and vegetables

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vaisių, uogų, daržovių ir jų
Explanatory
produktų kepimo, virimo, koncentratų gamybos ir kitos notes:
apdorojimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: -

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - cooking, concentration
and other treatment services of fruit and vegetables,
and products thereof This subcategory excludes: 193/1 939

PGPK 2013

bulvių ir jų produktų skutimo, virimo, kepimo ir kito
apdorojimo paslaugos, klasifikuojamos 10.31.91

peeling, cooking and other treatment services of
potatoes, and products thereof, classified in 10.31.91

10.39.91.00.00

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių paruošimo (sutirštinimo ir kitos) paslaugos vaisiams ir daržovėms konservuoti
Cooking and other preparation services (concentration, etc.) for the preservation of fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių paruošimo
(sutirštinimo ir kitos) paslaugos vaisiams ir daržovėms
konservuoti

Description:

Cooking and other preparation services (concentration,
etc.) for the preservation of fruit and vegetables

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir
konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other processed and preserved fruit and vegetables

10.39.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir
konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other processed and preserved fruit and vegetables

10.4

Augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūniniai riebalai ir taukai
Vegetable and animal oils and fats

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūniniai riebalai ir
taukai

Description:

Vegetable and animal oils and fats

10.41

Aliejus ir riebalai
Oils and fats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aliejus ir riebalai

Description:

Oils and fats

10.41.1

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos
Animal oils and fats, their fractions, crude

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos

Description:

Animal oils and fats, their fractions, crude

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajus
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas
kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas,
oleoaliejus ir lajus

Description:

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil,
not emulsified or mixed or otherwise prepared
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10.41.11.00.00

Kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoil- grupės riebalai ir lajus (išskyrus emulsuotus, sumaišytus arba kitaip
paruoštus riebalus)
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil (excluding emulsified, mixed or otherwise prepared)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas,
oleoil- grupės riebalai ir lajus (išskyrus emulsuotus,
sumaišytus arba kitaip paruoštus riebalus)

Description:

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil
(excluding emulsified, mixed or otherwise prepared)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

CN:

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos
Fats and oils and their fractions, of fish and marine mammals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos

Description:

Fats and oils and their fractions, of fish and marine
mammals

10.41.12.00.00

Žuvų arba jūros žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Fats and oils and their fractions of fish or marine mammals (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvų arba jūros žinduolių riebalai ir taukai bei jų
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

Description:

Fats and oils and their fractions of fish or marine
mammals (excluding chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 +
.90)]

CN:

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 +
.90)]

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti
Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos,
nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Description:

Other animal fats and oils and their fractions, whether
or not refined, but not chemically modified

10.41.19.00.00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Other animal fats and oils and their fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos (išskyrus Description:
chemiškai modifikuotus)

Other animal fats and oils and their fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1506

CN:

1506

10.41.2

Neapdorotas augalinis aliejus
Vegetable oils, crude

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdorotas augalinis aliejus

Description:

Vegetable oils, crude
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10.41.21

Neapdorotas sojų aliejus
Soya-bean oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas sojų aliejus

Description:

Soya-bean oil, crude

10.41.21.00.00

Neapdorotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude soya-bean oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Crude soya-bean oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1507[.10(.10 + .90)]

CN:

1507[.10(.10 + .90)]

10.41.22

Neapdorotas žemės riešutų aliejus
Groundnut oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

Description:

Groundnut oil, crude

10.41.22.00.00

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude groundnut oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

Description:

Crude groundnut oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1508[.10(.10 + .90)]

CN:

1508[.10(.10 + .90)]

10.41.23

Neapdorotas alyvuogių aliejus
Olive oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas alyvuogių aliejus

Description:

Olive oil, crude

10.41.23.10.00

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Virgin olive oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Virgin olive oil and its fractions (excluding chemically
modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1509[.10(.10 + .90)]

CN:

1509[.10(.10 + .90)]
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10.41.23.30.00

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, neapdoroti (įskaitant rafinuotus, sumaišytus su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus gryną
alyvuogių aliejų ir chemiškai modifikuotą aliejų)
Oils and their fractions obtained solely from olives, crude (including those blended with virgin olive oil, refined) (excluding virgin olive
oil and chemically modified oils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, neapdoroti
(įskaitant rafinuotus, sumaišytus su grynu alyvuogių
aliejumi) (išskyrus gryną alyvuogių aliejų ir chemiškai
modifikuotą aliejų)

Description:

Oils and their fractions obtained solely from olives,
crude (including those blended with virgin olive oil,
refined) (excluding virgin olive oil and chemically
modified oils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1510 00 10

CN:

1510 00 10

10.41.24

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus
Sunflower-seed oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

Description:

Sunflower-seed oil, crude

10.41.24.00.00

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude sunflower-seed and safflower oil and their fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

Description:

Crude sunflower-seed and safflower oil and their
fractions (excluding chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

CN:

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

10.41.25

Neapdorotas vilnamedžių aliejus
Cotton-seed oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas vilnamedžių aliejus

Description:

Cotton-seed oil, crude

10.41.25.00.00

Neapdorotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude cotton-seed oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus Description:
chemiškai modifikuotus)

Crude cotton-seed oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1512[.21(.10 + .90)]

CN:

1512[.21(.10 + .90)]

10.41.26

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus
Rape, colza and mustard oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

Description:

Rape, colza and mustard oil, crude
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10.41.26.00.00

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude rape, colza or mustard oil and their fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

Description:

Crude rape, colza or mustard oil and their fractions
(excluding chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

CN:

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

10.41.27

Neapdorotas alyvpalmių aliejus
Palm oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas alyvpalmių aliejus

Description:

Palm oil, crude

10.41.27.00.00

Neapdorotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Crude palm oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Crude palm oil and its fractions (excluding chemically
modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1511[.10(.10 + .90)]

CN:

1511[.10(.10 + .90)]

10.41.28

Neapdorotas kokosų aliejus
Coconut oil, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdorotas kokosų aliejus

Description:

Coconut oil, crude

10.41.28.00.00

Neapdorotas kokosų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
Crude coconut (copra) oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas kokosų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotą)

Description:

Crude coconut (copra) oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

CN:

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus
Other vegetable oils, crude

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

Description:

Other vegetable oils, crude
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10.41.29.00.00

Kitas neapdorotas augalinis aliejus (išskyrus chemiškai modifikuotą aliejų)
Other vegetable oils, crude (excluding chemically modified oils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas neapdorotas augalinis aliejus (išskyrus chemiškai
modifikuotą aliejų)

Description:

Other vegetable oils, crude (excluding chemically
modified oils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) +
.90(.21 + .29 + .40 + .59)]

CN:

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) +
.90(.21 + .29 + .40 + .59)]

10.41.3

Medvilnės pūkai
Cotton linters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medvilnės pūkai

Description:

Cotton linters

10.41.30

Medvilnės pūkai
Cotton linters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilnės pūkai

Description:

Cotton linters

10.41.30.00.00

Medvilnės pūkai
Cotton linters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilnės pūkai

Description:

Cotton linters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1404 20

CN:

1404 20

10.41.4

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus liekanos; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai
Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils; flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus
liekanos; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai

Description:

Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or
oils; flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits

10.41.41

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus liekanos
Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus
liekanos

Description:

Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or
oils
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10.41.41.30.00

Išspaudos ir kitos kietos sojų aliejaus ekstrakcijos liekanos
Oilcake and other solid residues resulting from the extraction of soya-bean oil

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos sojų aliejaus ekstrakcijos
liekanos

Description:

Oilcake and other solid residues resulting from the
extraction of soya-bean oil

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2304

CN:

2304

10.41.41.50.00

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų aliejaus ekstrakcijos liekanos
Oilcake and other solid residues resulting from the extraction of sunflower seed fats or oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų aliejaus ekstrakcijos Description:
liekanos

Oilcake and other solid residues resulting from the
extraction of sunflower seed fats or oils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2306 30

CN:

2306 30

10.41.41.70.00

Išspaudos ir kitos kietos rapsų arba rapsukų aliejaus ekstrakcijos liekanos
Oilcake and other solid residues resulting from the extraction of rape or colza seed fats or oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos rapsų arba rapsukų aliejaus
ekstrakcijos liekanos

Description:

Oilcake and other solid residues resulting from the
extraction of rape or colza seed fats or oils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2306[.41 + .49]

CN:

2306[.41 + .49]

10.41.41.90.00

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos (įskaitant vilnamedžio sėklų, sėmenų, kokosų,
kopros, alyvpalmės riešutų ar branduolių, išskyrus sojų, saulėgrąžų, rapsų ar rapsukų išspaudas arba aliejaus ekstrakcijos liekanas)
Oilcake and other solid residues from extraction of vegetable fats/oils (including cotton seeds, linseed, coconut, copra, palm nuts or
kernels; excluding soya beans, sunflower, rape or colza seeds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba
Description:
augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos (įskaitant
vilnamedžio sėklų, sėmenų, kokosų, kopros, alyvpalmės
riešutų ar branduolių, išskyrus sojų, saulėgrąžų, rapsų
ar rapsukų išspaudas arba aliejaus ekstrakcijos liekanas)

Oilcake and other solid residues from extraction of
vegetable fats/oils (including cotton seeds, linseed,
coconut, copra, palm nuts or kernels; excluding soya
beans, sunflower, rape or colza seeds)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19
+ .90)]

CN:

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19
+ .90)]

10.41.42

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių
Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except those of mustard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias)
sėklų arba vaisių

Description:

Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits,
except those of mustard
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10.41.42.00.00

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių
Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits (excluding of mustard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias)
sėklų arba vaisių

Description:

Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits
(excluding of mustard)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1208[.10 + .90]

CN:

1208[.10 + .90]

10.41.5

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas
Refined oils, except residues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas

Description:

Refined oils, except residues

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos
Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir Description:
jo frakcijos

10.41.51.00.00

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined soya-bean oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai Description:
modifikuotus)

Refined soya-bean oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1507[.90(.10 + .90)]

CN:

1507[.90(.10 + .90)]

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos
Groundnut oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės
riešutų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Groundnut oil and its fractions, refined but not
chemically modified

10.41.52.00.00

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined groundnut oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Refined groundnut oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1508[.90(.10 + .90)]

CN:

1508[.90(.10 + .90)]
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10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos
Olive oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių
aliejus ir jo frakcijos

Description:

Olive oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.53.10.00

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined olive oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Refined olive oil and its fractions (excluding chemically
modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1509 90

CN:

1509 90

10.41.53.30.00

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (įskaitant rafinuotą, sumaišytą su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus neapdorotą, gryną ir chemiškai
modifikuotą alyvuogių aliejų)
Oils and their fractions obtained solely from olives (including those blended with virgin olive oil, refined) (excluding crude oils, virgin
olive oil and chemically modified oils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (įskaitant rafinuotą,
sumaišytą su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus
neapdorotą, gryną ir chemiškai modifikuotą alyvuogių
aliejų)

Description:

Oils and their fractions obtained solely from olives
(including those blended with virgin olive oil, refined)
(excluding crude oils, virgin olive oil and chemically
modified oils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1510 00 90

CN:

1510 00 90

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos
Sunflower-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų
aliejus ir jo frakcijos

Description:

Sunflower-seed oil and its fractions, refined but not
chemically modified

10.41.54.00.00

Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
Refined sunflower-seed and safflower oil and their fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

Description:

Refined sunflower-seed and safflower oil and their
fractions (excluding chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1512[.19(.10 + .90)]

CN:

1512[.19(.10 + .90)]

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos
Cotton-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas vilnamedžių
aliejus ir jo frakcijos

10.41.55.00.00

Rafinuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined cotton-seed oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Refined cotton-seed oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1512[.29(.10 + .90)]

CN:

1512[.29(.10 + .90)]

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos
Rape, colza and mustard oil and their fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų,
rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

Description:

Rape, colza and mustard oil and their fractions, refined
but not chemically modified

10.41.56.00.00

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined rape, colza or mustard oil and their fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

Description:

Refined rape, colza or mustard oil and their fractions
(excluding chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

CN:

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos
Palm oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvpalmių
aliejus ir jo frakcijos

Description:

Palm oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.57.00.00

Rafinuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)
Refined palm oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotus)

Description:

Refined palm oil and its fractions (excluding chemically
modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos
Coconut oil and its fractions, refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų

Description:

Coconut oil and its fractions, refined but not chemically
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aliejus ir jo frakcijos

modified

10.41.58.00.00

Rafinuotas kokosų (kopros) aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
Refined coconut (copra) oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas kokosų (kopros) aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotą)

Description:

Refined coconut (copra) oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

CN:

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas,
augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jo frakcijos, rafinuotos, bet chemiškai nemodifikuoti
Other oils and their fractions, refined but not chemically modified; fixed vegetable fats and other vegetable oils (except maize oil) and
their fractions n.e.c. refined but not chemically modified

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir Description:
jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur
kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų
aliejų) ir jo frakcijos, rafinuotos, bet chemiškai
nemodifikuoti

10.41.59.00.00

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas
rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas augalinis aliejus ir jo frakcijos (išskyrus kukurūzų aliejų)
Other oils and their fractions, refined but not chemically modified; fixed vegetable fats and other vegetable oils (except maize oil) and
their fractions n.e.c. refined but not chemically modified

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir Description:
jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur
kitur nepriskirtas rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas augalinis aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
kukurūzų aliejų)

Other oils and their fractions, refined but not
chemically modified; fixed vegetable fats and other
vegetable oils (except maize oil) and their fractions
n.e.c. refined but not chemically modified

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 +
.90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 +
.39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

CN:

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 +
.90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 +
.39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

10.41.6

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir
aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet
toliau neapdoroti

Description:

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
hydrogenated, esterified, but not further prepared

10.41.60

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir
aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet
toliau neapdoroti

Description:

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
hydrogenated, esterified, but not further prepared
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10.41.60.30.00

Gyvūniniai riebalai, taukai ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elaido
rūgštimi, bet toliau neapdoroti (įskaitant rafinuotus)
Animal fats and oils and their fractions partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, but not further
prepared (including refined)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūniniai riebalai, taukai ir jų frakcijos, visiškai arba iš Description:
dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti
arba paveikti elaido rūgštimi, bet toliau neapdoroti
(įskaitant rafinuotus)

Animal fats and oils and their fractions partly or wholly
hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or
elaidinised, but not further prepared (including refined)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1516[.10(.10 + .90)]

CN:

1516[.10(.10 + .90)]

10.41.60.50.00

Augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elaido
rūgštimi, bet toliau neapdoroti (įskaitant rafinuotus)
Vegetable fats and oils and their fractions partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, but not further
prepared (including refined)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augaliniai riebalai ir aliejai ir jų frakcijos, visiškai arba iš Description:
dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti
arba paveikti elaido rūgštimi, bet toliau neapdoroti
(įskaitant rafinuotus)

Vegetable fats and oils and their fractions partly or
wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or
elaidinised, but not further prepared (including refined)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

CN:

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

10.41.7

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos
Vegetable waxes (excluding triglycerides); degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebiųjų
medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško
apdorojimo atliekos

Description:

Vegetable waxes (excluding triglycerides); degras;
residues resulting from treatment of fatty substances
or animal or vegetable waxes

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)
Vegetable waxes (excluding triglycerides)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

Description:

Vegetable waxes (excluding triglycerides)

10.41.71.00.00

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą) (išskyrus trigliceridus)
Vegetable waxes (including refined) (excluding triglycerides)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą) (išskyrus
trigliceridus)

Description:

Vegetable waxes (including refined) (excluding
triglycerides)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1521 10

CN:

1521 10
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10.41.72

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos
Degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio
vaško apdorojimo liekanos

Description:

Degras; residues resulting from treatment of fatty
substances or animal or vegetable waxes

10.41.72.00.00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio
vaško apdorojimo liekanos

Description:

Degras; residues resulting from the treatment of fatty
substances or animal or vegetable waxes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

CN:

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

10.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir
riebalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
oils and fats

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir
riebalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
oils and fats

10.41.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir aliejaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir
aliejaus gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
oils and fats

10.42

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai
Margarine and similar edible fats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

Description:

Margarine and similar edible fats

10.42.1

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai
Margarine and similar edible fats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

Description:

Margarine and similar edible fats
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10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai
Margarine and similar edible fats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

Description:

Margarine and similar edible fats

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - margarinas ir kiti valgomieji
riebalai, kurių sudėtyje pieno kiekis yra didesnis kaip
15%, bet mažesnis kaip 40%

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - margarine and other
edible fats, where the content of milk is more than 15%
but less than 40%

10.42.10.30.00

Margarinas ir pusriebiai ir mažo riebumo tepieji riebalai (išskyrus skystąjį margariną)
Margarine and reduced and low fat spreads (excluding liquid margarine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Margarinas ir pusriebiai ir mažo riebumo tepieji riebalai Description:
(išskyrus skystąjį margariną)

Margarine and reduced and low fat spreads (excluding
liquid margarine)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1517[.10(.10 + .90)]

CN:

1517[.10(.10 + .90)]

10.42.10.50.00

Kiti riebalų arba aliejaus valgomieji gaminiai, įskaitant skystąjį margariną
Other edible preparations of fats and oils, including liquid margarine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti riebalų arba aliejaus valgomieji gaminiai, įskaitant
skystąjį margariną

Description:

Other edible preparations of fats and oils, including
liquid margarine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

CN:

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

10.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir
panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
margarine and similar edible fats

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir
panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
margarine and similar edible fats

10.42.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir
panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
margarine and similar edible fats
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10.5

Pieno gaminiai
Dairy products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pieno gaminiai

Description:

Dairy products

10.51

Pieno ir sūrių gaminiai
Dairy and cheese products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pieno ir sūrių gaminiai

Description:

Dairy and cheese products

10.51.1

Perdirbtas skystas pienas ir grietinėlė
Processed liquid milk and cream

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbtas skystas pienas ir grietinėlė

Description:

Processed liquid milk and cream

10.51.11

Perdirbtas skystas pienas
Processed liquid milk

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtas skystas pienas

Description:

Processed liquid milk

10.51.11.33.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of ? 1 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, in
immediate packings of a net content ? 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne
didesnis kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
neto tūris ne didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of ? 1 %, not
concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate packings of a net
content ? 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401 10 10

CN:

0401 10 10

10.51.11.37.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of ? 1 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, in
immediate packings of a net content > 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne
didesnis kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
neto tūris didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of ? 1 %, not
concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate packings of a net
content > 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401 10 90

CN:

0401 10 90
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10.51.11.42.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis
kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 1 % but ? 6 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening
matter, in immediate packings of a net content ? 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 1 % but
? 6 %, not concentrated nor containing added sugar or
other sweetening matter, in immediate packings of a
net content ? 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.20(.11 + .91)]

CN:

0401[.20(.11 + .91)]

10.51.11.48.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis
kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 1 % but ? 6 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening
matter, in immediate packings of a net content > 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 1 % but
? 6 %, not concentrated nor containing added sugar or
other sweetening matter, in immediate packings of a
net content > 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.20(.19 + .99)]

CN:

0401[.20(.19 + .99)]

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %
Milk and cream of > 6% fat, not concentrated or sweetened

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė,
kurių riebumas didesnis kaip 6 %

Description:

Milk and cream of > 6% fat, not concentrated or
sweetened

10.51.12.10.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis
kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but ? 21 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening
matter, in immediate packings of ? 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but
? 21 %, not concentrated nor containing added sugar
or other sweetening matter, in immediate packings of
?2l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.40(.10) + .50(.11)]

CN:

0401[.40(.10) + .50(.11)]
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10.51.12.20.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis
kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but ? 21 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening
matter, in immediate packings of > 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but
? 21 %, not concentrated nor containing added sugar
or other sweetening matter, in immediate packings of
>2l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.40(.90) + .50(.19)]

CN:

0401[.40(.90) + .50(.19)]

10.51.12.30.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 21 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 21 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, in
immediate packings of ? 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
tūris ne didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 21 %,
not concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate packings of ? 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.50(.31 + .91)]

CN:

0401[.50(.31 + .91)]

10.51.12.40.00

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 21 %, tiesiogiai
išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l
Milk and cream of a fat content by weight of > 21 %, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, in
immediate packings of > 2 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas
didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
tūris didesnis kaip 2 l

Description:

Milk and cream of a fat content by weight of > 21 %,
not concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate packings of > 2 l

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0401[.50(.39 + .99)]

CN:

0401[.50(.39 + .99)]

10.51.2

Pieno milteliai
Milk in solid forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pieno milteliai

Description:

Milk in solid forms

10.51.21

Nugriebto pieno milteliai
Skimmed milk powder

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nugriebto pieno milteliai

Description:

Skimmed milk powder
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10.51.21.30.00

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes,
kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg
Skimmed milk powder (milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ? 1,5 %), in immediate packings of ? 2,5 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių
būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %),
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis
kaip 2,5 kg

Description:

Skimmed milk powder (milk and cream in solid forms,
of a fat content by weight of ? 1,5 %), in immediate
packings of ? 2,5 kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.10(.11 + .91)]

CN:

0402[.10(.11 + .91)]

10.51.21.60.00

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes,
kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg
Skimmed milk powder (milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ? 1,5 %), in immediate packings of > 2,5 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių
būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %),
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip
2,5 kg

Description:

Skimmed milk powder (milk and cream in solid forms,
of a fat content by weight of ? 1,5 %), in immediate
packings of > 2,5 kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.10(.19 + .99)]

CN:

0402[.10(.19 + .99)]

10.51.22

Nenugriebto pieno milteliai
Whole milk powder

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nenugriebto pieno milteliai

Description:

Whole milk powder

10.51.22.30.00

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %),
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg
Whole milk powder or full cream powder (milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5 %), in immediate packings
of ? 2,5 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai
Description:
(pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas
didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
svoris ne didesnis kaip 2,5 kg

Whole milk powder or full cream powder (milk and
cream in solid forms, of a fat content by weight of >
1,5 %), in immediate packings of ? 2,5 kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

CN:

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

10.51.22.60.00

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %),
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg
Whole milk powder or full cream powder (milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5 %), in immediate packings
of > 2,5 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai
Description:
(pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas
didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Whole milk powder or full cream powder (milk and
cream in solid forms, of a fat content by weight of >
1,5 %), in immediate packings of > 2,5 kg
211/1 939

PGPK 2013

svoris didesnis kaip 2,5 kg
Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

CN:

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

10.51.3

Sviestas ir tepieji pieno riebalai
Butter and dairy spreads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

Description:

Butter and dairy spreads

10.51.30

Sviestas ir tepieji pieno riebalai
Butter and dairy spreads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

Description:

Butter and dairy spreads

10.51.30.30.00

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 %
Butter of a fat content by weight ? 85 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 %

Description:

Butter of a fat content by weight ? 85 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

CN:

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

10.51.30.50.00

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85 %, ir kiti pieno riebalai (išskyrus tepiuosius pieno riebalus, kurių riebumas mažesnis kaip 80 %)
Butter of a fat content by weight > 85 % and other fats and oils derived from milk (excluding dairy spreads of a fat content by weight
< 80 %)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85 %, ir kiti
pieno riebalai (išskyrus tepiuosius pieno riebalus, kurių
riebumas mažesnis kaip 80 %)

Description:

Butter of a fat content by weight > 85 % and other fats
and oils derived from milk (excluding dairy spreads of a
fat content by weight 80 %)

Aiškinamosios
pastabos:

fats and oils -riebalai

Explanatory
notes:

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

CN:

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

10.51.30.70.00

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas mažesnis kaip 80 %
Dairy spreads of a fat content by weight < 80 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas mažesnis kaip 80
%

Description:

Dairy spreads of a fat content by weight 80 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

CN:

0405[.20(.10 + .30 + .90)]
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10.51.4

Sūris ir varškė
Cheese and curd

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sūris ir varškė

Description:

Cheese and curd

10.51.40

Sūris ir varškė
Cheese and curd

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sūris ir varškė

Description:

Cheese and curd

10.51.40.30.00

Švieži (nebrandinti ir nekonservuoti) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius ir varškę
Unripened or uncured cheese (fresh cheese) (including whey cheese and curd)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži (nebrandinti ir nekonservuoti) sūriai, įskaitant
išrūgų sūrius ir varškę

Description:

Unripened or uncured cheese (fresh cheese) (including
whey cheese and curd)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406[.10(.20 + .80)]

CN:

0406[.10(.20 + .80)]

10.51.40.30.10

Švieži (nebrandinti ir nekonservuoti) sūriai
Unripened or uncured cheese (fresh cheese)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieži (nebrandinti ir nekonservuoti) sūriai

Description:

Unripened or uncured cheese (fresh cheese)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 10 a

CN:

0406 10 a

10.51.40.30.20

Varškė
Curd

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varškė

Description:

Curd

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 10b

CN:

0406 10b

10.51.40.30.80

Kiti švieži sūriai (įeina varškės sūreliai)
Other fresh cheeses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti švieži sūriai (įeina varškės sūreliai)

Description:

Other fresh cheeses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 10c

CN:

0406 10c
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10.51.40.50.00

Trinti arba miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti nelydyti sūriai (išskyrus šviežius sūrius, išrūgų sūrius ir varškę)
Grated, powdered, blue-veined and other non-processed cheese (excluding fresh cheese, whey cheese and curd)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trinti arba miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti nelydyti
sūriai (išskyrus šviežius sūrius, išrūgų sūrius ir varškę)

Description:

Grated, powdered, blue-veined and other nonprocessed cheese (excluding fresh cheese, whey cheese
and curd)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 CN:
+ .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 +
.32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75
+ .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 +
.88 + .93 + .99)]

10.51.40.50.10

Trinti arba miltelių pavidalo sūriai
Grated or powdered cheese

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trinti arba miltelių pavidalo sūriai

Description:

Grated or powdered cheese

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 20

CN:

0406 20

10.51.40.50.20

Pelėsiniai sūriai
Blue-veined cheeses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pelėsiniai sūriai

Description:

Blue-veined cheeses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 40

CN:

0406 40

10.51.40.50.80

Kiti nelydyti sūriai
Other non-processed cheese

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti nelydyti sūriai

Description:

Other non-processed cheese

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406 90

CN:

0406 90

10.51.40.70.00

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius
Processed cheese (excluding grated or powdered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo
sūrius

Description:

Processed cheese (excluding grated or powdered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

CN:

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]
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10.51.5

Kiti pieno gaminiai
Other dairy products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti pieno gaminiai

Description:

Other dairy products

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus sausą pieną ir grietinėlę
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, other than in solid forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas Description:
ir grietinėlė, išskyrus sausą pieną ir grietinėlę

10.51.51.04.00

Nesaldintas sutirštintas pienas
Condensed or evaporated milk, unsweetened

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesaldintas sutirštintas pienas

Description:

Condensed or evaporated milk, unsweetened

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

CN:

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

10.51.51.08.00

Saldintas sutirštintas pienas
Condensed or evaporated milk, sweetened

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldintas sutirštintas pienas

Description:

Condensed or evaporated milk, sweetened

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

CN:

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinė
Yoghurt and other fermented or acidified milk or cream

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir
grietinė

Description:

Yoghurt and other fermented or acidified milk or
cream

10.51.52.41.00

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai
Curdled milk, cream, yogurt and other fermented products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai

Description:

Curdled milk, cream, yogurt and other fermented
products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + CN:
.59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 +
.63 + .69 + .71 + .73 + .79)]
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10.51.52.41.10

Rūgpienis ir kiti rauginti pieno gėrimai
Curdled milk and other curdled beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgpienis ir kiti rauginti pieno gėrimai

Description:

Curdled milk and other curdled beverages

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90a

CN:

0403 90a

10.51.52.41.20

Grietinė
Curdled cream

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grietinė

Description:

Curdled cream

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90b

CN:

0403 90b

10.51.52.41.30

Jogurtas (be priedų)
Plain yogurt

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jogurtas (be priedų)

Description:

Plain yogurt

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 10a

CN:

0403 10a

10.51.52.41.80

Kiti rauginti gaminiai
Other fermented products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rauginti gaminiai

Description:

Other fermented products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90c

CN:

0403 90c

10.51.52.45.00

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas pienas (rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta kvapiųjų medžiagų,
vaisių, riešutų ar kakavos)
Flavoured liquid yoghurt or acidified milk (curdled milk; cream; yoghurt and other fermented products flavoured or containing added
fruit; nuts or cocoa)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas pienas
(rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai, į
kuriuos pridėta kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar
kakavos)

Description:

Flavoured liquid yoghurt or acidified milk (curdled milk;
cream; yoghurt and other fermented products
flavoured or containing added fruit; nuts or cocoa)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

CN:

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]
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10.51.52.45.10

Aromatizuotas rūgpienis ir kiti rauginti gėrimai
Flavoured sour milk and other curdled beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatizuotas rūgpienis ir kiti rauginti gėrimai

Description:

Flavoured sour milk and other curdled beverages

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403[.90(.91+.93+.99)]

CN:

0403[.90(.91+.93+.99)]

10.51.52.45.20

Aromatizuotas jogurtas
Flavoured yogurt

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatizuotas jogurtas

Description:

Flavoured yogurt

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 10b

CN:

0403 10b

10.51.52.45.80

Kiti rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos
Other fermented products flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta kvapiųjų
medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos

Description:

Other fermented products flavoured or containing
added fruit, nuts or cocoa

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90

CN:

0403 90

10.51.52.63.00

Pasukų milteliai
Buttermilk powder

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pasukų milteliai

Description:

Buttermilk powder

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90 11

CN:

0403 90 11

10.51.52.65.00

Pasukos
Buttermilk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pasukos

Description:

Buttermilk

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0403 90 51

CN:

0403 90 51

10.51.53

Kazeinas
Casein

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Kazeinas

Description:

Casein

10.51.53.00.00

Kazeinas ir kazeinatai
Casein and caseinates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kazeinas ir kazeinatai

Description:

Casein and caseinates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

CN:

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas
Lactose and lactose syrup

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laktozė ir laktozės sirupas

Description:

Lactose and lactose syrup

10.51.54.00.00

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant chemiškai gryną laktozę)
Lactose and lactose syrup (including chemically pure lactose)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant chemiškai gryną
laktozę)

Description:

Lactose and lactose syrup (including chemically pure
lactose)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702[.11 + .19]

CN:

1702[.11 + .19]

10.51.55

Išrūgos
Whey

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išrūgos

Description:

Whey

10.51.55.30.00

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, miltelių, granulių arba kitokio sauso pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta
arba nepridėta saldiklių
Whey and modified whey in powder, granules or other solid forms, whether or not concentrated or containing added sweetening
matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, miltelių, granulių arba
kitokio sauso pavidalo, koncentruotos arba
nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta
saldiklių

Description:

Whey and modified whey in powder, granules or other
solid forms, whether or not concentrated or containing
added sweetening matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 +
.32 + .34 + .36 + .38)]

CN:

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 +
.32 + .34 + .36 + .38)]
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10.51.55.60.00

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, skysčių arba pastos pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta
saldiklių
Whey and modified whey in liquid or paste forms; whether or not concentrated or containing added sweetening matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, skysčių arba pastos
Description:
pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias
pridėta arba nepridėta saldiklių

Whey and modified whey in liquid or paste forms;
whether or not concentrated or containing added
sweetening matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 +
.76 + .78 + .82 + .84)]

CN:

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 +
.76 + .78 + .82 + .84)]

10.51.56

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai
Dairy products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai

Description:

Dairy products n.e.c.

10.51.56.00.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai, kurių sudėtyje yra sudedamųjų natūralaus pieno dalių
Products consisting of natural milk constituents, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai, kurių sudėtyje yra
sudedamųjų natūralaus pieno dalių

Description:

Products consisting of natural milk constituents, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

CN:

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

10.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dairy and cheese products

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dairy and cheese products

10.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dairy and cheese products
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10.52

Grietininiai ledai
Ice cream

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Grietininiai ledai

Description:

Ice cream

10.52.1

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai
Ice cream and other edible ice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

Description:

Ice cream and other edible ice

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai
Ice cream and other edible ice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

Description:

Ice cream and other edible ice

10.52.10.00.00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai (įskaitant šerbetą ir ledus ant pagaliuko) (išskyrus ledų mišinius ir ledų pagrindą)
Ice cream and other edible ice (including sherbet, lollipops) (excluding mixes and bases for ice cream)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai (įskaitant šerbetą ir
ledus ant pagaliuko) (išskyrus ledų mišinius ir ledų
pagrindą)

Description:

Ice cream and other edible ice (including sherbet,
lollipops) (excluding mixes and bases for ice cream)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

CN:

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

10.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų Description:
gamybos dalis

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų Description:
gamybos dalis

10.52.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų Description:
gamybos dalis
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10.6

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai
Grain mill products, starches and starch products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo
produktai

Description:

Grain mill products, starches and starch products

10.61

Grūdų malimo produktai
Grain mill products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Grūdų malimo produktai

Description:

Grain mill products

10.61.1

Pusiau arba visiškai malti, lukštenti arba skaldyti ryžiai
Rice, semi- or wholly milled, or husked or broken

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pusiau arba visiškai malti, lukštenti arba skaldyti ryžiai

Description:

Rice, semi- or wholly milled, or husked or broken

10.61.11

Lukštenti ryžiai
Husked rice

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai

Description:

Husked rice

10.61.11.00.00

Lukštenti ryžiai (rudieji)
Husked (brown) rice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lukštenti ryžiai (rudieji)

Description:

Husked (brown) rice

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

CN:

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai
Rice, semi- or wholly milled or broken

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

Description:

Rice, semi- or wholly milled or broken

10.61.12.30.00

Iš dalies arba visiškai sumalti (balinti) ryžiai (įskaitant ryžius "camolino")
Semi-milled or wholly milled (bleached) rice (including camolino rice)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Iš dalies arba visiškai sumalti (balinti) ryžiai (įskaitant
ryžius "camolino")

Description:

Semi-milled or wholly milled (bleached) rice (including
camolino rice)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 +
.61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

CN:

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 +
.61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]
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10.61.12.50.00

Skaldyti ryžiai (įskaitant pagerintus ir plikytus ryžius)
Broken rice (including enriched rice, parboiled rice)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaldyti ryžiai (įskaitant pagerintus ir plikytus ryžius)

Description:

Broken rice (including enriched rice, parboiled rice)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1006 40

CN:

1006 40

10.61.2

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai
Cereal and vegetable flour; mixes thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai

Description:

Cereal and vegetable flour; mixes thereof

10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai
Wheat or meslin flour

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

Description:

Wheat or meslin flour

10.61.21.00.00

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai
Wheat or meslin flour

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

Description:

Wheat or meslin flour

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

CN:

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

10.61.22

Kitų javų miltai
Other cereal flour

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų javų miltai

Description:

Other cereal flour

10.61.22.00.00

Javų, išskyrus kviečius ir kviečių ir rugių mišinį, miltai
Cereal flours (excluding wheat or meslin)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų, išskyrus kviečius ir kviečių ir rugių mišinį, miltai

Description:

Cereal flours (excluding wheat or meslin)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

CN:

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]
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10.61.22.00.10

Ruginiai miltai
Rye flour

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ruginiai miltai

Description:

Rye flour

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1102 90 70

CN:

1102 90 70

10.61.22.00.80

Kitų javų miltai (išskyrus kvietinius ar ruginius ir kvietinius miltus)
Other grain flour (except wheat or triticale flour)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų javų miltai (išskyrus kvietinius ar ruginius ir
kvietinius miltus)

Description:

Other grain flour (except wheat or triticale flour)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1102[.20+.90]

CN:

1102[.20+.90]

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai
Vegetable flour and meal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daržovių miltai ir rupūs miltai

Description:

Vegetable flour and meal

10.61.23.00.00

Džiovintų žirnių, pupelių, lęšių, sagopalmių, maniokų, marantų, gegužraibių, topinambų, valgomųjų batatų ar panašių šakniavaisių ar
gumbavaisių miltai ir rupiniai, valgomųjų vaisių ir riešutų miltai, rupiniai ir milteliai
Flour and meal of dried peas, beans, lentils, sago, manioc, arrowroot, salep, jerusalem artichokes, sweet potatoes or similar roots or
tubers; flour, meal, powder of edible fruit, nuts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovintų žirnių, pupelių, lęšių, sagopalmių, maniokų,
Description:
marantų, gegužraibių, topinambų, valgomųjų batatų ar
panašių šakniavaisių ar gumbavaisių miltai ir rupiniai,
valgomųjų vaisių ir riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

Flour and meal of dried peas, beans, lentils, sago,
manioc, arrowroot, salep, jerusalem artichokes, sweet
potatoes or similar roots or tubers; flour, meal, powder
of edible fruit, nuts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

CN:

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti
Mixes for preparation of bakers' wares

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišiniai kepiniams kepti

Description:

Mixes for preparation of bakers' wares

10.61.24.00.00

Mišiniai ir tešla duonai, pyragui, bandelėms, pyragaičiams, duoniniams traškučiams, sausainiams, vafliams ir vafliukams, džiūvėsiams,
skrebučiams ir kitiems kepiniams kepti
Mixes and doughs for the preparation of bread, cakes, pastry, crispbread, biscuits, waffles, wafers, rusks, toasted bread and similar
toasted products and other bakers’ wares

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai ir tešla duonai, pyragui, bandelėms,

Description:

Mixes and doughs for the preparation of bread, cakes,
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pyragaičiams, duoniniams traškučiams, sausainiams,
vafliams ir vafliukams, džiūvėsiams, skrebučiams ir
kitiems kepiniams kepti

pastry, crispbread, biscuits, waffles, wafers, rusks,
toasted bread and similar toasted products and other
bakers’ wares

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1901 20

CN:

1901 20

10.61.3

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų produktai
Groats, meal and pellets and other cereal grain products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų
produktai

Description:

Groats, meal and pellets and other cereal grain
products

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai
Groats and meal of wheat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

Description:

Groats and meal of wheat

10.61.31.33.00

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai
Groats and meal of durum wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

Description:

Groats and meal of durum wheat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 11 10

CN:

1103 11 10

10.61.31.33.10

Manų kruopos
Semolina

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Manų kruopos

Description:

Semolina

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 11 10

CN:

1103 11 10

10.61.31.33.80

Kitos kietųjų kviečių kruopos (išskyrus manų)
Other durum wheat grain (excluding semolina)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kietųjų kviečių kruopos (išskyrus manų)

Description:

Other durum wheat grain (excluding semolina)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 11 10

CN:

1103 11 10
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10.61.31.35.00

Paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir rupiniai
Groats and meal of common wheat and spelt

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir rupiniai

Description:

Groats and meal of common wheat and spelt

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 11 90

CN:

1103 11 90

10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos, rupūs miltai ir granulės
Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos, rupūs miltai ir
granulės

Description:

Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

10.61.32.30.00

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų kruopos ir rupiniai (išskyrus kviečius)
Groats and meal of oats, maize, rice, rye, barley and other cereals (excluding wheat)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų
kruopos ir rupiniai (išskyrus kviečius)

Description:

Groats and meal of oats, maize, rice, rye, barley and
other cereals (excluding wheat)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

CN:

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

10.61.32.30.10

Grikių kruopos
Buckwheat grain

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grikių kruopos

Description:

Buckwheat grain

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 19 90a

CN:

1103 19 90a

10.61.32.30.80

Kitų javų kruopos (išskyrus grikių)
Other grain (excluding buckwheat)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų javų kruopos (išskyrus grikių)

Description:

Other grain (excluding buckwheat)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103 19 90b

CN:

1103 19 90b

10.61.32.40.00

Kviečių granulės
Pellets of wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kviečių granulės

Description:

Pellets of wheat

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

1103 20 60

10.61.32.50.00

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų granulės (išskyrus kviečius)
Pellets of oats, maize, rice, rye, barley and other cereals (excluding wheat)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų
granulės (išskyrus kviečius)

Description:

Pellets of oats, maize, rice, rye, barley and other cereals
(excluding wheat)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

CN:

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai
Breakfast cereals and other cereal grain products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

Description:

Breakfast cereals and other cereal grain products

10.61.33.33.00

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti, gludinti, skaldyti ar smulkinti javų grūdai (išskyrus ryžius)
Rolled, flaked, hulled, pearled, sliced or kibbled cereal grains (excluding rice)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti, gludinti,
skaldyti ar smulkinti javų grūdai (išskyrus ryžius)

Description:

Rolled, flaked, hulled, pearled, sliced or kibbled cereal
grains (excluding rice)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 +
CN:
.91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) +
.29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 +
.85 + .89)]

10.61.33.35.00

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti (išskyrus ryžius)
Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground (excluding rice)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba
malti (išskyrus ryžius)

Description:

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
(excluding rice)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1104[.30(.10 + .90)]

CN:

1104[.30(.10 + .90)]

10.61.33.51.00

Javainių rūšies produktai, sudaryti iš neskrudintų grūdų dribsnių
Muesli type preparations based on unroasted cereal flakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javainių rūšies produktai, sudaryti iš neskrudintų grūdų Description:
dribsnių

Muesli type preparations based on unroasted cereal
flakes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1904 20 10

CN:

1904 20 10
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10.61.33.53.00

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant grūdus
Other prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant
arba skrudinant grūdus

Description:

Other prepared foods obtained by the swelling or
roasting of cereals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

CN:

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

10.61.33.55.00

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu būdu (išskyrus kukurūzus)
Cereals in grain form, precooked or otherwise prepared (excluding maize)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu būdu (išskyrus
kukurūzus)

Description:

Cereals in grain form, precooked or otherwise prepared
(excluding maize)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

CN:

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

10.61.4

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the working of cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the working of
cereals

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the working of cereals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the working of
cereals

10.61.40.10.00

Sėlenos, išsijos ir kitos kukurūzų sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the sifting, milling or other working of maize (corn)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos kukurūzų sijojimo, malimo arba
kitokio apdorojimo liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the sifting, milling
or other working of maize (corn)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2302[.10(.10 + .90)]

CN:

2302[.10(.10 + .90)]

10.61.40.30.00

Sėlenos, išsijos ir kitos ryžių sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the sifting, milling or other working of rice

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos ryžių sijojimo, malimo arba
kitokio apdorojimo liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the sifting, milling
or other working of rice

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2302[.40(.02 + .08)]

10.61.40.50.00

Sėlenos, išsijos ir kitos kviečių sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the sifting, milling or other working of wheat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos kviečių sijojimo, malimo arba
kitokio apdorojimo liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the sifting, milling
or other working of wheat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2302[.30(.10 + .90)]

CN:

2302[.30(.10 + .90)]

10.61.40.90.00

Sėlenos, išsijos ir kitos javų (išskyrus kukurūzus, ryžius, kviečius) sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
Bran, sharps and other residues from the sifting, milling or other working of cereals (excluding maize (corn), rice, wheat)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos javų (išskyrus kukurūzus, ryžius,
kviečius) sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo
liekanos

Description:

Bran, sharps and other residues from the sifting, milling
or other working of cereals (excluding maize (corn),
rice, wheat)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2302[.40(.10 + .90) + .50]

CN:

2302[.40(.10 + .90) + .50]

10.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo
produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
grain mill products

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo
produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
grain mill products

10.61.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo
produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
grain mill products

10.62

Krakmolas ir krakmolo produktai
Starches and starch products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krakmolas ir krakmolo produktai

Description:

Starches and starch products
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10.62.1

Krakmolas ir krakmolo produktai; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas
Starches and starch products; sugars and sugar syrups n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krakmolas ir krakmolo produktai; kitas, niekur kitur
nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

Description:

Starches and starch products; sugars and sugar syrups
n.e.c.

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinas ir kitoks modifikuotas krakmolas
Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinas ir kitoks Description:
modifikuotas krakmolas

10.62.11.11.00

Kviečių krakmolas
Wheat starch

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kviečių krakmolas

Description:

Wheat starch

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1108 11

CN:

1108 11

10.62.11.13.00

Kukurūzų krakmolas
Maize (corn) starch

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kukurūzų krakmolas

Description:

Maize (corn) starch

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1108 12

CN:

1108 12

10.62.11.15.00

Bulvių krakmolas
Potato starch

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bulvių krakmolas

Description:

Potato starch

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1108 13

CN:

1108 13

10.62.11.19.00

Krakmolas (įskaitant ryžių, maniokų, marantų ir sagopalmių šerdžių, išskyrus kviečių, kukurūzų ir bulvių)
Starches (including rice, manioc, arrowroot and sago palm pith) (excluding wheat, maize (corn) and potato)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krakmolas (įskaitant ryžių, maniokų, marantų ir
Description:
sagopalmių šerdžių, išskyrus kviečių, kukurūzų ir bulvių)

Starches (including rice, manioc, arrowroot and sago
palm pith) (excluding wheat, maize (corn) and potato)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

CN:

1108[.14 + .19(.10 + .90)]
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10.62.11.30.00

Inulinas
Inulin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inulinas

Description:

Inulin

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1108 20

CN:

1108 20

10.62.11.50.00

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą, paruoštą klijams, standikliams gaminti ar naudojamą šlichtavimui tekstilės pramonėje)
Wheat gluten (excluding wheat gluten prepared for use as a glue or as a glazing or dressing for the textile industry)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą, paruoštą
Description:
klijams, standikliams gaminti ar naudojamą šlichtavimui
tekstilės pramonėje)

Wheat gluten (excluding wheat gluten prepared for use
as a glue or as a glazing or dressing for the textile
industry)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1109

CN:

1109

10.62.11.70.00

Dekstrinas ir kitoks modifikuotas krakmolas (įskaitant esterintą arba eterintą krakmolą, tirpųjį krakmolą, želatinuotą arba brinkintą
krakmolą, dialdehidinį krakmolą, formaldehidu arba epichlorhidrinu apdorotą krakmolą)
Dextrins and other modified starches (including esterified or etherified, soluble starch, pregelatinised or swelling starch, dialdehyde
starch, starch treated with formaldehyde or epichlorohydrin)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dekstrinas ir kitoks modifikuotas krakmolas (įskaitant
esterintą arba eterintą krakmolą, tirpųjį krakmolą,
želatinuotą arba brinkintą krakmolą, dialdehidinį
krakmolą, formaldehidu arba epichlorhidrinu apdorotą
krakmolą)

Description:

Dextrins and other modified starches (including
esterified or etherified, soluble starch, pregelatinised or
swelling starch, dialdehyde starch, starch treated with
formaldehyde or epichlorohydrin)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

CN:

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

10.62.12

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo
Tapioca and substitutes prepared from starch in flakes, grains and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo
pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

Description:

Tapioca and substitutes prepared from starch in flakes,
grains and the like

10.62.12.00.00

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašaus pavidalo
Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo
pakaitalai, dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba
panašaus pavidalo

Description:

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch,
in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar
forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1903

CN:

1903
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10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas
Glucose and glucose syrup; fructose and fructose syrup; invert sugar; sugars and sugar syrups n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės
sirupas; invertuotasis cukrus; kitas, niekur kitur
nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

Description:

Glucose and glucose syrup; fructose and fructose
syrup; invert sugar; sugars and sugar syrups n.e.c.

10.62.13.10.00

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)
Glucose and glucose syrup (excluding with added flavouring or colouring matter)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su aromatinių
arba dažiųjų medžiagų priedais)

Description:

Glucose and glucose syrup (excluding with added
flavouring or colouring matter)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

CN:

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

10.62.13.20.00

Chemiškai gryna kietoji fruktozė; fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios
medžiagos; izogliukozė, išskyrus su aromatinių ar dažiųjų medžiagų priedais
Chemically pure fructose in solid form; fructose and fructose syrup, containing in the dry state > 50 % of fructose; isoglucose excluding
with added flavouring or colouring matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chemiškai gryna kietoji fruktozė; fruktozė ir fruktozės
sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau
kaip 50 % sausosios medžiagos; izogliukozė, išskyrus
su aromatinių ar dažiųjų medžiagų priedais

Description:

Chemically pure fructose in solid form; fructose and
fructose syrup, containing in the dry state > 50 % of
fructose; isoglucose excluding with added flavouring or
colouring matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

CN:

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

10.62.13.30.00

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)
Maltodextrine and maltodextine syrup (excluding with added flavouring or colouring matter)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas (išskyrus su
aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)

Description:

Maltodextrine and maltodextine syrup (excluding with
added flavouring or colouring matter)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702 90 50

CN:

1702 90 50

10.62.13.90.00

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus, įskaitant invertuotąjį cukrų
Other sugars (including invert sugar) n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus, įskaitant
invertuotąjį cukrų

Description:

Other sugars (including invert sugar) n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

CN:

1702[.90(.10 + .80 + .95)]
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10.62.14

Kukurūzų aliejus
Maize oil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kukurūzų aliejus

Description:

Maize oil

10.62.14.30.00

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
Crude maize (corn) oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotą)

Description:

Crude maize (corn) oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1515[.21(.10 + .90)]

CN:

1515[.21(.10 + .90)]

10.62.14.60.00

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
Refined maize (corn) oil and its fractions (excluding chemically modified)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus
chemiškai modifikuotą)

Description:

Refined maize (corn) oil and its fractions (excluding
chemically modified)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1515[.29(.10 + .90)]

CN:

1515[.29(.10 + .90)]

10.62.2

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos
Residues of starch manufacture and similar residues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

Description:

Residues of starch manufacture and similar residues

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos
Residues of starch manufacture and similar residues

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

Description:

Residues of starch manufacture and similar residues

10.62.20.00.00

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos
Residues of starch manufacture and similar residues

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

Description:

Residues of starch manufacture and similar residues

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

CN:

2303[.10(.11 + .19 + .90)]
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10.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir
krakmolo produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
starches and starch products

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir
krakmolo produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
starches and starch products

10.62.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir
krakmolo produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
starches and starch products

10.7

Kepyklos ir miltiniai produktai
Bakery and farinaceous products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kepyklos ir miltiniai produktai

Description:

Bakery and farinaceous products

10.71

Duona; švieži pyragai ir bandelės
Bread; fresh pastry goods and cakes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Duona; švieži pyragai ir bandelės

Description:

Bread; fresh pastry goods and cakes

10.71.1

Duona, švieži pyragai ir bandelės
Bread, fresh pastry goods and cakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Duona, švieži pyragai ir bandelės

Description:

Bread, fresh pastry goods and cakes

10.71.11

Šviežia duona
Fresh bread

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežia duona

Description:

Fresh bread
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10.71.11.00.00

Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos, o riebalai - ne daugiau kaip 5 %
sausosios medžiagos (išskyrus duoną, į kurią pridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių)
Fresh bread containing by weight in the dry matter state ? 5 % of sugars and ? 5 % of fat (excluding with added honey; eggs; cheese or
fruit)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis cukrus sudaro ne Description:
daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos, o riebalai - ne
daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos (išskyrus duoną,
į kurią pridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių)

Fresh bread containing by weight in the dry matter
state ? 5 % of sugars and ? 5 % of fat (excluding with
added honey; eggs; cheese or fruit)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 30

CN:

1905 90 30

10.71.11.00.10

Ruginė duona, kurios sudėtyje kvietinių miltų yra ne daugiau kaip 40 %
Rye bread (wheat flour content no more than 40%)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ruginė duona, kurios sudėtyje kvietinių miltų yra ne
daugiau kaip 40 %

Description:

Rye bread (wheat flour content no more than 40%)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 30a

CN:

1905 90 30a

10.71.11.00.80

Kita duona
Other bread

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita duona

Description:

Other bread

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 30b

CN:

1905 90 30b

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės
Fresh pastry goods and cakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švieži pyragai ir bandelės

Description:

Fresh pastry goods and cakes

10.71.12.00.00

Pyragas ir konditerijos gaminiai; kiti kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių
Cake and pastry products; other bakers’ wares with added sweetening matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pyragas ir konditerijos gaminiai; kiti kepiniai, į kuriuos
pridėta saldiklių

Description:

Cake and pastry products; other bakers’ wares with
added sweetening matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 60

CN:

1905 90 60
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10.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šviežios arba
užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba
užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.71.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba
užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.72

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai
Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos
kepiniai ir pyragaičiai

Description:

Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.1

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai
Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos
kepiniai ir pyragaičiai

Description:

Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai
Crispbread, rusks, toasted bread and similar toasted products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago
riekelės ir panašūs kepinti produktai

Description:

Crispbread, rusks, toasted bread and similar toasted
products

10.72.11.30.00

Duonos traškučiai
Crispbread

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duonos traškučiai

Description:

Crispbread

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 10

CN:

1905 10
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10.72.11.50.00

Džiūvėsiai, kepinta duona ir panašūs kepinti produktai
Rusks, toasted bread and similar toasted products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiūvėsiai, kepinta duona ir panašūs kepinti produktai

Description:

Rusks, toasted bread and similar toasted products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905[.40(.10 + .90)]

CN:

1905[.40(.10 + .90)]

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai
Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles and wafers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji
sausainiai; vafliai ir sausblyniai

Description:

Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles and
wafers

10.72.12.30.00

Meduoliai su imbieru ir panašūs produktai
Gingerbread and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Meduoliai su imbieru ir panašūs produktai

Description:

Gingerbread and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

CN:

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

10.72.12.53.00

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai, visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra
kakavos
Sweet biscuits; waffles and wafers completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai, visiškai arba iš
dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais
produktais, kurių sudėtyje yra kakavos

Description:

Sweet biscuits; waffles and wafers completely or
partially coated or covered with chocolate or other
preparations containing cocoa

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

CN:

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

10.72.12.55.00

Saldūs sausainiai (įskaitant sluoksniuotus sausainius; išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais,
kurių sudėtyje yra kakavos)
Sweet biscuits (including sandwich biscuits; excluding those completely or partially coated or covered with chocolate or other
preparations containing cocoa)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldūs sausainiai (įskaitant sluoksniuotus sausainius;
išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus
šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra
kakavos)

Description:

Sweet biscuits (including sandwich biscuits; excluding
those completely or partially coated or covered with
chocolate or other preparations containing cocoa)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

CN:

1905[.31(.30 + .91 + .99)]
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10.72.12.57.00

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro daugiau kaip 10 % gatavo produkto (išskyrus ledų indelius, sumuštinių
vaflius ir panašius gaminius)
Waffles and wafers with a water content > 10 % by weight of the finished product (excluding ice cream cornets, sandwiched waffles,
other similar products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo
sudaro daugiau kaip 10 % gatavo produkto (išskyrus
ledų indelius, sumuštinių vaflius ir panašius gaminius)

Description:

Waffles and wafers with a water content > 10 % by
weight of the finished product (excluding ice cream
cornets, sandwiched waffles, other similar products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 32 05

CN:

1905 32 05

10.72.12.59.00

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus, išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių
sudėtyje yra šokolado)
Waffles and wafers (including salted) (excluding those completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations
containing cocoa)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus, išskyrus visiškai
arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba
kitais glaistais, kurių sudėtyje yra šokolado)

Description:

Waffles and wafers (including salted) (excluding those
completely or partially coated or covered with
chocolate or other preparations containing cocoa)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905[.32(.91 + .99)]

CN:

1905[.32(.91 + .99)]

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai
Other dry or preserved bakers' wares

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

Description:

Other dry or preserved bakers' wares

10.72.19.10.00

Macai
Matzos

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Macai

Description:

Matzos

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 10

CN:

1905 90 10

10.72.19.20.00

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžių popierius ir panašūs produktai
Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos
farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžių popierius ir panašūs
produktai

Description:

Communion wafers, empty cachets of a kind suitable
for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and
similar products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 20

CN:

1905 90 20
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10.72.19.40.00

Sausainiai (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra kakavos, saldžius
sausainius, vaflius ir sausblynius)
Biscuits (excluding those completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa, sweet
biscuits, waffles and wafers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausainiai (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar
glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje
yra kakavos, saldžius sausainius, vaflius ir sausblynius)

Description:

Biscuits (excluding those completely or partially coated
or covered with chocolate or other preparations
containing cocoa, sweet biscuits, waffles and wafers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 45

CN:

1905 90 45

10.72.19.50.00

Pikantiški arba sūdyti, išspausti arba iškočioti produktai
Savoury or salted extruded or expanded products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pikantiški arba sūdyti, išspausti arba iškočioti produktai Description:

Savoury or salted extruded or expanded products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 55

CN:

1905 90 55

10.72.19.90.00

Kepiniai, į kuriuos nepridėta saldiklių (įskaitant lietinius, blynus, kišą, picą; išskyrus sumuštinius, duonos traškučius, vaflius ir sausblynius,
džiūvėsius, kepintus, pikantiškus arba sūdytus, išspaustus arba iškočiotus produktus)
Bakers’ wares, no added sweetening (including crepes, pancakes, quiche, pizza; excluding sandwiches, crispbread, waffles, wafers, rusks,
toasted, savoury or salted extruded/expanded products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kepiniai, į kuriuos nepridėta saldiklių (įskaitant lietinius, Description:
blynus, kišą, picą; išskyrus sumuštinius, duonos
traškučius, vaflius ir sausblynius, džiūvėsius, kepintus,
pikantiškus arba sūdytus, išspaustus arba iškočiotus
produktus)

Bakers’ wares, no added sweetening (including crepes,
pancakes, quiche, pizza; excluding sandwiches,
crispbread, waffles, wafers, rusks, toasted, savoury or
salted extruded/expanded products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1905 90 90

CN:

1905 90 90

10.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir
sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos
kepiniai ir pyragaičiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir
sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos
kepiniai ir pyragaičiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
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10.72.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir
sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos
kepiniai ir pyragaičiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.73

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai
Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai
produktai

Description:

Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.1

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltų produktai
Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltų
produktai

Description:

Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltų produktai
Macaroni, noodles and similar farinaceous products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltų produktai

Description:

Macaroni, noodles and similar farinaceous products

10.73.11.30.00

Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais (išskyrus įdarytus ar paruoštus kitu būdu)
Uncooked pasta, containing eggs (excluding stuffed or otherwise prepared)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais (išskyrus įdarytus
ar paruoštus kitu būdu)

Description:

Uncooked pasta, containing eggs (excluding stuffed or
otherwise prepared)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1902 11

CN:

1902 11

10.73.11.50.00

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su kiaušiniais, įdarytus ar paruoštus kitu būdu)
Uncooked pasta (excluding containing eggs, stuffed or otherwise prepared)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su kiaušiniais, įdarytus
ar paruoštus kitu būdu)

Description:

Uncooked pasta (excluding containing eggs, stuffed or
otherwise prepared)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1902[.19(.10 + .90)]

CN:

1902[.19(.10 + .90)]
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10.73.12

Kuskusas
Couscous

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kuskusas

Description:

Couscous

10.73.12.00.00

Kuskusas
Couscous

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kuskusas

Description:

Couscous

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1902[.40(.10 + .90)]

CN:

1902[.40(.10 + .90)]

10.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų,
lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų,
lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų,
lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.8

Kiti maisto produktai
Other food products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti maisto produktai

Description:

Other food products

10.81

Cukrus
Sugar

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cukrus

Description:

Sugar
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10.81.1

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus; melasa
Raw or refined cane or beet sugar; molasses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus; melasa

Description:

Raw or refined cane or beet sugar; molasses

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus
Raw cane or beet sugar, in solid form

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių
cukrus

Description:

Raw cane or beet sugar, in solid form

10.81.11.00.00

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų
Raw cane and beet sugar in solid form, not containing added flavouring or colouring matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus,
kurio būvis kietas ir į kurį nepridėta aromatinių arba
dažiųjų medžiagų

Description:

Raw cane and beet sugar in solid form, not containing
added flavouring or colouring matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

CN:

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be kvapiųjų medžiagų ar maisto dažiklių
Refined cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių
cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be kvapiųjų
medžiagų ar maisto dažiklių

Description:

Refined cane or beet sugar and chemically pure
sucrose, in solid form, not containing added flavouring
or colouring matter

10.81.12.30.00

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas
Refined white cane or beet sugar in solid form

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba cukrinių runkelių Description:
cukrus, kurio būvis kietas

Refined white cane or beet sugar in solid form

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1701 99 10

CN:

1701 99 10

10.81.12.90.00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas (išskyrus baltąjį cukrų)
Refined cane or beet sugar in a solid form (excluding white sugar)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus,
kurio būvis kietas (išskyrus baltąjį cukrų)

Description:

Refined cane or beet sugar in a solid form (excluding
white sugar)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1701 99 90

CN:

1701 99 90
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10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas
Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrup

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į Description:
kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų
cukrus ir klevų sirupas

10.81.13.00.00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas
Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrup

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į Description:
kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų
cukrus ir klevų sirupas

Refined cane or beet sugar, containing added
flavouring or colouring matter; maple sugar and maple
syrup

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

CN:

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

10.81.14

Melasa
Molasses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Melasa

Description:

Molasses

10.81.14.30.00

Cukranendrių melasa
Cane molasses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukranendrių melasa

Description:

Cane molasses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1703 10

CN:

1703 10

10.81.14.50.00

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų (išskyrus cukranendrių melasą)
Molasses obtained from the extraction or refining of sugar (excluding cane molasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų
(išskyrus cukranendrių melasą)

Description:

Molasses obtained from the extraction or refining of
sugar (excluding cane molasses)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1703 90

CN:

1703 90

10.81.2

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos
Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir
kitos cukraus gamybos atliekos

Description:

Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar
manufacture
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10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos
Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir
kitos cukraus gamybos atliekos

Description:

Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar
manufacture

10.81.20.00.00

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos (įskaitant valymo nuoviras ir filtravimo preso
liekanas)
Beet-pulp, bagasse and other sugar manufacturing waste (including defecation scum and filter press residues)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių
išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos (įskaitant
valymo nuoviras ir filtravimo preso liekanas)

Description:

Beet-pulp, bagasse and other sugar manufacturing
waste (including defecation scum and filter press
residues)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2303[.20(.10 + .90)]

CN:

2303[.20(.10 + .90)]

10.81.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sugar

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sugar

10.81.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sugar

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba
Cocoa, chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

Description:

Cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.1

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos milteliai
Cocoa paste, whether or not defatted, cocoa butter, fat and oil, cocoa powder

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti

Description:

Cocoa paste, whether or not defatted, cocoa butter, fat
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riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos
milteliai

and oil, cocoa powder

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai
Cocoa paste, whether or not defatted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti
riebalai

Description:

Cocoa paste, whether or not defatted

10.82.11.00.00

Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta cukraus ar kitų saldiklių)
Cocoa paste (excluding containing added sugar or other sweetening matter)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta cukraus ar
kitų saldiklių)

Description:

Cocoa paste (excluding containing added sugar or
other sweetening matter)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1803[.10 + .20]

CN:

1803[.10 + .20]

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus
Cocoa butter, fat and oil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

Description:

Cocoa butter, fat and oil

10.82.12.00.00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus
Cocoa butter, fat and oil

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

Description:

Cocoa butter, fat and oil

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1804

CN:

1804

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

Description:

Cocoa powder, not containing added sugar or other
sweetening matter

10.82.13.00.00

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių)
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos pridėta
cukraus ar kitų saldiklių)

Description:

Cocoa powder, not containing added sugar or other
sweetening matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1805

CN:

1805
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10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių
Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių Description:
saldiklių

10.82.14.00.00

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių
Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų
saldiklių

Description:

Cocoa powder, containing added sugar or other
sweetening matter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

CN:

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

10.82.2

Šokoladas ir cukraus saldumynai
Chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šokoladas ir cukraus saldumynai

Description:

Chocolate and sugar confectionery

10.82.21

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), birios formos
Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), in bulk forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus
saldintus kakavos miltelius), birios formos

Description:

Chocolate and food preparations containing cocoa
(except sweetened cocoa powder), in bulk forms

10.82.21.30.00

Šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, briketai, plytelės arba juostelės (batonėliai), kurių masė didesnė kaip 2 kg,
arba skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių
masė didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %
Chocolate and other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars > 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other
bulk form, in containers or immediate packings of a content > 2 kg, containing ? 18 % by weight of cocoa butter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra
kakavos, briketai, plytelės arba juostelės (batonėliai),
kurių masė didesnė kaip 2 kg, arba skysti gaminiai,
pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai,
sudėti į talpyklas arba tiesiogiai išfasuoti į fasuotes,
kurių masė didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje kakavos
sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %

Description:

Chocolate and other food preparations containing
cocoa, in blocks, slabs or bars > 2 kg or in liquid, paste,
powder, granular or other bulk form, in containers or
immediate packings of a content > 2 kg, containing
? 18 % by weight of cocoa butter

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

CN:

1806[.20(.10 + .30 + .50)]
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10.82.21.50.00

Pieniško šokolado trupiniai, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2
kg
Chocolate milk crumb containing 18 % or more by weight of cocoa butter and in packings weighing > 2 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pieniško šokolado trupiniai, kurių sudėtyje kakavos
sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į
fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

Description:

Chocolate milk crumb containing 18 % or more by
weight of cocoa butter and in packings weighing > 2
kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 20 70

CN:

1806 20 70

10.82.21.70.00

Šokolado aromatą turinčios glazūros, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė
didesnė kaip 2 kg
Chocolate flavour coating containing 18 % or more by weight of cocoa butter and in packings weighing > 2 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado aromatą turinčios glazūros, kurių sudėtyje
kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti
į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

Description:

Chocolate flavour coating containing 18 % or more by
weight of cocoa butter and in packings weighing > 2
kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 20 80

CN:

1806 20 80

10.82.21.90.00

Maisto produktai, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg (išskyrus
šokolado aromatą turinčias glazūras ir pieniško šokolado trupinius)
Food preparations containing <18 % of cocoa butter and in packings weighing > 2 kg (excluding chocolate flavour coating, chocolate
milk crumb)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto produktai, kurių sudėtyje kakavos sviestas
sudaro mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių
masė didesnė kaip 2 kg (išskyrus šokolado aromatą
turinčias glazūras ir pieniško šokolado trupinius)

Description:

Food preparations containing 18 % of cocoa butter
and in packings weighing > 2 kg (excluding chocolate
flavour coating, chocolate milk crumb)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 20 95

CN:

1806 20 95

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), išskyrus birios formos
Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), other than in bulk forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus
saldintus kakavos miltelius), išskyrus birios formos

Description:

Chocolate and food preparations containing cocoa
(except sweetened cocoa powder), other than in bulk
forms

10.82.22.33.00

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su įdaru (įskaitant kremo, likerio ar vaisių pastos; išskyrus šokoladinius sausainius)
Filled chocolate blocks, slabs or bars consisting of a centre (including of cream, liqueur or fruit paste; excluding chocolate biscuits)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su
įdaru (įskaitant kremo, likerio ar vaisių pastos; išskyrus
šokoladinius sausainius)

Description:

Filled chocolate blocks, slabs or bars consisting of a
centre (including of cream, liqueur or fruit paste;
excluding chocolate biscuits)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

1806 31

10.82.22.35.00

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su grūdų, vaisių arba riešutų priedais (išskyrus įdarytus ir šokoladinius sausainius)
Chocolate blocks, slabs or bars with added cereal, fruit or nuts (excluding filled, chocolate biscuits)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su
grūdų, vaisių arba riešutų priedais (išskyrus įdarytus ir
šokoladinius sausainius)

Description:

Chocolate blocks, slabs or bars with added cereal, fruit
or nuts (excluding filled, chocolate biscuits)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 32 10

CN:

1806 32 10

10.82.22.39.00

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) (išskyrus įdarytus, su grūdų, vaisių arba riešutų priedais ir šokoladinius sausainius)
Chocolate blocks, slabs or bars (excluding filled, with added cereal; fruit or nuts, chocolate biscuits)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai)
Description:
(išskyrus įdarytus, su grūdų, vaisių arba riešutų priedais
ir šokoladinius sausainius)

Chocolate blocks, slabs or bars (excluding filled, with
added cereal; fruit or nuts, chocolate biscuits)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 32 90

CN:

1806 32 90

10.82.22.43.00

Šokoladiniai saldainiai (įskaitant saldainius su minkštu įdaru iš sutrintų cukruje apkepintų riešutų) su alkoholiu (išskyrus briketų, plytelių
arba juostelių (batonėlių) pavidalo)
Chocolates (including pralines) containing alcohol (excluding in blocks, slabs or bars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokoladiniai saldainiai (įskaitant saldainius su minkštu Description:
įdaru iš sutrintų cukruje apkepintų riešutų) su alkoholiu
(išskyrus briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių)
pavidalo)

Chocolates (including pralines) containing alcohol
(excluding in blocks, slabs or bars)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 11

CN:

1806 90 11

10.82.22.45.00

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus saldainius su alkoholiu, briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo)
Chocolates (excluding those containing alcohol, in blocks, slabs or bars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus saldainius su alkoholiu, Description:
briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo)

Chocolates (excluding those containing alcohol, in
blocks, slabs or bars)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 19

CN:

1806 90 19

10.82.22.53.00

Įdaryti šokolado gaminiai (išskyrus briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo šokoladinius sausainius ir saldainius)
Filled chocolate confectionery (excluding in blocks, slabs or bars, chocolate biscuits, chocolates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įdaryti šokolado gaminiai (išskyrus briketų, plytelių arba Description:
juostelių (batonėlių) pavidalo šokoladinius sausainius ir
saldainius)
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 31

CN:

1806 90 31

10.82.22.55.00

Šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus įdarytus, briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo šokoladinius sausainius ir
saldainius)
Chocolate confectionery (excluding filled, in blocks, slabs or bars, chocolate biscuits, chocolates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus įdarytus,
briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo
šokoladinius sausainius ir saldainius)

Description:

Chocolate confectionery (excluding filled, in blocks,
slabs or bars, chocolate biscuits, chocolates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 39

CN:

1806 90 39

10.82.22.60.00

Konditerijos gaminiai ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos (įskaitant šokoladinę nugą; išskyrus baltąjį
šokoladą)
Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa (including chocolate nougat)
(excluding white chocolate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konditerijos gaminiai ir jų pakaitalai, pagaminti iš
cukraus pakaitalų, turintys kakavos (įskaitant
šokoladinę nugą; išskyrus baltąjį šokoladą)

Description:

Sugar confectionery and substitutes therefor made
from sugar substitution products, containing cocoa
(including chocolate nougat) (excluding white
chocolate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 50

CN:

1806 90 50

10.82.22.70.00

Tepusis šokoladas
Chocolate spreads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepusis šokoladas

Description:

Chocolate spreads

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 60

CN:

1806 90 60

10.82.22.80.00

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams gaminti
Preparations containing cocoa for making beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams gaminti

Description:

Preparations containing cocoa for making beverages

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 70

CN:

1806 90 70

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

248/1 939

PGPK 2013

10.82.22.90.00

Maisto produktai su kakava (išskyrus kakavos pastą, sviestą, miltelius, briketus, plyteles, juosteles (batonėlius), skystus gaminius, pastas,
miltelius, granules arba kito pavidalo gaminius, išfasuotus į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg, gaminius, naudojamus gėrimams
gaminti, tepųjį šokoladą)
Food products with cocoa (excluding cocoa paste, butter, powder, blocks, slabs, bars, liquid, paste, powder, granular, other bulk form
in packings > 2 kg, to make beverages, chocolate spreads)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto produktai su kakava (išskyrus kakavos pastą,
sviestą, miltelius, briketus, plyteles, juosteles
(batonėlius), skystus gaminius, pastas, miltelius,
granules arba kito pavidalo gaminius, išfasuotus į
fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg, gaminius,
naudojamus gėrimams gaminti, tepųjį šokoladą)

Description:

Food products with cocoa (excluding cocoa paste,
butter, powder, blocks, slabs, bars, liquid, paste,
powder, granular, other bulk form in packings > 2 kg,
to make beverages, chocolate spreads)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1806 90 90

CN:

1806 90 90

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį
šokoladą)

Description:

Sugar confectionery (including white chocolate), not
containing cocoa

10.82.23.10.00

Kramtomoji guma
Chewing gum

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kramtomoji guma

Description:

Chewing gum

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704[.10(.10 + .90)]

CN:

1704[.10(.10 + .90)]

10.82.23.20.00

Saldymedžio pyragaičiai, briketai, plytelės, lazdelės ir pastilės, kurių sudėtyje sacharozė sudaro daugiau kaip 10 %, bet nėra kitų priedų
Liquorice cakes, blocks, sticks and pastilles containing > 10 % by weight of sucrose, but not containing any other substances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldymedžio pyragaičiai, briketai, plytelės, lazdelės ir
pastilės, kurių sudėtyje sacharozė sudaro daugiau kaip
10 %, bet nėra kitų priedų

Description:

Liquorice cakes, blocks, sticks and pastilles containing
> 10 % by weight of sucrose, but not containing any
other substances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 10

CN:

1704 90 10

10.82.23.30.00

Baltasis šokoladas
White chocolate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltasis šokoladas

Description:

White chocolate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 30

CN:

1704 90 30
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10.82.23.53.00

Konditerinės pastos, tiesiogiai išfasuotos į fasuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (įskaitant marcipaną, minkštus saldainius,
nugą ir migdolų pastas)
Sugar confectionery pastes in immediate packings of a net content ? 1 kg (including marzipan, fondant, nougat and almond pastes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konditerinės pastos, tiesiogiai išfasuotos į fasuotes,
kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (įskaitant
marcipaną, minkštus saldainius, nugą ir migdolų
pastas)

Description:

Sugar confectionery pastes in immediate packings of a
net content ? 1 kg (including marzipan, fondant,
nougat and almond pastes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 51

CN:

1704 90 51

10.82.23.55.00

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio, kurių pagrindą sudaro cukrus ir aromatinės medžiagos (išskyrus pastiles ir
žirnelius, turinčius gydomųjų ypatybių, į kuriuos pridėta aromatinių medžiagų)
Throat pastilles and cough drops consisting essentially of sugars and flavouring agents (excluding pastilles or drops with flavouring
agents containing medicinal properties)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio,
kurių pagrindą sudaro cukrus ir aromatinės medžiagos
(išskyrus pastiles ir žirnelius, turinčius gydomųjų
ypatybių, į kuriuos pridėta aromatinių medžiagų)

Description:

Throat pastilles and cough drops consisting essentially
of sugars and flavouring agents (excluding pastilles or
drops with flavouring agents containing medicinal
properties)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 55

CN:

1704 90 55

10.82.23.63.00

Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant cukruotus migdolus)
Sugar-coated (panned) goods (including sugar almonds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant cukruotus
migdolus)

Description:

Sugar-coated (panned) goods (including sugar
almonds)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 61

CN:

1704 90 61

10.82.23.65.00

Konditerijos gaminiai: guminukai, konditerijos gaminiai iš vaisių drebučių ir pastos (išskyrus kramtomąją gumą)
Gums, fruit jellies and fruit pastes in the form of sugar confectionery (excluding chewing gum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konditerijos gaminiai: guminukai, konditerijos gaminiai Description:
iš vaisių drebučių ir pastos (išskyrus kramtomąją gumą)

Gums, fruit jellies and fruit pastes in the form of sugar
confectionery (excluding chewing gum)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 65

CN:

1704 90 65

10.82.23.73.00

Saldainiai iš virtos cukraus masės
Boiled sweets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldainiai iš virtos cukraus masės

Description:

Boiled sweets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

250/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

1704 90 71

10.82.23.75.00

Saldainiai iš cukraus ir sviesto (irisai), karamelės ir panašūs saldainiai
Toffees, caramels and similar sweets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saldainiai iš cukraus ir sviesto (irisai), karamelės ir
panašūs saldainiai

Description:

Toffees, caramels and similar sweets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 75

CN:

1704 90 75

10.82.23.83.00

Presuotos konditerinės tabletės (įskaitant kvėpavimą lengvinančias pastiles)
Compressed tablets of sugar confectionery (including cachous)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Presuotos konditerinės tabletės (įskaitant kvėpavimą
lengvinančias pastiles)

Description:

Compressed tablets of sugar confectionery (including
cachous)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 81

CN:

1704 90 81

10.82.23.90.00

Niekur kitur nepriskirti konditerijos gaminiai
Sugar confectionery, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti konditerijos gaminiai

Description:

Sugar confectionery, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1704 90 99

CN:

1704 90 99

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys
Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių
žievelės ir kitos augalų dalys

Description:

Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants,
preserved by sugar

10.82.24.00.00

Nusausinti, palaikyti saldžiame skystyje arba cukruoti vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys
Drained, glace or crystallised fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nusausinti, palaikyti saldžiame skystyje arba cukruoti
vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

Description:

Drained, glace or crystallised fruit, nuts, fruit-peel and
other parts of plants

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

CN:

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]
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10.82.3

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos
atliekos

Description:

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos
atliekos

Description:

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

10.82.30.00.00

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos
atliekos

Description:

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

10.82.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kakavos,
šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos,
šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos,
šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.83

Perdirbta arbata ir kava
Processed tea and coffee

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbta arbata ir kava

Description:

Processed tea and coffee

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

252/1 939

PGPK 2013

10.83.1

Perdirbta arbata ir kava
Processed tea and coffee

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbta arbata ir kava

Description:

Processed tea and coffee

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta
Coffee, decaffeinated or roasted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kava, be kofeino arba skrudinta

Description:

Coffee, decaffeinated or roasted

10.83.11.30.00

Neskrudinta kava be kofeino
Decaffeinated coffee, not roasted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskrudinta kava be kofeino

Description:

Decaffeinated coffee, not roasted

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0901 12

CN:

0901 12

10.83.11.50.00

Skrudinta kava su kofeinu
Roasted coffee, not decaffeinated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrudinta kava su kofeinu

Description:

Roasted coffee, not decaffeinated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0901 21

CN:

0901 21

10.83.11.70.00

Skrudinta kava be kofeino
Roasted decaffeinated coffee

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrudinta kava be kofeino

Description:

Roasted decaffeinated coffee

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0901 22

CN:

0901 22

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės
Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates of coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai,
esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

Description:

Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates
of coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

253/1 939

PGPK 2013

10.83.12.10.00

Kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kavos
Coffee substitutes containing coffee

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kavos

Description:

Coffee substitutes containing coffee

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0901 90 90

CN:

0901 90 90

10.83.12.40.00

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos
Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis
of coffee

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat
Description:
produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų
ir koncentratų arba iš kavos

Extracts, essences and concentrates, of coffee, and
preparations with a basis of these extracts, essences or
concentrates or with a basis of coffee

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

CN:

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

10.83.12.70.00

Skrudintos trūkažolės (cikorija) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai
Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrudintos trūkažolės (cikorija) ir kiti skrudinti kavos
pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir
koncentratai

Description:

Roasted chicory and other roasted coffee substitutes,
and extracts, essences and concentrates thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kurių masė ne didesnė
kaip 3 kg
Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content <= 3 kg

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies
fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į
fasuotes, kurių masė ne didesnė kaip 3 kg

Description:

Green tea (not fermented), black tea (fermented) and
partly fermented tea, in immediate packings of a
content = 3 kg

10.83.13.00.00

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kurių masė ne didesnė kaip 3 kg
Tea in immediate packings of a content ? 3 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kurių masė ne
didesnė kaip 3 kg

Description:

Tea in immediate packings of a content ? 3 kg

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0902[.10 + .30]

CN:

0902[.10 + .30]
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10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai
Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai Description:
bei mišiniai

10.83.14.00.00

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų
arba iš arbatos ar matės
Extracts, essences and concentrates of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a
basis of tea or maté

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir
Description:
koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš
šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar
matės

Extracts, essences and concentrates of tea or maté, and
preparations with a basis of these extracts, essences or
concentrates, or with a basis of tea or maté

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

CN:

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

10.83.15

Žolių užpilai
Herb infusions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žolių užpilai

Description:

Herb infusions

10.83.15.00.00

Žolių užpilai
Herb infusions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žolių užpilai

Description:

Herb infusions

10.83.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir
arbatos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir
arbatos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.83.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir
arbatos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.84

Uždarai ir pagardai
Condiments and seasonings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Uždarai ir pagardai

Description:

Condiments and seasonings

10.84.1

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai; paruoštos garstyčios
Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour or meal; prepared mustard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir
rupūs miltai; paruoštos garstyčios

Description:

Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour or
meal; prepared mustard

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

Description:

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from
acetic acid

10.84.11.30.00

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš vyno
Vinegar and substitutes for vinegar made from wine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš vyno

Description:

Vinegar and substitutes for vinegar made from wine

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2209[.00(.11 + .19)]

CN:

2209[.00(.11 + .19)]

10.84.11.90.00

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus pagamintus iš vyno)
Vinegar and substitutes for vinegar (excluding made from wine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus pagamintus iš vyno)

Description:

Vinegar and substitutes for vinegar (excluding made
from wine)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2209[.00(.91 + .99)]

CN:

2209[.00(.91 + .99)]

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios
Sauces; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai;
garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos
garstyčios

Description:

Sauces; mixed condiments and mixed seasonings;
mustard flour and meal and prepared mustard
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10.84.12.10.00

Sojos padažas
Soya sauce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sojos padažas

Description:

Soya sauce

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 10

CN:

2103 10

10.84.12.30.00

Kečupas ir kiti pomidorų padažai
Tomato ketchup and other tomato sauces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kečupas ir kiti pomidorų padažai

Description:

Tomato ketchup and other tomato sauces

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 20

CN:

2103 20

10.84.12.53.00

Garstyčių miltai ir rupiniai
Mustard flour and meal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garstyčių miltai ir rupiniai

Description:

Mustard flour and meal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 30 10

CN:

2103 30 10

10.84.12.55.00

Paruoštos garstyčios
Prepared mustard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos garstyčios

Description:

Prepared mustard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 30 90

CN:

2103 30 90

10.84.12.70.00

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti pagardai ir sumaišyti uždarai (išskyrus sojos padažą, kečupą ir kitus pomidorų padažus, garstyčių
miltelius ar rupinius ir paruoštas garstyčias)
Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings (excluding soya sauce, tomato ketchup, other tomato
sauces, mustard flour or meal and prepared mustard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti pagardai ir
Description:
sumaišyti uždarai (išskyrus sojos padažą, kečupą ir kitus
pomidorų padažus, garstyčių miltelius ar rupinius ir
paruoštas garstyčias)

Sauces and preparations therefor, mixed condiments
and mixed seasonings (excluding soya sauce, tomato
ketchup, other tomato sauces, mustard flour or meal
and prepared mustard)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

CN:

2103[.90(.10 + .30 + .90)]
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10.84.12.70.10

Majonezas, kiti emulsinti padažai
Mayonnaise, other emulsified sauces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Majonezas, kiti emulsinti padažai

Description:

Mayonnaise, other emulsified sauces

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 90a

CN:

2103 90a

10.84.12.70.20

Krienai
Horseradish

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krienai

Description:

Horseradish

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 90c

CN:

2103 90c

10.84.12.70.80

Kiti padažai ir prieskoniai (išskyrus majonezą ir krienus)
Other sauces and spices (excluding mayonnaise and horseradish)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti padažai ir prieskoniai (išskyrus majonezą ir krienus) Description:

Other sauces and spices (excluding mayonnaise and
horseradish)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2103 90b

CN:

2103 90b

10.84.2

Perdirbti prieskoniai
Spices, processed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perdirbti prieskoniai

Description:

Spices, processed

10.84.21

Perdirbti pipirai
Pepper (piper spp.), processed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbti pipirai

Description:

Pepper (piper spp.), processed

10.84.21.00.00

Perdirbti pipirai
Pepper (piper spp.), processed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbti pipirai

Description:

Pepper (piper spp.), processed
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10.84.22

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai
Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai

Description:

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

10.84.22.00.00

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai
Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai

Description:

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

10.84.23

Perdirbtas cinamonas; kiti paruošti prieskoniai
Cinnamon (canella), processed; other processed spices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtas cinamonas; kiti paruošti prieskoniai

Description:

Cinnamon (canella), processed; other processed spices

10.84.23.00.00

Perdirbtas cinamonas; kiti perdirbti prieskoniai
Cinnamon (canella), processed; other processed spices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtas cinamonas; kiti perdirbti prieskoniai

Description:

Cinnamon (canella), processed; other processed spices

10.84.3

Maistinė druska
Food-grade salt

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maistinė druska

Description:

Food-grade salt

10.84.30

Maistinė druska
Food-grade salt

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maistinė druska

Description:

Food-grade salt

10.84.30.00.00

Druska, tinkama vartoti žmonėms
Salt suitable for human consumption

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Druska, tinkama vartoti žmonėms

Description:

Salt suitable for human consumption

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2501 00 91

CN:

2501 00 91
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10.84.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir
pagardų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
condiments and seasonings

10.84.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir
pagardų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
condiments and seasonings

10.84.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir
pagardų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
condiments and seasonings

10.85

Paruošti valgiai ir patiekalai
Prepared meals and dishes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai

Description:

Prepared meals and dishes

10.85.1

Paruošti valgiai ir patiekalai
Prepared meals and dishes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai

Description:

Prepared meals and dishes

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - vakuuminėse pakuotėse ir
Explanatory
konservuoti gatavi (t. y. paruošti, pagardinti ir termiškai notes:
apdoroti) valgiai ir patiekalai. Šie patiekalai, kaip
įprasta, išfasuoti ir paženklinti, paruošti parduoti Į šią
kategoriją taip pat įeina: - firminiai vietiniai arba
nacionaliniai patiekalai, kurie pagaminti mažiausiai iš
dviejų skirtingų produktų

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo
Prepared meals and dishes based on meat, meat offal or blood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos
subproduktų arba kraujo

Description:

Prepared meals and dishes based on meat, meat offal
or blood
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10.85.11.00.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo
Prepared meals and dishes based on meat, meat offal or blood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos
subproduktų arba kraujo

Description:

Prepared meals and dishes based on meat, meat offal
or blood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + CN:
.31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b)
+ .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b
+ .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b +
.90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b
+ .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir
moliuskų

Description:

Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans
and molluscs

10.85.12.00.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir
moliuskų

Description:

Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans
and molluscs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b +
CN:
.19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b
+ .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b
+ .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b +
.97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b +
.90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) +
.30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) +
.53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) +
.57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b)
+ .63(.00b) + .69(.00b)]

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių
Prepared meals and dishes based on vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

Description:

Prepared meals and dishes based on vegetables

10.85.13.00.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių
Prepared meals and dishes based on vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

Description:

Prepared meals and dishes based on vegetables

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.

CN:

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.
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1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) +
.31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b)
+ .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b
+ .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b +
.90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b
+ .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b +
.19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b
+ .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b
+ .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b +
.97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b +
.90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) +
.30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) +
.53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) +
.57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b)
+ .63(.00b) + .69(.00b)]
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10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b +
.98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) +
.60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b
+ .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b +
.98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) +
.60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b
+ .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių produktų
Prepared meals and dishes based on pasta

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių produktų

Description:

Prepared meals and dishes based on pasta

10.85.14.10.00

Virti arba nevirti tešlos gaminiai, įdaryti bet kokiu santykiu mėsa, žuvimi, sūriu arba kitais produktais
Cooked or uncooked pasta stuffed with meat, fish, cheese or other substances in any proportion

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virti arba nevirti tešlos gaminiai, įdaryti bet kokiu
santykiu mėsa, žuvimi, sūriu arba kitais produktais

Description:

Cooked or uncooked pasta stuffed with meat, fish,
cheese or other substances in any proportion

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

CN:

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

10.85.14.30.00

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla ir tešlos gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus, išskyrus nevirtus ir įdarytus tešlos gaminius)
Dried, undried and frozen pasta and pasta products (including prepared dishes) (excluding uncooked pasta, stuffed pasta)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla ir tešlos
gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus, išskyrus
nevirtus ir įdarytus tešlos gaminius)

Description:

Dried, undried and frozen pasta and pasta products
(including prepared dishes) (excluding uncooked pasta,
stuffed pasta)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1902[.30(.10 + .90)]

CN:

1902[.30(.10 + .90)]

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant užšaldytas picas)
Other prepared dishes and meals (including frozen pizza)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant užšaldytas
picas)

Description:

Other prepared dishes and meals (including frozen
pizza)

10.85.19.00.00

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant užšaldytas picas)
Other prepared dishes and meals (including frozen pizza)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant užšaldytas
picas)

Description:

Other prepared dishes and meals (including frozen
pizza)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 98

CN:

2106 90 98
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10.85.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų
valgių ir patiekalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared meals and dishes

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų
valgių ir patiekalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared meals and dishes

10.85.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų
valgių ir patiekalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared meals and dishes

10.86

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai
Homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

Description:

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.1

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai
Homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

Description:

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai
Homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

Description:

Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.10.10.00

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo (išskyrus dešras ir panašius mėsos gaminius; maisto produktus,
daugiausia pagamintus iš šių produktų)
Homogenised preparations of meat, meat offal or blood (excluding sausages and similar products of meat; food preparations based
on these products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos
subproduktų arba kraujo (išskyrus dešras ir panašius
mėsos gaminius; maisto produktus, daugiausia
pagamintus iš šių produktų)

Description:

Homogenised preparations of meat, meat offal or
blood (excluding sausages and similar products of
meat; food preparations based on these products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

1602 10

10.86.10.30.00

Homogenizuotos daržovės (išskyrus užšaldytas, konservuotas su actu arba acto rūgštimi)
Homogenised vegetables (excluding frozen, preserved by vinegar or acetic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuotos daržovės (išskyrus užšaldytas,
konservuotas su actu arba acto rūgštimi)

Description:

Homogenised vegetables (excluding frozen, preserved
by vinegar or acetic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2005 10

CN:

2005 10

10.86.10.50.00

Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos
Homogenised preparations of jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai (želė),
marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos

Description:

Homogenised preparations of jams, fruit jellies,
marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

CN:

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

10.86.10.60.00

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, skirti kūdikiams maitinti, arba dietiniai maisto produktai, išfasuoti į mažmeninei prekybai
skirtas fasuotes, kurių masė ne didesnė kaip 250 g
Homogenised composite food preparations for infant food or dietetic purposes p.r.s. in containers ? 250 g

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, skirti
kūdikiams maitinti, arba dietiniai maisto produktai,
išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes, kurių
masė ne didesnė kaip 250 g

Description:

Homogenised composite food preparations for infant
food or dietetic purposes p.r.s. in containers ? 250 g

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2104 20

CN:

2104 20

10.86.10.70.00

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes (išskyrus homogenizuotus sudėtinius maisto produktus )
Food preparations for infants, p.r.s. (excluding homogenised composite food preparations)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į mažmeninei
prekybai skirtas fasuotes (išskyrus homogenizuotus
sudėtinius maisto produktus )

Description:

Food preparations for infants, p.r.s. (excluding
homogenised composite food preparations)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1901 10

CN:

1901 10

10.86.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
homogenised food preparations and dietetic food
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10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
homogenised food preparations and dietetic food

10.86.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
homogenised food preparations and dietetic food

10.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai
Other food products n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

Description:

Other food products n.e.c.

10.89.1

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai; mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys
Soups, eggs, yeasts and other food products; extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai;
mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir
sultys

Description:

Soups, eggs, yeasts and other food products; extracts
and juices of meat, fish and aquatic invertebrated

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai
Soups and broths and preparations thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

Description:

Soups and broths and preparations thereof

10.89.11.00.00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)
Soups and broths and preparations therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

Description:

Soups and broths and preparations therefor

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2104 10

CN:

2104 10

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai
Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or preserved; eggs in shells preserved or cooked; egg albumin

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių
tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais;

Description:

Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or preserved;
eggs in shells preserved or cooked; egg albumin
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kiaušinių baltymai
10.89.12.30.00

Kiaušinių produktai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu (išskyrus albuminą su
lukštais)
Egg products, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved (excluding albumin, in
the shell)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaušinių produktai, švieži, džiovinti, virti vandenyje
arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu
būdu (išskyrus albuminą su lukštais)

Description:

Egg products, fresh, dried, cooked by steaming or by
boiling in water, moulded, frozen or otherwise
preserved (excluding albumin, in the shell)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 +
.80) + .99(.20 + .80)]

CN:

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 +
.80) + .99(.20 + .80)]

10.89.12.50.00

Kiaušinio albuminas
Egg albumin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaušinio albuminas

Description:

Egg albumin

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

CN:

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi
Description:
vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

10.89.13.34.00

Kepimo mielės
Bakers’ yeast

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kepimo mielės

Description:

Bakers’ yeast

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2102[.10(.31 + .39)]

CN:

2102[.10(.31 + .39)]

10.89.13.39.00

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo mieles)
Active yeast (excluding bakers’ yeast)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo mieles)

Description:

Active yeast (excluding bakers’ yeast)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2102[.10(.10 + .90)]

CN:

2102[.10(.10 + .90)]
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10.89.13.50.00

Neaktyviosios mielės ir kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai
Inactive yeasts and other dead single-cell micro-organisms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaktyviosios mielės ir kiti negyvi vienaląsčiai
mikroorganizmai

Description:

Inactive yeasts and other dead single-cell microorganisms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

CN:

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

10.89.13.70.00

Paruošti kepimo milteliai
Prepared baking powders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti kepimo milteliai

Description:

Prepared baking powders

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2102 30

CN:

2102 30

10.89.14

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys
Extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir
sultys

Description:

Extracts and juices of meat, fish and aquatic
invertebrates

10.89.14.00.00

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys
Extracts and juices of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių ekstraktai ir sultys

Description:

Extracts and juices of meat, fish, crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1603[.00(.10 + .80)]

CN:

1603[.00(.10 + .80)]

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai
Vegetable saps and extracts; peptic substances; mucilages and thickeners

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios
medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

Description:

Vegetable saps and extracts; peptic substances;
mucilages and thickeners

10.89.15.00.00

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai
Vegetable saps and extracts; peptic substances; mucilages and thickeners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios
medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

Description:

Vegetable saps and extracts; peptic substances;
mucilages and thickeners
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10.89.19

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto produktai
Miscellaneous food products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto produktai

Description:

Miscellaneous food products n.e.c.

10.89.19.10.00

Karamelė
Caramel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karamelė

Description:

Caramel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

CN:

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

10.89.19.25.00

Salyklo ekstraktas
Malt extract

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salyklo ekstraktas

Description:

Malt extract

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1901[.90(.11 + .19)]

CN:

1901[.90(.11 + .19)]

10.89.19.30.00

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo ir t. t.
Food preparations of flour, meal, starch, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo ir
t. t.

Description:

Food preparations of flour, meal, starch, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1901[.90(.91 + .99)]

CN:

1901[.90(.91 + .99)]

10.89.19.35.00

Baltymų koncentratai ir aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai
Protein concentrates and flavoured or coloured sugar syrups

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltymų koncentratai ir aromatizuoti arba dažyti
cukraus sirupai

Description:

Protein concentrates and flavoured or coloured sugar
syrups

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

CN:

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

10.89.19.40.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai
Other food preparations n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

Description:

Other food preparations n.e.c.

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2106[.90(.20 + .92)]

CN:

2106[.90(.20 + .92)]

10.89.19.40.10

Grietinėlės ir augalinių riebalų mišinys
Mixtures of cream and vegetable fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grietinėlės ir augalinių riebalų mišinys

Description:

Mixtures of cream and vegetable fat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.20

Grietinės ir augalinių riebalų mišinys
Mixtures of sour cream and vegetable fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grietinės ir augalinių riebalų mišinys

Description:

Mixtures of sour cream and vegetable fat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.30

Varškės gaminiai su augaliniais riebalais
Mixtures of curd and vegetable fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varškės gaminiai su augaliniais riebalais

Description:

Mixtures of curd and vegetable fat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.40

Šviežio sūrio gaminiai su augaliniais riebalais
Fresh cheese with vegetable fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežio sūrio gaminiai su augaliniais riebalais

Description:

Fresh cheese with vegetable fat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.50

Sūrio gaminiai su augaliniais riebalais
Non- processed chese with vegetable fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sūrio gaminiai su augaliniais riebalais

Description:

Non- processed chese with vegetable fat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92
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10.89.19.40.60

Tepieji riebalų mišiniai
Blended spread

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepieji riebalų mišiniai

Description:

Blended spread

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.70

Maisto papildai
Food supplements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto papildai

Description:

Food supplements

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 90 92

CN:

2106 90 92

10.89.19.40.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai
Other food preparations n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

Description:

Other food preparations n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2106 [.90 (.20+.92)]

CN:

2106 [.90 (.20+.92)]

10.89.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other food products n.e.c.

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other food products n.e.c.

10.89.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other food products n.e.c.
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10.9

Paruošti pašarai gyvūnams
Prepared animal feeds

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Paruošti pašarai gyvūnams

Description:

Prepared animal feeds

10.91

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai
Prepared feeds for farm animals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai

Description:

Prepared feeds for farm animals

10.91.1

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules
Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų
rupinius ir granules

Description:

Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal
and pellets

10.91.10

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules
Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų
rupinius ir granules

Description:

Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal
and pellets

10.91.10.10.00

Ūkinių gyvūnų pašarų premiksai
Premixtures for farm animal feeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ūkinių gyvūnų pašarų premiksai

Description:

Premixtures for farm animal feeds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a CN:
+ .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

10.91.10.33.00

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams - kiaulėms - šerti
Preparations used for farm animal feeding (excluding premixtures): pigs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams kiaulėms - šerti

Description:

Preparations used for farm animal feeding (excluding
premixtures): pigs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b +
.41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a
+ .96b)]

CN:

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b +
.41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a
+ .96b)]
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10.91.10.35.00

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams - galvijams - šerti
Preparations used for farm animal feeding (excluding premixtures): cattle

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams galvijams - šerti

Description:

Preparations used for farm animal feeding (excluding
premixtures): cattle

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c CN:
+ .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

10.91.10.37.00

Mišiniai (išskyrus premiksus) naminiams paukščiams lesinti
Preparations used for farm animal feeding (excluding premixtures): poultry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai (išskyrus premiksus) naminiams paukščiams
lesinti

Description:

Preparations used for farm animal feeding (excluding
premixtures): poultry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d CN:
+ .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c +
.96d)]

10.91.10.39.00

Niekur kitur nepriskirti mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams šerti
Preparations used for farm animal feeding (excluding premixtures): n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mišiniai (išskyrus premiksus)
ūkiniams gyvūnams šerti

Description:

Preparations used for farm animal feeding (excluding
premixtures): n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e CN:
+ .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d +
.96e)]

10.91.2

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės
Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

Description:

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

10.91.20

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės
Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

Description:

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c
+ .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d
+ .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c +
.96d)]

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e
+ .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d +
.96e)]
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10.91.20.00.00

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės
Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

Description:

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1214 10

CN:

1214 10

10.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams
gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared feeds for farm animals

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams
gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared feeds for farm animals

10.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams
gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared feeds for farm animals

10.92

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
Prepared pet foods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

Description:

Prepared pet foods

10.92.1

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
Prepared pet foods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

Description:

Prepared pet foods

10.92.10

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
Prepared pet foods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

Description:

Prepared pet foods
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10.92.10.30.00

Kačių arba šunų ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai
Dog or cat food, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kačių arba šunų ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai

Description:

Dog or cat food, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 +
.53 + .59 + .70 + .90)]

CN:

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 +
.53 + .59 + .70 + .90)]

10.92.10.30.10

Šunų ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai
Dog food, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šunų ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai

Description:

Dog food, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309 10a

CN:

2309 10a

10.92.10.30.20

Kačių ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai
Cat food, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kačių ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai

Description:

Cat food, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309 10

CN:

2309 10

10.92.10.60.00

Mišiniai naminių gyvūnėlių ėdalui (išskyrus kačių arba šunų ėdalą, skirtą mažmeninei prekybai)
Preparations used for feeding pets (excluding preparations for cats or dogs, p.r.s.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai naminių gyvūnėlių ėdalui (išskyrus kačių arba
šunų ėdalą, skirtą mažmeninei prekybai)

Description:

Preparations used for feeding pets (excluding
preparations for cats or dogs, p.r.s.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f +
.51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

CN:

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f +
.51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

10.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto
naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared pet foods

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

prepared pet foods

10.92.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto
naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared pet foods

11

Gėrimai
Beverages

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Gėrimai

Description:

Beverages

11.0

Gėrimai
Beverages

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gėrimai

Description:

Beverages

11.01

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai
Distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

Description:

Distilled alcoholic beverages

11.01.1

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai
Distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

Description:

Distilled alcoholic beverages

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai
Distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

Description:

Distilled alcoholic beverages

11.01.10.20.00

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Spirits obtained from distilled grape wine or grape marc (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba
vynuogių išspaudas (svarbu: išskyrus alkoholio
mokesčius)

Description:

Spirits obtained from distilled grape wine or grape
marc (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 +
.86 + .87 + .89)]

CN:

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 +
.86 + .87 + .89)]
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11.01.10.30.00

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Whisky (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Whisky (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 +
.79 + .82 + .88)]

CN:

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 +
.79 + .82 + .88)]

11.01.10.40.00

Romas ir kiti alkoholiniai gėrimai, pagaminti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Romas ir kiti alkoholiniai gėrimai, pagaminti
distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus
(svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Rum and other spirits obtained by distilling fermented
sugar-cane products (important: excluding alcohol
duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

CN:

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

11.01.10.50.00

Džinas ir olandiškas džinas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Gin and geneva (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džinas ir olandiškas džinas (svarbu: išskyrus alkoholio
mokesčius)

Description:

Gin and geneva (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

11.01.10.63.00

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Vodka of an alcoholic strength by volume of ? 45,4 % (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio (svarbu:
išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Vodka of an alcoholic strength by volume of ? 45,4 %
(important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.60(.11 + .19)]

CN:

2208[.60(.11 + .19)]

11.01.10.65.00

Spiritas, distiliuotas iš vaisių (išskyrus likerius, džiną, olandišką džiną, vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas) (svarbu: išskyrus
alkoholio mokesčius)
Spirits distilled from fruit (excluding liqueurs, gin, geneva; grape wine or grape marc (important: excluding alcohol duty))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spiritas, distiliuotas iš vaisių (išskyrus likerius, džiną,
olandišką džiną, vynuogių vyną arba vynuogių
išspaudas) (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Spirits distilled from fruit (excluding liqueurs, gin,
geneva; grape wine or grape marc (important:
excluding alcohol duty))

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

CN:

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]
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11.01.10.70.00

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Pure alcohols (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius) Description:

Pure alcohols (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.90(.91 + .99)]

CN:

2208[.90(.91 + .99)]

11.01.10.80.00

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai (išskyrus spiritą, distiliuotą iš vynuogių vyno, vynuogių išspaudų ar vaisių, viskį, romą, tafją, džiną
ir olandišką džiną, spiritą, distiliuotą iš vaisių)
Spirits, liqueurs and other spirituous beverages (excluding spirits distilled from grape wine, grape marc or fruit/whisky, rum, tafia, gin
and geneva, spirits distilled from fruit)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai (išskyrus spiritą, Description:
distiliuotą iš vynuogių vyno, vynuogių išspaudų ar
vaisių, viskį, romą, tafją, džiną ir olandišką džiną, spiritą,
distiliuotą iš vaisių)

Spirits, liqueurs and other spirituous beverages
(excluding spirits distilled from grape wine, grape marc
or fruit/whisky, rum, tafia, gin and geneva, spirits
distilled from fruit)

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

l alc. 100%

Ryšys su CN:

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 CN:
+ .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

11.01.10.80.10

Likeris
Liqueurs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Likeris

Description:

Liqueurs

Matavimo
vienetas:

l 100% alk

Unit:

l alc 100%

Ryšys su CN:

2208 70

CN:

2208 70

11.01.10.80.20

Midaus trauktinė
Mead liqueurs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Midaus trauktinė

Description:

Mead liqueurs

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc 100%

Ryšys su CN:

2208 90 69a

CN:

2208 90 69a

11.01.10.80.30

Kitokių rūšių trauktinė
Other liqueurs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitokių rūšių trauktinė

Description:

Other liqueurs

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc 100%

Ryšys su CN:

2208 90 69b

CN:

2208 90 69b
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11.01.10.80.80

Kiti spirituoti gėrimai
Other spirits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti spirituoti gėrimai

Description:

Other spirits

Matavimo
vienetas:

l 100% alk.

Unit:

l alc 100%

Ryšys su CN:

2208 90 69c

CN:

2208 90 69c

11.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų
alkoholinių gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
distilled alcoholic beverages

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų
alkoholinių gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
distilled alcoholic beverages

11.01.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų
alkoholinių gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
distilled alcoholic beverages

11.02

Vynuogių vynas
Wine from grape

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vynuogių vynas

Description:

Wine from grape

11.02.1

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa
Wine of fresh grapes; grape must

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa

Description:

Wine of fresh grapes; grape must

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas
Sparkling wine of fresh grapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežių vynuogių putojantis vynas

Description:

Sparkling wine of fresh grapes
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11.02.11.30.00

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)
Champagne (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Champagne (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204 10 11

CN:

2204 10 11

11.02.11.90.00

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus šampaną; alkoholio mokesčius)
Sparkling wine from fresh grapes (excluding champagne; alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus šampaną; Description:
alkoholio mokesčius)

Sparkling wine from fresh grapes (excluding
champagne; alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

CN:

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa
Wine of fresh grapes, except sparkling wine; grape must

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną;
vynuogių misa

Description:

Wine of fresh grapes, except sparkling wine; grape
must

11.02.12.11.00

Baltas vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)
White wine with a protected designation of origin (PDO)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baltas vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos
nuoroda (SKVN)

Description:

White wine with a protected designation of origin
(PDO)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 +
.24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) +
.29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

CN:

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 +
.24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) +
.29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

11.02.12.15.00

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurio induose perteklinis slėgis,
atsiradęs dėl ištirpusio CO2, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai (išskyrus putojantį vyną)
Wine and grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol, put up with pressure of CO2 in solution ? 1
bar < 3, at 20 °C (excluding sparkling wine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista Description:
vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurio
induose perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio CO2,
20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras,
tačiau mažesnis kaip 3 barai (išskyrus putojantį vyną)

Wine and grape must with fermentation prevented or
arrested by the addition of alcohol, put up with
pressure of CO2 in solution ? 1 bar 3, at 20 °C
(excluding sparkling wine)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

CN:

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]
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11.02.12.17.00

Rūšinis vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kuriems suteikta saugoma
kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % (išskyrus baltąjį
vyną ir putojantį vyną)
Quality wine and grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol, with a protected designation of origin
(PDO) produced of an alcoholic strength of ? 15 % (excluding white wine and sparkling wine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūšinis vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai Description:
neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio,
kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda
(SKVN) ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta
tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % (išskyrus baltąjį
vyną ir putojantį vyną)

Quality wine and grape must with fermentation
prevented or arrested by the addition of alcohol, with a
protected designation of origin (PDO) produced of an
alcoholic strength of ? 15 % (excluding white wine and
sparkling wine)

Matavimo
vienetas:

l

l

Ryšys su CN:

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + CN:
.67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 +
.43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

11.02.12.20.00

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurių faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir vyną, kuriam suteikta saugoma kilmės
vietos nuoroda (SKVN)
Wine and grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol, of an alcoholic strength ? 15 % (excluding
sparkling wine and wine (PDO))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista Description:
vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurių
faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus
putojantį vyną ir vyną, kuriam suteikta saugoma kilmės
vietos nuoroda (SKVN)

Wine and grape must with fermentation prevented or
arrested by the addition of alcohol, of an alcoholic
strength ? 15 % (excluding sparkling wine and wine
(PDO))

Matavimo
vienetas:

l

l

Ryšys su CN:

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + CN:
.95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 +
.84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

11.02.12.31.00

Portveinas, madera, cheresas ir kiti, kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 %
Port, Madeira, Sherry and other > 15 % alcohol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Portveinas, madera, cheresas ir kiti, kurių alkoholio
koncentracija didesnė kaip 15 %

Description:

Port, Madeira, Sherry and other > 15 % alcohol

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + CN:
.29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

11.02.12.50.00

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio mokesčius)
Grape must (excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Grape must (excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

CN:

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]
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2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 +
.67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 +
.43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 +
.95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 +
.84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) +
.29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]
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11.02.2

Vyno nuosėdos; vyno akmuo
Wine lees; argol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

Description:

Wine lees; argol

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo
Wine lees; argol

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

Description:

Wine lees; argol

11.02.20.00.00

Vyno nuosėdos; vyno akmuo
Wine lees; argol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

Description:

Wine lees; argol

11.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių
vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wine from grape

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių
vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wine from grape

11.02.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių
vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wine from grape

11.03

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai
Cider and other fruit wines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai

Description:

Cider and other fruit wines

11.03.1

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai
Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių
sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai
Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių
sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

Description:

Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead);
mixed beverages containing alcohol

11.03.10.00.00

Fermentuoti gėrimai ir jų mišiniai (įskaitant mišinius su nealkoholiniais gėrimais, sidrą, kriaušių sidrą ir midų, išskyrus salyklinį alų,
vynuogių vyną, aromatizuotą augalais arba aromatinėmis medžiagomis)
Fermented beverages and mixtures thereof (including with non-alcoholic beverages, cider, perry and mead; excluding malt beer, wine
of grapes flavoured with plants or aromatic substances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fermentuoti gėrimai ir jų mišiniai (įskaitant mišinius su
nealkoholiniais gėrimais, sidrą, kriaušių sidrą ir midų,
išskyrus salyklinį alų, vynuogių vyną, aromatizuotą
augalais arba aromatinėmis medžiagomis)

Description:

Fermented beverages and mixtures thereof (including
with non-alcoholic beverages, cider, perry and mead;
excluding malt beer, wine of grapes flavoured with
plants or aromatic substances)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

CN:

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

11.03.10.00.10

Vaisių ir uogų vynas
Fruit and berry wine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaisių ir uogų vynas

Description:

Fruit and berry wine

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2206a

CN:

2206a

11.03.10.00.20

Putojantys fermentuoti gėrimai (išskyrus sidrą)
Sparkling fermented beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Putojantys fermentuoti gėrimai (išskyrus sidrą)

Description:

Sparkling fermented beverages

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2206b

CN:

2206b

11.03.10.00.30

Sidras
Cider

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sidras

Description:

Cider

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2206c

CN:

2206c
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11.03.10.00.80

Kiti fermentuoti gėrimai (išskyrus putojančius gėrimus ir sidrą)
Other fermented beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti fermentuoti gėrimai (išskyrus putojančius gėrimus
ir sidrą)

Description:

Other fermented beverages

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2206d

CN:

2206d

11.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito
vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cider and other fruit wines

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito
vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cider and other fruit wines

11.03.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito
vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cider and other fruit wines

11.04

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai
Other non-distilled fermented beverages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai

Description:

Other non-distilled fermented beverages

11.04.1

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas
Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas Description:

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas
Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas Description:
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11.04.10.00.00

Vermutas ir kitas vynas iš šviežių vynuogių, aromatizuotas augalais arba aromatinėmis medžiagomis (išskyrus alkoholio mokesčius)
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances (excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vermutas ir kitas vynas iš šviežių vynuogių,
aromatizuotas augalais arba aromatinėmis
medžiagomis (išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured
with plants or aromatic substances (excluding alcohol
duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

11.04.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-distilled fermented beverages

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-distilled fermented beverages

11.04.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-distilled fermented beverages

11.05

Alus
Beer

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Alus

Description:

Beer

11.05.1

Alus, išskyrus alaus žlaugtus
Beer, except dregs from brewing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

Description:

Beer, except dregs from brewing

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus
Beer, except dregs from brewing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

Description:

Beer, except dregs from brewing
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11.05.10.00.00

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų, alų, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 %, alkoholio
mokesčius)
Beer made from malt (excluding non-alcoholic beer, beer containing ? 0,5 % by volume of alcohol, alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų, alų, kurio
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne
didesnė kaip 0,5 %, alkoholio mokesčius)

Description:

Beer made from malt (excluding non-alcoholic beer,
beer containing ? 0,5 % by volume of alcohol, alcohol
duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

CN:

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

11.05.10.10.00

Nealkoholinis alus ir alus, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 %
Non-alcoholic beer and beer containing ? 0.5% alcohol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nealkoholinis alus ir alus, kurio faktinė alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė
kaip 0,5 %

Description:

Non-alcoholic beer and beer containing ? 0.5% alcohol

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202 90 10a

CN:

2202 90 10a

11.05.2

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai
Brewing or distilling dregs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

Description:

Brewing or distilling dregs

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai
Brewing or distilling dregs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

Description:

Brewing or distilling dregs

11.05.20.00.00

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos (išskyrus alkoholio mokesčius)
Brewing or distilling dregs and waste (excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos (išskyrus
alkoholio mokesčius)

Description:

Brewing or distilling dregs and waste (excluding
alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2303 30

CN:

2303 30

11.05.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
beer
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11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
beer

11.05.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
beer

11.06

Salyklas
Malt

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Salyklas

Description:

Malt

11.06.1

Salyklas
Malt

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Salyklas

Description:

Malt

11.06.10

Salyklas
Malt

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Salyklas

Description:

Malt

11.06.10.30.00

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius)
Malt, not roasted (excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Malt, not roasted (excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

11.06.10.50.00

Skrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius), produktus, skirtus vėlesniam apdorojimui, skrudintą salyklą, sufasuotą kaip kavos
pakaitalai)
Roasted malt (excluding alcohol duty, products which have undergone further processing, roasted malt put up as coffee substitutes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius),
produktus, skirtus vėlesniam apdorojimui, skrudintą
salyklą, sufasuotą kaip kavos pakaitalai)

Description:

Roasted malt (excluding alcohol duty, products which
have undergone further processing, roasted malt put
up as coffee substitutes)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

1107 20

11.06.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
malt

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
malt

11.06.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
malt

11.07

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo buteliuose
Soft drinks; mineral waters and other bottled waters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo
buteliuose

Description:

Soft drinks; mineral waters and other bottled waters

11.07.1

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai
Mineral waters and soft drinks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai

Description:

Mineral waters and soft drinks

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas mineralinis ir gazuotas vanduo
Mineral waters and aerated waters, not sweetened nor flavoured

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nesaldytas ir nearomatizuotas mineralinis ir gazuotas
vanduo

Description:

Mineral waters and aerated waters, not sweetened nor
flavoured

11.07.11.30.00

Mineralinis vanduo ir gazuotas vanduo, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
Mineral waters and aerated waters, unsweetened

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinis vanduo ir gazuotas vanduo, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Description:

Mineral waters and aerated waters, unsweetened

Matavimo

l

Unit:

l
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vienetas:
Ryšys su CN:

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

11.07.11.50.00

Vanduo, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, ledas ir sniegas (išskyrus mineralinį ir gazuotą vandenį)
Unsweetened and non-flavoured waters; ice and snow (excluding mineral and aerated waters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vanduo, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei
aromatinių medžiagų, ledas ir sniegas (išskyrus
mineralinį ir gazuotą vandenį)

Description:

Unsweetened and non-flavoured waters; ice and snow
(excluding mineral and aerated waters)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2201 90

CN:

2201 90

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai
Other non alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Description:

Other non alcoholic beverages

11.07.19.30.00

Vanduo, į kurį pridėta cukraus, kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, pvz., gaivieji gėrimai (įskaitant mineralinius ir gazuotus)
Waters, with added sugar, other sweetening matter or flavoured, i.e. soft drinks (including mineral and aerated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vanduo, į kurį pridėta cukraus, kitų saldiklių bei
aromatinių medžiagų, pvz., gaivieji gėrimai (įskaitant
mineralinius ir gazuotus)

Description:

Waters, with added sugar, other sweetening matter or
flavoured, i.e. soft drinks (including mineral and
aerated)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202 10

CN:

2202 10

11.07.19.50.00

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose nėra pieno riebalų (išskyrus saldintą ar nesaldintą mineralinį, gazuotą arba aromatizuotą vandenį)
Non-alcoholic beverages not containing milk fat (excluding sweetened or unsweetened mineral, aerated or flavoured waters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose nėra pieno riebalų
Description:
(išskyrus saldintą ar nesaldintą mineralinį, gazuotą arba
aromatizuotą vandenį)

Non-alcoholic beverages not containing milk fat
(excluding sweetened or unsweetened mineral, aerated
or flavoured waters)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202 90 10b

CN:

2202 90 10b

11.07.19.50.10

Nektaras ir kiti koncentruotų sulčių gėrimai
Nectar and other beverages from fruits and vegetables concentrates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nektaras ir kiti koncentruotų sulčių gėrimai

Description:

Nectar and other beverages from fruits and vegetables
concentrates

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202 90 10a

CN:

2202 90 10a
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11.07.19.50.20

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nealkoholiniai gėrimai be pieno riebalų
Other non-alcoholic beverages not containing milk fat, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nealkoholiniai gėrimai be
pieno riebalų

Description:

Other non-alcoholic beverages not containing milk fat,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202 90 10b

CN:

2202 90 10b

11.07.19.70.00

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra pieno riebalų
Non-alcoholic beverages containing milk fat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra pieno riebalų

Description:

Non-alcoholic beverages containing milk fat

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

CN:

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

11.07.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio
vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mineral waters and soft drinks

11.07.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio
vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mineral waters and soft drinks

11.07.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio
vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mineral waters and soft drinks

12

Tabako gaminiai
Tobacco products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Tabako gaminiai

Description:

Tobacco products

12.0

Tabako gaminiai
Tobacco products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group
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Pavadinimas:

Tabako gaminiai

Description:

Tobacco products

12.00

Tabako gaminiai
Tobacco products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tabako gaminiai

Description:

Tobacco products

12.00.1

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas
Tobacco products, except refuse

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas

Description:

Tobacco products, except refuse

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigariukai ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais,
cigariukai ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

Description:

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or
tobacco substitutes

12.00.11.30.00

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir cigariukai su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako mokesčius)
Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco or mixtures of tobacco and tobacco substitutes (excluding tobacco duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir cigariukai su tabaku
arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus
tabako mokesčius)

Description:

Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco or
mixtures of tobacco and tobacco substitutes (excluding
tobacco duty)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

2402 10

CN:

2402 10

12.00.11.50.00

Cigaretės su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako mokesčius)
Cigarettes containing tobacco or mixtures of tobacco and tobacco substitutes (excluding tobacco duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cigaretės su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako
pakaitalais (išskyrus tabako mokesčius)

Description:

Cigarettes containing tobacco or mixtures of tobacco
and tobacco substitutes (excluding tobacco duty)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

2402[.20(.10 + .90)]

CN:

2402[.20(.10 + .90)]

12.00.11.70.00

Cigarai, cigarai nupjautais galais, cigariukai ir cigaretės, kuriose yra tik tabako pakaitalų (išskyrus tabako mokesčius)
Cigars; cheroots; cigarillos and cigarettes containing only tobacco substitutes (excluding tobacco duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cigarai, cigarai nupjautais galais, cigariukai ir cigaretės, Description:
kuriose yra tik tabako pakaitalų (išskyrus tabako
mokesčius)

Cigars; cheroots; cigarillos and cigarettes containing
only tobacco substitutes (excluding tobacco duty)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2402 90

CN:

2402 90
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12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos
Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai;
homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako
ekstraktai ir esencijos

Description:

Other manufactured tobacco and substitutes;
homogenised or reconstituted tobacco; tobacco
extracts and essences

12.00.19.30.00

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako mokesčius)
Smoking tobacco (excluding tobacco duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako mokesčius)

Description:

Smoking tobacco (excluding tobacco duty)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

CN:

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

12.00.19.90.00

Perdirbtas tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos, kitas, niekur kitur nepriskirtas homogenizuotas arba regeneruotas tabakas
Manufactured tobacco, extracts and essences, other homogenised or reconstituted tobacco, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtas tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos, kitas,
niekur kitur nepriskirtas homogenizuotas arba
regeneruotas tabakas

Description:

Manufactured tobacco, extracts and essences, other
homogenised or reconstituted tobacco, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

CN:

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

12.00.2

Tabako atliekos
Tobacco refuse

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tabako atliekos

Description:

Tobacco refuse

12.00.20

Tabako atliekos
Tobacco refuse

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tabako atliekos

Description:

Tobacco refuse

12.00.20.00.00

Tabako atliekos
Tobacco refuse

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako atliekos

Description:

Tobacco refuse

12.00.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako
gaminių gamybos dalis

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tobacco products

12.00.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tobacco products

13

Tekstilės gaminiai
Textiles

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Tekstilės gaminiai

Description:

Textiles

13.1

Tekstilės verpalai ir siūlai
Textile yarn and thread

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tekstilės verpalai ir siūlai

Description:

Textile yarn and thread

13.10

Tekstilės verpalai ir siūlai
Textile yarn and thread

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės verpalai ir siūlai

Description:

Textile yarn and thread

13.10.1

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)
Wool grease (including lanolin)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

Description:

Wool grease (including lanolin)

13.10.10

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)
Wool grease (including lanolin)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

Description:

Wool grease (including lanolin)
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13.10.10.00.00

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos, įskaitant lanoliną
Wool grease and fatty substances derived therefrom, including lanolin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos,
įskaitant lanoliną

Description:

Wool grease and fatty substances derived therefrom,
including lanolin

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1505[.00(.10 + .90)]

CN:

1505[.00(.10 + .90)]

13.10.2

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai
Natural textile fibres prepared for spinning

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai

Description:

Natural textile fibres prepared for spinning

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)
Raw silk (not thrown)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šilko žaliava (nesukta)

Description:

Raw silk (not thrown)

13.10.21.00.00

Šilko žaliava (nesukta)
Raw silk (not thrown)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko žaliava (nesukta)

Description:

Raw silk (not thrown)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5002

CN:

5002

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna
Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna

Description:

Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

13.10.22.00.00

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna
Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna

Description:

Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5101[.21 + .29 + .30]

CN:

5101[.21 + .29 + .30]
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13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos
Noils of wool or of fine animal hair

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės
pašukos

Description:

Noils of wool or of fine animal hair

13.10.23.00.00

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos
Noils of wool or fine animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės
pašukos

Description:

Noils of wool or fine animal hair

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5103[.10(.10 + .90)]

CN:

5103[.10(.10 + .90)]

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai
Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

Description:

Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

13.10.24.00.00

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos sluoksnas)
Wool or animal hair, carded or combed (including wool tops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių arba
Description:
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos
sluoksnas)

Wool or animal hair, carded or combed (including wool
tops)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

CN:

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė
Cotton, carded or combed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota medvilnė

Description:

Cotton, carded or combed

13.10.25.00.00

Karšta arba šukuota medvilnė
Cotton, carded or combed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota medvilnė

Description:

Cotton, carded or combed

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5203

CN:

5203
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13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę)
Jute and other textile fibres (except flax, true hemp and ramie), processed but not spun

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės
pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę)

Description:

Jute and other textile fibres (except flax, true hemp and
ramie), processed but not spun

13.10.26.00.00

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai
Jute and other textile fibres, processed but not spun

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės
pluoštai

Description:

Jute and other textile fibres, processed but not spun

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5303 90

CN:

5303 90

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai
Other vegetable textile fibres, processed but not spun

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai Description:

13.10.29.00.00

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai
Other vegetable textile fibres, processed but not spun

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai Description:

Other vegetable textile fibres, processed but not spun

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

CN:

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

13.10.29.00.10

Ilgasis linų pluoštas
Long flax fibre

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgasis linų pluoštas

Description:

Long flax fibre

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5301 21 a

CN:

5301 21 a

13.10.29.00.20

Trumpasis linų pluoštas
Short flax fibre

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trumpasis linų pluoštas

Description:

Short flax fibre

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5301 21 b

CN:

5301 21 b
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13.10.29.00.80

Kiti linai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, augaliniai tekstilės pluoštai, linų ir kitų augalinių tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos
Other flax and other vegetable textile fibres, n.e.c. , tow, noils and waste of flax and other these fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti linai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, augaliniai
tekstilės pluoštai, linų ir kitų augalinių tekstilės pluoštų
pakulos, pašukos ir atliekos

Description:

Other flax and other vegetable textile fibres, n.e.c. ,
tow, noils and waste of flax and other these fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5301 [(.29+.30)]+5302 90 + 5305

CN:

5301 [(.29+.30)]+5302 90 + 5305

13.10.3

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai
Man-made textile staple fibres processed for spinning

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai Description:

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai Description:
kuokšteliniai pluoštai

13.10.31.00.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai Description:
kuokšteliniai pluoštai

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise
processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

CN:

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai
kuokšteliniai pluoštai

Description:

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise
processed for spinning

13.10.32.00.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai
kuokšteliniai pluoštai

Description:

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise
processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5507

CN:

5507
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13.10.4

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai
Silk yarn and yarn spun from silk waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

Description:

Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai
Silk yarn and yarn spun from silk waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

Description:

Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.40.10.00

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai
Silk yarn, n.p.r.s. (excluding spun from silk waste)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Silk yarn, n.p.r.s. (excluding spun from silk waste)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5004[.00(.10 + .90)]

CN:

5004[.00(.10 + .90)]

13.10.40.30.00

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn spun from silk waste, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn spun from silk waste, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5005[.00(.10 + .90)]

CN:

5005[.00(.10 + .90)]

13.10.40.50.00

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai, šilkaverpių fibroinas
Silk yarn and silk waste yarn, p.r.s.; silk-worm gut

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei Description:
prekybai, šilkaverpių fibroinas

Silk yarn and silk waste yarn, p.r.s.; silk-worm gut

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5006[.00(.10 + .90)]

CN:

5006[.00(.10 + .90)]

13.10.5

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai
Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; Description:
švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba
ašutų verpalai
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13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai
Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; Description:
švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba
ašutų verpalai

13.10.50.10.00

Karštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of carded wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of carded wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] +
5108[.10(.10 + .90)]

CN:

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] +
5108[.10(.10 + .90)]

13.10.50.30.00

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of combed wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 +
.99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

CN:

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 +
.99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

13.10.50.50.00

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai
Yarn of wool or fine animal hair, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of wool or fine animal hair, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5109[.10(.10 + .90) + .90]

CN:

5109[.10(.10 + .90) + .90]

13.10.6

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai
Cotton yarn; cotton sewing thread

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai

Description:

Cotton yarn; cotton sewing thread

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)
Cotton yarn (other than sewing thread)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Cotton yarn (other than sewing thread)
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13.10.61.32.00

Nešukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for woven fabrics (excluding for carpets and floor coverings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus
verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for woven fabrics
(excluding for carpets and floor coverings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) +
CN:
.15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) +
.34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) +
.13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

13.10.61.33.00

Nešukuotos medvilnės verpalai megztinėms medžiagoms ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for knitted fabrics and hosiery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešukuotos medvilnės verpalai megztinėms
Description:
medžiagoms ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for knitted fabrics
and hosiery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) +
.15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) +
.34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) +
.13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

CN:

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) +
.15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) +
.34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) +
.13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

13.10.61.35.00

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for other uses (including carpets and floor coverings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės verpalai
Description:
(įskaitant verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti
mažmeninei prekybai

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for other uses
(including carpets and floor coverings)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) +
CN:
.15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) +
.34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) +
.13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

13.10.61.52.00

Šukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for woven fabrics (excluding for carpets and floor coverings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus
verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for woven fabrics
(excluding for carpets and floor coverings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) +
CN:
.26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) +
.43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)]
+ 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) +
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Unit:

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) +
.15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) +
.34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) +
.13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) +
.15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) +
.34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) +
.13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) +
.26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) +
.43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)]
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00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) +
.45(.00a)]

00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) +
.45(.00a)]

13.10.61.53.00

Šukuotos medvilnės verpalai megztinėms medžiagoms ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for knitted fabrics and hosiery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukuotos medvilnės verpalai megztinėms medžiagoms Description:
ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai

Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for knitted fabrics and
hosiery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) +
.26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b)
+ .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) +
.48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) +
.24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b)
+ .44(.00b) + .45(.00b)]

CN:

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) +
.26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b)
+ .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) +
.48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) +
.24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b)
+ .44(.00b) + .45(.00b)]

13.10.61.55.00

Kitos paskirties šukuotos medvilnės verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for other uses (including carpets and floor coverings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos paskirties šukuotos medvilnės verpalai (įskaitant
verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for other uses
(including carpets and floor coverings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) +
CN:
.26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) +
.43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)]
+ 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) +
.25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) +
.45(.00c)]

13.10.61.60.00

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Cotton yarn, p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Cotton yarn, p.r.s. (excluding sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5207[.10 + .90]

CN:

5207[.10 + .90]

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai
Cotton sewing thread

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilniniai siuvimo siūlai

Description:

Cotton sewing thread
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13.10.62.00.00

Medvilniniai siuvimo siūlai
Cotton sewing thread

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai siuvimo siūlai

Description:

Cotton sewing thread

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5204[.11 + .19 + .20]

CN:

5204[.11 + .19 + .20]

13.10.7

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koirą ir tikrąsias kanapes); popieriaus verpalai
Yarn of vegetable textile fibres other than cotton (including flax, jute, coir and true hemp); paper yarn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus
medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koirą ir tikrąsias
kanapes); popieriaus verpalai

Description:

Yarn of vegetable textile fibres other than cotton
(including flax, jute, coir and true hemp); paper yarn

13.10.71

Lininiai verpalai
Flax yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lininiai verpalai

Description:

Flax yarn

13.10.71.10.00

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Flax yarn, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Flax yarn, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

CN:

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

13.10.71.20.00

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai
Flax yarn, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai

Description:

Flax yarn, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5306[.10(.90) + .20(.90)]

CN:

5306[.10(.90) + .20(.90)]

13.10.72

Džiuto verpalai ar kiti tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai
Yarn of jute or of other textile bast fibres; yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiuto verpalai ar kiti tekstilės karnienos pluoštų
verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų;
popieriaus verpalai

Description:

Yarn of jute or of other textile bast fibres; yarn of other
vegetable textile fibres; paper yarn
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13.10.72.00.00

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai (išskyrus lininius verpalus); popieriaus verpalai
Yarn of vegetable or bast fibres (excluding flax); paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai (išskyrus
lininius verpalus); popieriaus verpalai

Description:

Yarn of vegetable or bast fibres (excluding flax); paper
yarn

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 +
.19 + .50 + .90)]

CN:

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 +
.19 + .50 + .90)]

13.10.8

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba kuokštelinių pluoštų
Textile yarn and thread of man-made filaments or staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba
kuokštelinių pluoštų

Description:

Textile yarn and thread of man-made filaments or
staple fibres

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai arba daugiasukiai cheminių gijų verpalai, (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui
poliamido, poliesterio arba viskozės pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)
Yarn of man made filaments, multiple or cabled (other than sewing thread, high tenacity yarn of polyamides, polyesters or viscose
rayon), not put up for retail sale; man made filament yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai arba
daugiasukiai cheminių gijų verpalai, (išskyrus siuvimo
siūlus, labai atsparius tempimui poliamido, poliesterio
arba viskozės pluošto verpalus); mažmeninei prekybai
skirti cheminių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Yarn of man made filaments, multiple or cabled (other
than sewing thread, high tenacity yarn of polyamides,
polyesters or viscose rayon), not put up for retail sale;
man made filament yarn (other than sewing thread)
put up for retail sale

13.10.81.10.00

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetinių gijų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Multiple or cabled synthetic filament yarn, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetinių gijų verpalai,
neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Multiple or cabled synthetic filament yarn, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

CN:

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

13.10.81.30.00

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtinių gijų siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Multiple or cabled yarn of artificial filaments, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtinių gijų siūlai,
neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Multiple or cabled yarn of artificial filaments, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5403[.41 + .42 + .49]

CN:

5403[.41 + .42 + .49]
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13.10.81.50.00

Verpalai iš cheminių gijų siūlų (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Man-made filament yarn, p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai iš cheminių gijų siūlų (išskyrus siuvimo siūlus),
skirti mažmeninei prekybai

Description:

Man-made filament yarn, p.r.s. (excluding sewing
thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5406

CN:

5406

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 %, išskyrus siuvimo siūlus
Yarn other than sewing thread of synthetic staple fibres, containing >= 85% by weight of such fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kuriuose
sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip
85 %, išskyrus siuvimo siūlus

Description:

Yarn other than sewing thread of synthetic staple
fibres, containing >= 85% by weight of such fibres

13.10.82.10.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) containing ? 85 % by weight of synthetic staple fibres, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus),
neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) containing ? 85 % by
weight of synthetic staple fibres, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

CN:

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

13.10.82.50.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) containing ? 85 % by weight of synthetic staple fibres, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus),
skirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) containing ? 85 % by
weight of synthetic staple fibres, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5511 10

CN:

5511 10

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus)
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing < 85% by weight of such fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai, kuriuose
sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85
% (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple
fibres, containing 85% by weight of such fibres
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13.10.83.20.00

Verpalai, kuriuose poliesterio kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su dirbtiniais pluoštais (išskyrus siuvimo siūlus),
neskirti mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of polyester staple fibres (other than sewing thread), mixed with artificial fibres, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose poliesterio kuokšteliniai pluoštai
sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su dirbtiniais
pluoštais (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei
prekybai

Description:

Yarn containing 85 % by weight of polyester staple
fibres (other than sewing thread), mixed with artificial
fibres, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509 51

CN:

5509 51

13.10.83.33.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, maišyti su karštine vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro mažiau kaip 85 %
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of synthetic staple fibres (other than sewing thread) mixed with carded wool or fine animal hair,
n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai,
maišyti su karštine vilna ar švelniavilnių gyvūnų
plaukais, sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo
siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn containing 85 % by weight of synthetic staple
fibres (other than sewing thread) mixed with carded
wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

CN:

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

13.10.83.36.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, maišyti su šukuotine vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro mažiau kaip 85 %,
neskirti mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of synthetic staple fibres, mixed with combed wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai,
Description:
maišyti su šukuotine vilna ar švelniavilnių gyvūnų
plaukais, sudaro mažiau kaip 85 %, neskirti mažmeninei
prekybai

Yarn containing 85 % by weight of synthetic staple
fibres, mixed with combed wool or fine animal hair,
n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

CN:

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

13.10.83.40.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su medvilne (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of synthetic staple fibres (other than sewing thread), mixed with cotton, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
Description:
sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su medvilne (išskyrus
siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

Yarn containing 85 % by weight of synthetic staple
fibres (other than sewing thread), mixed with cotton,
n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509[.53 + .62 + .92]

CN:

5509[.53 + .62 + .92]
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13.10.83.80.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
mažmeninei prekybai
Other yarns, containing < 85 % by weight of synthetic staple fibres (other than sewing thread), n.p.r.s., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, verpalai, kuriuose sintetiniai Description:
kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

Other yarns, containing 85 % by weight of synthetic
staple fibres (other than sewing thread), n.p.r.s., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5509[.59 + .69 + .99]

CN:

5509[.59 + .69 + .99]

13.10.83.90.00

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of synthetic staple fibres (other than sewing thread), p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
Description:
sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), skirti
mažmeninei prekybai

Yarn containing 85 % by weight of synthetic staple
fibres (other than sewing thread), p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5511 20

CN:

5511 20

13.10.84

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo Description:
siūlus)

13.10.84.10.00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo Description:
siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple
fibres, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

CN:

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

13.10.84.30.00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo Description:
siūlus), skirti mažmeninei prekybai

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple
fibres, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5511 30

CN:

5511 30
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13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų
Sewing thread and yarn of artificial and synthetic filaments and fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir
pluoštų

Description:

Sewing thread and yarn of artificial and synthetic
filaments and fibres

13.10.85.10.00

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų
Sewing thread of man-made filaments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų

Description:

Sewing thread of man-made filaments

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

CN:

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

13.10.85.50.00

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų
Sewing thread of man-made staple fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

Description:

Sewing thread of man-made staple fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

CN:

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

13.10.9

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos
dalis
Garneted stock; preparation services of natural textile fibres; sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and
thread

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo
paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip
tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

Description:

Garneted stock; preparation services of natural textile
fibres; sub-contracted operations as part of
manufacturing of textile yarn and thread

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos
Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų Description:
pešenos

13.10.91.00.00

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos
Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų Description:
pešenos
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13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos
Garneted stock and other cotton waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

Description:

Garneted stock and other cotton waste

13.10.92.00.00

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos
Garneted stock and other cotton waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

Description:

Garneted stock and other cotton waste

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos
Preparation services of natural textile fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

Description:

Preparation services of natural textile fibres

13.10.93.00.00

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos
Preparation services of natural textile fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

Description:

Preparation services of natural textile fibres

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės
verpalų ir siūlų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile yarn and thread

13.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės
verpalų ir siūlų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile yarn and thread

13.2

Tekstilės audiniai
Woven textiles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tekstilės audiniai

Description:

Woven textiles

13.20

Tekstilės audiniai
Woven textiles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės audiniai

Description:

Woven textiles
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13.20.1

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus specialiuosius audinius)
Woven fabrics (except special fabrics), of natural fibres other than cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus
specialiuosius audinius)

Description:

Woven fabrics (except special fabrics), of natural fibres
other than cotton

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai
Woven fabrics of silk or of silk waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šilko arba šilko atliekų audiniai

Description:

Woven fabrics of silk or of silk waste

13.20.11.00.00

Šilko arba šilko atliekų audiniai
Woven fabrics of silk or silk waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko arba šilko atliekų audiniai

Description:

Woven fabrics of silk or silk waste

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 +
.59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 +
.59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

13.20.12

Sukarštos arba šukuotos vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai
Woven fabrics carded or combed wool or fine animal hair or of coarse animal hair or of horsehair

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sukarštos arba šukuotos vilnos, švelniavilnių arba
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

Description:

Woven fabrics carded or combed wool or fine animal
hair or of coarse animal hair or of horsehair

13.20.12.30.00

Karštinės vilnos arba karštinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai
Woven fabrics of carded wool or carded fine animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštinės vilnos arba karštinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai

Description:

Woven fabrics of carded wool or carded fine animal
hair

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 +
.98)]

CN:

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 +
.98)]

13.20.12.60.00

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai; šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų audiniai
Woven fabrics of combed wool or combed fine animal hair; woven fabrics of coarse animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai; šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų audiniai

Description:

Woven fabrics of combed wool or combed fine animal
hair; woven fabrics of coarse animal hair

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 +
.98)] + 5113

CN:

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 +
.98)] + 5113
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13.20.13

Lino audiniai
Woven fabrics of flax

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lino audiniai

Description:

Woven fabrics of flax

13.20.13.30.00

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 %
Woven fabrics of flax, containing ? 85 % by weight of flax

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau
kaip 85 %

Description:

Woven fabrics of flax, containing ? 85 % by weight of
flax

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5309[.11(.10 + .90) + .19]

CN:

5309[.11(.10 + .90) + .19]

13.20.13.60.00

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip 85 %
Woven fabrics of flax, containing < 85 % by weight of flax

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip
85 %

Description:

Woven fabrics of flax, containing 85 % by weight of
flax

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5309[.21 + .29]

CN:

5309[.21 + .29]

13.20.14

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, kanapių, ramės) audiniai
Woven fabrics of jute and other textile bast fibres (except flax, true hemp and ramie)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus
lino, kanapių, ramės) audiniai

Description:

Woven fabrics of jute and other textile bast fibres
(except flax, true hemp and ramie)

13.20.14.00.00

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, kanapių, ramės) audiniai
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres (excluding flax, true hemp, ramie)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus
lino, kanapių, ramės) audiniai

Description:

Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres
(excluding flax, true hemp, ramie)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5310[.10(.10 + .90) + .90]

CN:

5310[.10(.10 + .90) + .90]

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus
verpalų audiniai

Description:

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven
fabrics of paper yarn
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13.20.19.00.00

Techninės ir pramoninės paskirties kanapių, ramės arba kitų augalinių tekstilės pluoštų (išskyrus lino, džiuto, kitus karnienos tekstilės
pluoštus) audiniai; popieriaus verpalų audiniai
Woven fabrics of true hemp, ramie or other vegetable textile fibres (excluding flax, jute, other textile bast fibres); paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Techninės ir pramoninės paskirties kanapių, ramės arba Description:
kitų augalinių tekstilės pluoštų (išskyrus lino, džiuto,
kitus karnienos tekstilės pluoštus) audiniai; popieriaus
verpalų audiniai

Woven fabrics of true hemp, ramie or other vegetable
textile fibres (excluding flax, jute, other textile bast
fibres); paper yarn

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5311[.00(.10 + .90)]

CN:

5311[.00(.10 + .90)]

13.20.2

Medvilnės audiniai
Woven fabrics of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medvilnės audiniai

Description:

Woven fabrics of cotton

13.20.20

Medvilnės audiniai
Woven fabrics of cotton

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilnės audiniai

Description:

Woven fabrics of cotton

13.20.20.14.00

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m², drabužiams
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing ? 200 g/m², for clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis Description:
tankis ne didesnis kaip 200 g/m², drabužiams

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing ? 200 g/m², for clothing

Matavimo
vienetas:

m²

m²

Ryšys su CN:

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) +
CN:
.13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a
+ .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a +
.19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) +
.52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a)
+ .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a)
+ .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) +
.12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

13.20.20.17.00

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m², namų ūkio skalbiniams arba patalpų
dekoravimo tekstilės dirbiniams
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing ? 200 g/m², for household linen or home furnishing textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis Description:
tankis ne didesnis kaip 200 g/m², namų ūkio
skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės
dirbiniams

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing ? 200 g/m², for household linen or
home furnishing textiles

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) +
.13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b +

CN:

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) +
.13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b +

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Unit:

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) +
.13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a
+ .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a +
.19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) +
.52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a)
+ .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a)
+ .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) +
.12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]
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.99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b +
.19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b)
+ .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) +
.19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b +
.90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b +
.90b)]

.99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b +
.19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b)
+ .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) +
.19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b +
.90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b +
.90b)]

13.20.20.19.00

Techninės ir pramoninės paskirties medvilniniai audiniai (išskyrus gazą ir medicininę marlę), kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200
g/m², iš vienspalvių verpalų
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing ? 200 g/m², for technical or industrial uses (excluding gauze,
medical gauze)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Techninės ir pramoninės paskirties medvilniniai
Description:
audiniai (išskyrus gazą ir medicininę marlę), kurių
plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m², iš vienspalvių
verpalų

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing ? 200 g/m², for technical or industrial
uses (excluding gauze, medical gauze)

Matavimo
vienetas:

m²

m²

Ryšys su CN:

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) +
CN:
.13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c
+ .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c +
.19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) +
.52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c)
+ .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c)
+ .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) +
.12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

13.20.20.20.00

Medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 100 g/m², bintams, tvarsliavai ir medicininei marlei
Woven fabrics of cotton weighing ? 100 g/m², for medical gauzes, bandages and dressings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis
Description:
kaip 100 g/m², bintams, tvarsliavai ir medicininei marlei

Woven fabrics of cotton weighing ? 100 g/m², for
medical gauzes, bandages and dressings

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.11(.10) + .21(.10)]

CN:

5208[.11(.10) + .21(.10)]

13.20.20.31.00

Įvairių spalvų medvilninių verpalų audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m², marškiniams ir palaidinukėms
Woven fabrics of cotton of yarns of different colours, weighing ? 200 g/m², for shirts and blouses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių spalvų medvilninių verpalų audiniai, kurių
plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m², marškiniams
ir palaidinukėms

Description:

Woven fabrics of cotton of yarns of different colours,
weighing ? 200 g/m², for shirts and blouses

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] +
5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a)
+ .49(.00a)]

CN:

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] +
5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a)
+ .49(.00a)]

13.20.20.42.00

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m², drabužiams
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing > 200 g/m², for clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis Description:
tankis didesnis kaip 200 g/m², drabužiams

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Unit:

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) +
.13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c
+ .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c +
.19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) +
.52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c)
+ .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c)
+ .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) +
.12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing > 200 g/m², for clothing

311/1 939
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Matavimo
vienetas:

m²

Ryšys su CN:

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) +
CN:
.22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) +
.51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) +
.12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] +
5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a +
.90a) + .25(.10a + .90a)]

13.20.20.44.00

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m², namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo
tekstilės dirbiniams
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing > 200 g/m², for household linen or home furnishing textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis Description:
tankis didesnis kaip 200 g/m², namų ūkio skalbiniams
arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing > 200 g/m², for household linen or
home furnishing textiles

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) +
.22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b)
+ .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) +
.12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] +
5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b +
.90b) + .25(.10b + .90b)]

CN:

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) +
.22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b)
+ .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) +
.12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)
+ .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] +
5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b +
.90b) + .25(.10b + .90b)]

13.20.20.49.00

Vienspalvių verpalų techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m²
Woven fabrics of cotton, not of yarns of different colours, weighing > 200 g/m², for technical or industrial uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienspalvių verpalų techninės ar pramoninės paskirties Description:
medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip
200 g/m²

Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing > 200 g/m², for technical or
industrial uses

Matavimo
vienetas:

m²

m²

Ryšys su CN:

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) +
CN:
.22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) +
.51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) +
.12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] +
5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c +
.90c) + .25(.10c + .90c)]

13.20.20.60.00

Medvilniniai džinsiniai audiniai (įskaitant ne mėlynos spalvos džinsinį audinį), kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m²
Woven fabrics of denim cotton weighing > 200 g/m² (including denim other than blue)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai džinsiniai audiniai (įskaitant ne mėlynos
spalvos džinsinį audinį), kurių plotinis tankis didesnis
kaip 200 g/m²

Description:

Woven fabrics of denim cotton weighing > 200 g/m²
(including denim other than blue)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5209 42 + 5211 42

CN:

5209 42 + 5211 42

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Unit:

Unit:

m²
5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) +
.22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) +
.51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) +
.12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) +
.39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] +
5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a +
.90a) + .25(.10a + .90a)]

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) +
.22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) +
.51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) +
.12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) +
.39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] +
5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c +
.90c) + .25(.10c + .90c)]
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13.20.20.72.00

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai kitai aprangai
Woven fabrics of cotton of yarns of different colours, for other clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai kitai
aprangai

Description:

Woven fabrics of cotton of yarns of different colours,
for other clothing

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] +
CN:
5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b)
+ .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b +
.90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

13.20.20.74.00

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams
Woven fabrics of cotton of yarns of different colours, for household linen or home furnishing textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai namų ūkio
skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės
dirbiniams

Description:

Woven fabrics of cotton of yarns of different colours,
for household linen or home furnishing textiles

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] +
5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c)
+ .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c +
.90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

CN:

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] +
5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c)
+ .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c +
.90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

13.20.20.79.00

Įvairių spalvų verpalų techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai
Woven fabrics of cotton of yarns of different colours, for technical or industrial uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių spalvų verpalų techninės ar pramoninės
paskirties medvilniniai audiniai

Description:

Woven fabrics of cotton of yarns of different colours,
for technical or industrial uses

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] +
CN:
5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d)
+ .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d +
.90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

13.20.3

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių gijų ir kuokštelinių pluoštų
Woven fabrics (except special fabrics), of man-made filaments and staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių
gijų ir kuokštelinių pluoštų

Description:

Woven fabrics (except special fabrics), of man-made
filaments and staple fibres

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų
Woven fabrics of synthetic filament yarn and artificial filament yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

Description:

Woven fabrics of synthetic filament yarn and artificial
filament yarn

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] +
5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b)
+ .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b +
.90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] +
5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d)
+ .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d +
.90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]
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13.20.31.30.00

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų, pagamintų iš labai atsparių tempimui siūlų, juostelių arba panašių dirbinių (įskaitant nailoną, kitus
poliamidus, poliesterį, viskozę)
Woven fabrics of man-made filament yarns obtained from high tenacity yarn, strip or the like (including nylon, other polyamides,
polyester, viscose rayon)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų, pagamintų iš labai
Description:
atsparių tempimui siūlų, juostelių arba panašių dirbinių
(įskaitant nailoną, kitus poliamidus, poliesterį, viskozę)

Woven fabrics of man-made filament yarns obtained
from high tenacity yarn, strip or the like (including
nylon, other polyamides, polyester, viscose rayon)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

CN:

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

13.20.31.50.00

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui siūlų arba juostelių ir panašių dirbinių)
Woven fabrics of synthetic filament yarns (excluding those obtained from high tenacity yarn or strip and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš
labai atsparių tempimui siūlų arba juostelių ir panašių
dirbinių)

Description:

Woven fabrics of synthetic filament yarns (excluding
those obtained from high tenacity yarn or strip and the
like)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 +
CN:
.61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 +
.73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

13.20.31.70.00

Audiniai iš dirbtinių gijų siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui siūlų)
Woven fabrics of artificial filament yarns (excluding those obtained from high tenacity yarn)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš dirbtinių gijų siūlų (išskyrus audinius iš labai
atsparių tempimui siūlų)

Description:

Woven fabrics of artificial filament yarns (excluding
those obtained from high tenacity yarn)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + CN:
.34]

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų
Woven fabrics of synthetic staple fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

Description:

Woven fabrics of synthetic staple fibres

13.20.32.10.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų yra ne mažiau kaip 85 %
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių
sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų yra ne mažiau
kaip 85 %

Description:

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing
85 % or more by weight of synthetic staple fibres

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 +
.99(.10 + .90)]

CN:

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 +
.99(.10 + .90)]
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13.20.32.20.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba vien tik su
medvilne (išskyrus audinius iš įvairiaspalvių verpalų)
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton
(excluding fabrics of yarns of different colours)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių
Description:
sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų
daugiausia arba vien tik su medvilne (išskyrus audinius
iš įvairiaspalvių verpalų)

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less
than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or
solely with cotton (excluding fabrics of yarns of
different colours)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 +
.90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90)
+ .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

CN:

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 +
.90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90)
+ .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

13.20.32.30.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba vien tik su
medvilne, iš įvairiaspalvių verpalų
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of yarns
of different colours

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių
Description:
sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų
daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairiaspalvių
verpalų

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less
than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or
solely with cotton, of yarns of different colours

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

13.20.32.40.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su karštine vilna ar karštiniais švelniavilnių gyvūnų
plaukais
Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų
daugiausia arba vien tik su karštine vilna ar karštiniais
švelniavilnių gyvūnų plaukais

Description:

Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed mainly
or solely with carded wool or fine animal hair

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

CN:

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

13.20.32.50.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su šukuotine vilna ar šukuotiniais švelniavilnių gyvūnų
plaukais
Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų
daugiausia arba vien tik su šukuotine vilna ar
šukuotiniais švelniavilnių gyvūnų plaukais

Description:

Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed mainly
or solely with combed wool or fine animal hair

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

CN:

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]
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13.20.32.90.00

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su kitais pluoštais, išskyrus vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų ar medvilnės pluoštus
Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed other than with wool, fine animal hair or cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su
kitais pluoštais, išskyrus vilnos, švelniavilnių gyvūnų
plaukų ar medvilnės pluoštus

Description:

Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed other
than with wool, fine animal hair or cotton

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 CN:
+ .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30
+ .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

13.20.33

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai
Woven fabrics of artificial staple fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

Description:

Woven fabrics of artificial staple fibres

13.20.33.30.00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš vienspalvių verpalų
Woven fabrics of artificial staple fibres, not of yarns of different colours

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš vienspalvių
verpalų

Description:

Woven fabrics of artificial staple fibres, not of yarns of
different colours

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34
+ .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

CN:

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34
+ .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

13.20.33.50.00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš įvairių spalvų verpalų
Woven fabrics of artificial staple fibres, of yarns of different colours

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš įvairių spalvų
verpalų

Description:

Woven fabrics of artificial staple fibres, of yarns of
different colours

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

CN:

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

13.20.4

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai
Pile fabrics, terry towelling and other special fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai

Description:

Pile fabrics, terry towelling and other special fabrics

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir juostinius audinius)
Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling and narrow fabrics)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius
rankšluosčių ir juostinius audinius)

Description:

Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry
towelling and narrow fabrics)
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13.20.41.00.00

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas, juostinius audinius)
Warp and weft pile fabrics; chenille fabrics (excluding terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton, tufted textile fabrics,
narrow fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai
(išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir
panašius kilpinius medvilninius audinius, siūtines
pūkines tekstilės medžiagas, juostinius audinius)

Description:

Warp and weft pile fabrics; chenille fabrics (excluding
terry towelling and similar woven terry fabrics of
cotton, tufted textile fabrics, narrow fabrics)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33
+ .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

CN:

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33
+ .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius
Terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics) of cotton

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs
kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

Description:

Terry towelling and similar woven terry fabrics (other
than narrow fabrics) of cotton

13.20.42.00.00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai
Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs
kilpiniai medvilniniai audiniai

Description:

Terry towelling and similar woven terry fabrics of
cotton

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5802[.11 + .19]

CN:

5802[.11 + .19]

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius
Other terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai
audiniai, išskyrus juostinius audinius

Description:

Other terry towelling and similar woven terry fabrics
(other than narrow fabrics)

13.20.43.00.00

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus medvilninius)
Terry towelling and similar woven terry fabrics (excluding of cotton)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai
audiniai (išskyrus medvilninius)

Description:

Terry towelling and similar woven terry fabrics
(excluding of cotton)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5802 20

CN:

5802 20
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13.20.44

Gazas (išskyrus juostinius audinius)
Gauze (other than narrow fabrics)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gazas (išskyrus juostinius audinius)

Description:

Gauze (other than narrow fabrics)

13.20.44.00.00

Gazas (išskyrus medicininę marlę, juostinius audinius)
Gauze (excluding medical gauze, narrow woven fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gazas (išskyrus medicininę marlę, juostinius audinius)

Description:

Gauze (excluding medical gauze, narrow woven fabrics)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

CN:

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

13.20.45

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus kilimus
Tufted textile fabrics, other than carpets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus kilimus

Description:

Tufted textile fabrics, other than carpets

13.20.45.00.00

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos (išskyrus siūtinius pūkinius kilimus ir kitą tekstilės kiliminę dangą)
Tufted textile fabrics (excluding tufted carpets and other textile floor coverings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos (išskyrus siūtinius
pūkinius kilimus ir kitą tekstilės kiliminę dangą)

Description:

Tufted textile fabrics (excluding tufted carpets and
other textile floor coverings)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5802 30

CN:

5802 30

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant juostinius audinius)
Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant juostinius audinius)

Description:

Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres

13.20.46.00.00

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant juostinius audinius, stiklo vatą)
Woven fabrics of glass fibre (including narrow fabrics, glass wool)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant juostinius audinius,
stiklo vatą)

Description:

Woven fabrics of glass fibre (including narrow fabrics,
glass wool)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

CN:

7019[.40 + .51 + .52 + .59]
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13.20.5

Austinė kailio imitacija
Imitation fur by weaving

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Austinė kailio imitacija

Description:

Imitation fur by weaving

13.20.50

Austinė kailio imitacija
Imitation fur by weaving

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Austinė kailio imitacija

Description:

Imitation fur by weaving

13.20.50.00.00

Austinė kailio imitacija
Imitation fur by weaving

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Austinė kailio imitacija

Description:

Imitation fur by weaving

13.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile fabrics

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile fabrics

13.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile fabrics

13.3

Tekstilės apdailos paslaugos
Textile finishing services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tekstilės apdailos paslaugos

Description:

Textile finishing services

13.30

Tekstilės apdailos paslaugos
Textile finishing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Tekstilės apdailos paslaugos

Description:

Textile finishing services

13.30.1

Tekstilės apdailos paslaugos
Textile finishing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės apdailos paslaugos

Description:

Textile finishing services

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos
Bleaching and dyeing services of textile fibres and yarns

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

Description:

Bleaching and dyeing services of textile fibres and
yarns

13.30.11.10.00

Pluoštų dažymas
Dyeing of fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pluoštų dažymas

Description:

Dyeing of fibres

13.30.11.21.00

Šilko verpalų dažymas
Dyeing of silk yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko verpalų dažymas

Description:

Dyeing of silk yarn

13.30.11.22.00

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų verpalų dažymas
Dyeing of yarns of wool, fine or coarse animal hair and horsehair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų
ir ašutų verpalų dažymas

Description:

Dyeing of yarns of wool, fine or coarse animal hair and
horsehair

13.30.11.23.00

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)
Dyeing of cotton yarn (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Dyeing of cotton yarn (excluding sewing thread)

13.30.11.24.00

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų dažymas
Dyeing of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių
tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų dažymas

Description:

Dyeing of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable
textile fibres and paper yarn
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13.30.11.25.00

Sintetinių gijų siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)
Dyeing of thread of synthetic filaments (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetinių gijų siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Dyeing of thread of synthetic filaments (excluding
sewing thread)

13.30.11.26.00

Dirbtinių gijų siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)
Dyeing of thread of artificial filaments (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių gijų siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Dyeing of thread of artificial filaments (excluding
sewing thread)

13.30.11.27.00

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)
Dyeing of yarn of synthetic staple fibres (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas
(išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Dyeing of yarn of synthetic staple fibres (excluding
sewing thread)

13.30.11.28.00

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)
Dyeing of yarn of artificial staple fibres (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas
(išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Dyeing of yarn of artificial staple fibres (excluding
sewing thread)

13.30.12

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos
Bleaching services of fabrics and textile articles (including wearing apparel)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius)
balinimo paslaugos

Description:

Bleaching services of fabrics and textile articles
(including wearing apparel)

13.30.12.10.00

Šilkinių audinių balinimas
Bleaching of woven fabrics of silk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilkinių audinių balinimas

Description:

Bleaching of woven fabrics of silk

13.30.12.20.00

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių balinimas
Bleaching of woven fabrics of wool, fine or coarse animal hair or horsehair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų ir ašutų audinių balinimas

Description:

Bleaching of woven fabrics of wool, fine or coarse
animal hair or horsehair

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

321/1 939

PGPK 2013

13.30.12.30.00

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 %, balinimas
Bleaching of woven fabrics of cotton containing ? 85 % by weight of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85 %, balinimas

Description:

Bleaching of woven fabrics of cotton containing ? 85 %
by weight of cotton

13.30.12.40.00

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių balinimas
Bleaching of woven fabrics of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių Description:
tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių balinimas

13.30.12.50.00

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų balinimas
Bleaching of woven fabrics of synthetic filament yarn or of synthetic fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų
balinimas

Description:

Bleaching of woven fabrics of synthetic filament yarn or
of synthetic fibres

13.30.12.60.00

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų balinimas
Bleaching of woven fabrics of artificial filament yarn or of artificial fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų
balinimas

Description:

Bleaching of woven fabrics of artificial filament yarn or
of artificial fibres

13.30.12.70.00

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių balinimas (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius
audinius, juostinius audinius)
Bleaching of woven pile fabrics and chenille fabrics (excluding terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton, narrow woven
fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių balinimas (išskyrus Description:
kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius
kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

13.30.12.80.00

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių balinimas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)
Bleaching of terry towelling and similar terry fabrics (excluding tufted textile fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių Description:
balinimas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės
medžiagas)

13.30.12.90.00

Nertinių arba megztinių medžiagų balinimas
Bleaching of knitted or crocheted fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nertinių arba megztinių medžiagų balinimas

Description:

Bleaching of knitted or crocheted fabrics
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13.30.13

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos
Dyeing services of fabrics and textile articles (including wearing apparel)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius)
dažymo paslaugos

Description:

Dyeing services of fabrics and textile articles (including
wearing apparel)

13.30.13.10.00

Šilko ir šilko atliekų audinių dažymas
Dyeing of woven fabrics of silk or of silk waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko ir šilko atliekų audinių dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of silk or of silk waste

13.30.13.20.00

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių dažymas
Dyeing of woven fabrics of wool, fine or coarse animal hair or horsehair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų ir ašutų audinių dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of wool, fine or coarse animal
hair or horsehair

13.30.13.30.00

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 %, dažymas
Dyeing of woven fabrics of cotton containing ? 85 % by weight of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85 %, dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of cotton containing ? 85 % by
weight of cotton

13.30.13.40.00

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių dažymas
Dyeing of woven fabrics of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių
tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of flax, jute, other textile bast
fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

13.30.13.50.00

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų dažymas
Dyeing of woven fabrics of synthetic filament yarn or of synthetic fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų
dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of synthetic filament yarn or of
synthetic fibres

13.30.13.60.00

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų dažymas
Dyeing of woven fabrics of artificial filament yarn or of artificial fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų
dažymas

Description:

Dyeing of woven fabrics of artificial filament yarn or of
artificial fibres
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13.30.13.70.00

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius,
juostinius audinius) dažymas
Dyeing of woven pile fabrics and chenille fabrics (excluding terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton, narrow woven
fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius
Description:
medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, juostinius audinius) dažymas

13.30.13.80.00

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) dažymas
Dyeing of terry towelling and similar terry fabrics (excluding tufted textile fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių Description:
(išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) dažymas

13.30.13.90.00

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dažymas
Dyeing of knitted or crocheted fabrics and non-wovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų
dažymas

Description:

Dyeing of knitted or crocheted fabrics and non-wovens

13.30.14

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) marginimo paslaugos
Printing services of fabrics and textile articles (including wearing apparel)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius)
marginimo paslaugos

Description:

Printing services of fabrics and textile articles (including
wearing apparel)

13.30.14.10.00

Šilkinių audinių marginimas
Printing of woven fabrics of silk

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilkinių audinių marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of silk

13.30.14.20.00

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių marginimas
Printing of woven fabrics of wool, fine or coarse animal hair or horsehair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų ir ašutų audinių marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of wool, fine or coarse animal
hair or horsehair

13.30.14.30.00

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 %, marginimas
Printing of woven fabrics of cotton containing ? 85 % by weight of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85 %, marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of cotton containing ? 85 %
by weight of cotton

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Dyeing of woven pile fabrics and chenille fabrics
(excluding terry towelling and similar woven terry
fabrics of cotton, narrow woven fabrics)

Dyeing of terry towelling and similar terry fabrics
(excluding tufted textile fabrics)

324/1 939

PGPK 2013

13.30.14.40.00

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių marginimas
Printing of woven fabrics of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių
tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių
marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of flax, jute, other textile bast
fibres, vegetable textile fibres and paper yarn

13.30.14.50.00

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų marginimas
Printing of woven fabrics of synthetic filament yarn or of synthetic fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų
marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of synthetic filament yarn or
of synthetic fibres

13.30.14.60.00

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų marginimas
Printing of woven fabrics of artificial filament yarn or of artificial fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų
marginimas

Description:

Printing of woven fabrics of artificial filament yarn or of
artificial fibres

13.30.14.70.00

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius bei juostinius
audinius) marginimas
Printing of woven pile fabrics and chenille fabrics (excluding terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton, narrow woven
fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius
Description:
medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius bei juostinius audinius) marginimas

13.30.14.80.00

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) marginimas
Printing of terry towelling and similar terry fabrics (excluding tufted textile fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių Description:
(išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)
marginimas

13.30.14.90.00

Megztinių ar nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų marginimas
Printing of knitted or crocheted fabrics and non-wovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinių ar nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų Description:
marginimas

13.30.19

Kitos tekstilės medžiagų ir jos gaminių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos
Other finishing services of textiles and textile articles (including wearing apparel)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos tekstilės medžiagų ir jos gaminių (įskaitant

Description:

Other finishing services of textiles and textile articles
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drabužius) apdailos paslaugos

(including wearing apparel)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tekstilės ir jos gaminių,
įskaitant drabužius, dekoravimo, džiovinimo,
apdorojimo garu, traukimo, dekatiravimo,
merserizavimo paslaugos

13.30.19.10.00

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of woven fabrics of silk (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą,
marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of silk (excluding bleaching,
dyeing, printing)

13.30.19.20.00

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of woven fabrics of wool, fine or coarse animal hair or horsehair (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų ir ašutų audinių apdaila (išskyrus balinimą,
dažymą, marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of wool, fine or coarse
animal hair or horsehair (excluding bleaching, dyeing,
printing)

13.30.19.30.00

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 %, apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of woven fabrics of cotton containing ? 85 % by weight of cotton (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85 %, apdaila (išskyrus balinimą, dažymą,
marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of cotton containing ? 85 %
by weight of cotton (excluding bleaching, dyeing,
printing)

13.30.19.40.00

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą,
marginimą)
Finishing of woven fabrics of flax, jute, other textile bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn (excluding bleaching, dyeing,
printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių
tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių apdaila
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of flax, jute, other textile
bast fibres, vegetable textile fibres and paper yarn
(excluding bleaching, dyeing, printing)

13.30.19.50.00

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of woven fabrics of synthetic filament yarn or of synthetic fibres (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš sintetinių gijų siūlų arba sintetinių pluoštų
apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of synthetic filament yarn or
of synthetic fibres (excluding bleaching, dyeing,
printing)

13.30.19.60.00

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of woven fabrics of artificial filament yarn or of artificial fibres (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių iš dirbtinių gijų siūlų arba dirbtinių pluoštų
apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

Description:

Finishing of woven fabrics of artificial filament yarn or
of artificial fibres (excluding bleaching, dyeing,
printing)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - dressing, drying, steaming,
shrinking, sanforising, mercerising services of textiles
and textile articles, including wearing apparel

326/1 939

PGPK 2013

13.30.19.70.00

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius,
juostinius audinius) apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing (excluding bleaching, dyeing, printing) of woven pile fabrics and chenille fabrics (excluding terry towelling and similar woven
terry fabrics of cotton, narrow woven fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius
Description:
medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, juostinius audinius) apdaila
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.80.00

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) apdaila (išskyrus balinimą,
dažymą, marginimą)
Finishing (excluding bleaching, dyeing, printing), of terry towelling and similar terry fabrics (excluding tufted textile fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių Description:
(išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) apdaila
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.90.00

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
Finishing of knitted or crocheted fabrics and non-wovens (excluding bleaching, dyeing, printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų
apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

Description:

Finishing of knitted or crocheted fabrics and nonwovens (excluding bleaching, dyeing, printing)

13.30.19.95.00

Aprangos apdailos paslaugos
Finishing services of clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aprangos apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of clothing

13.9

Kitos tekstilės medžiagos
Other textiles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos tekstilės medžiagos

Description:

Other textiles

13.91

Megztinės (trikotažas) ir nertinės medžiagos
Knitted and crocheted fabrics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Megztinės (trikotažas) ir nertinės medžiagos

Description:

Knitted and crocheted fabrics

13.91.1

Megztinės arba nertinės medžiagos
Knitted or crocheted fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės medžiagos

Description:

Knitted or crocheted fabrics
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13.91.11

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos
Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos Description:

13.91.11.00.00

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos
Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos Description:

Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

CN:

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

13.91.19

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant megztinį dirbtinį kailį
Other knitted or crocheted fabrics, including imitation fur by knitting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant
megztinį dirbtinį kailį

Description:

Other knitted or crocheted fabrics, including imitation
fur by knitting

13.91.19.10.00

Megztinės arba nertinės medžiagos (išskyrus pūkines medžiagas)
Knitted or crocheted fabrics (excluding pile fabrics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės medžiagos (išskyrus pūkines
medžiagas)

Description:

Knitted or crocheted fabrics (excluding pile fabrics)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 CN:
+ .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 +
.31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50
+ .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 +
.90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 +
.31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

13.91.19.20.00

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai
Artificial fur and articles thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

Description:

Artificial fur and articles thereof

Ryšys su CN:

4304

CN:

4304

13.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių
arba nertinių audinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted or crocheted fabrics
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Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40
+ .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 +
.31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50
+ .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 +
.90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 +
.31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10
+ .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]
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13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių
arba nertinių audinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted or crocheted fabrics

13.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių
arba nertinių audinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted or crocheted fabrics

13.92

Gatavi tekstilės gaminiai, išskyrus drabužius
Made-up textile articles, except apparel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gatavi tekstilės gaminiai, išskyrus drabužius

Description:

Made-up textile articles, except apparel

13.92.1

Gatavi namų apyvokos tekstilės gaminiai
Made-up textile articles for the household

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gatavi namų apyvokos tekstilės gaminiai

Description:

Made-up textile articles for the household

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes
Blankets and travelling rugs, except electric blankets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines
antklodes

Description:

Blankets and travelling rugs, except electric blankets

13.92.11.30.00

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų
Blankets and travelling rugs of wool or fine animal hair (excluding electric blankets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai
pledai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų

Description:

Blankets and travelling rugs of wool or fine animal hair
(excluding electric blankets)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6301[.20(.10 + .90)]

CN:

6301[.20(.10 + .90)]

13.92.11.50.00

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų
Blankets and travelling rugs of synthetic fibres (excluding electric blankets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai
pledai iš sintetinių pluoštų

Description:

Blankets and travelling rugs of synthetic fibres
(excluding electric blankets)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

329/1 939

PGPK 2013

vienetas:
Ryšys su CN:

6301[.40(.10 + .90)]

13.92.11.90.00

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų,
sintetinių pluoštų)
Blankets (excluding electric blankets) and travelling rugs of textile materials (excluding of wool or fine animal hair, of synthetic fibres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai
pledai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų, sintetinių pluoštų)

Description:

Blankets (excluding electric blankets) and travelling
rugs of textile materials (excluding of wool or fine
animal hair, of synthetic fibres)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

13.92.12

Patalynės skalbiniai
Bed linen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Patalynės skalbiniai

Description:

Bed linen

13.92.12.30.00

Lovos skalbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Bed linen of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės
medžiagų

Description:

Bed linen of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 10

CN:

6302 10

13.92.12.53.00

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš medvilnės
Bed linen of cotton (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš
medvilnės

Description:

Bed linen of cotton (excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.21 + .31]

CN:

6302[.21 + .31]

13.92.12.55.00

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš lino arba ramės
Bed linen of flax or ramie (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš lino
arba ramės

Description:

Bed linen of flax or ramie (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.29(.10) + .39(.20)]

CN:

6302[.29(.10) + .39(.20)]
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13.92.12.59.00

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino ar ramės)
Bed linen of woven textiles (excluding of cotton, of flax or ramie)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės medžiagų (išskyrus
iš medvilnės, lino ar ramės)

Description:

Bed linen of woven textiles (excluding of cotton, of flax
or ramie)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

CN:

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

13.92.12.70.00

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš neaustinių cheminių pluoštų
Bed linen of non-woven man-made fibres (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš
neaustinių cheminių pluoštų

Description:

Bed linen of non-woven man-made fibres (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.22(.10) + .32(.10)]

CN:

6302[.22(.10) + .32(.10)]

13.92.13

Stalo skalbiniai
Table linen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai

Description:

Table linen

13.92.13.30.00

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti
Table linen of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

Description:

Table linen of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 40

CN:

6302 40

13.92.13.53.00

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)
Table linen of cotton (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus)

Description:

Table linen of cotton (excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 51

CN:

6302 51
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13.92.13.55.00

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)
Table linen of flax (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)

Description:

Table linen of flax (excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 59 10

CN:

6302 59 10

13.92.13.59.00

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių pluoštų ir iš kitų austinių arba neaustinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir lino)
Table linen of woven man-made fibres and of other woven or non-woven textiles (excluding of cotton, of flax)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių pluoštų ir iš kitų
austinių arba neaustinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš
medvilnės ir lino)

Description:

Table linen of woven man-made fibres and of other
woven or non-woven textiles (excluding of cotton, of
flax)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.53(.90) + .59(.90)]

CN:

6302[.53(.90) + .59(.90)]

13.92.13.70.00

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų
Table linen of non-woven man-made fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

Description:

Table linen of non-woven man-made fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 53 10

CN:

6302 53 10

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai
Toilet and kitchen linen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

Description:

Toilet and kitchen linen

13.92.14.30.00

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių arba panašių kilpinių medžiagų
Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės
Description:
skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių arba panašių kilpinių
medžiagų

Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or
similar terry fabrics of cotton

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 60

CN:

6302 60
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13.92.14.50.00

Austiniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš kilpinių rankšluostinių ir panašių kilpinių
medvilninių audinių)
Woven toilet linen and kitchen linen, of textiles (excluding terry towelling or similar terry fabrics of cotton)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Austiniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai
iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš kilpinių rankšluostinių
ir panašių kilpinių medvilninių audinių)

Description:

Woven toilet linen and kitchen linen, of textiles
(excluding terry towelling or similar terry fabrics of
cotton)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

CN:

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

13.92.14.70.00

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų
Toilet linen and kitchen linen, of non-woven man-made fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš
neaustinių cheminių pluoštų

Description:

Toilet linen and kitchen linen, of non-woven manmade fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6302 93 10

CN:

6302 93 10

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos
Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos;
užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

Description:

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain
or bed valances

13.92.15.30.00

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš megztinių arba nertinių medžiagų
Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of knitted or crocheted materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš megztinių arba nertinių medžiagų

Description:

Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of
knitted or crocheted materials

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6303[.12 + .19]

CN:

6303[.12 + .19]

13.92.15.50.00

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš austinių medžiagų
Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of woven materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš austinių medžiagų

Description:

Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of
woven materials

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

CN:

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]
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13.92.15.70.00

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš neaustinių medžiagų
Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of non-woven materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų
lambrekenai iš neaustinių medžiagų

Description:

Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of
non-woven materials

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6303[.92(.10) + .99(.10)]

CN:

6303[.92(.10) + .99(.10)]

13.92.16

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams ir būstui dekoruoti; audinių, verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems
tekstilės dirbiniams gaminti
Furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric and yarn for making up into rugs, tapestries and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams ir būstui
dekoruoti; audinių, verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams,
gobelenams ir panašiems tekstilės dirbiniams gaminti

Description:

Furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric and yarn
for making up into rugs, tapestries and the like

13.92.16.20.00

Rankomis austi "Gobelins", "Flanders", "Aubusson", "Beauvais" ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu,
kryželiu) gatavi arba ne gobelenai
Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais, and needle-worked tapestries (including petit point, crossstitch) whether or not made up

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankomis austi "Gobelins", "Flanders", "Aubusson",
"Beauvais" ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti
(pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gatavi arba ne
gobelenai

Description:

Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders,
Aubusson, Beauvais, and needle-worked tapestries
(including petit point, cross-stitch) whether or not
made up

Ryšys su CN:

5805

CN:

5805

13.92.16.40.00

Lovatiesės (išskyrus dygsniuotas pūkines antklodes)
Bedspreads (excluding eiderdowns)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lovatiesės (išskyrus dygsniuotas pūkines antklodes)

Description:

Bedspreads (excluding eiderdowns)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

CN:

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

13.92.16.60.00

Dirbiniai patalpoms dekoruoti, įskaitant baldų ir pagalvėlių apvalkalus, taip pat apvalkalus automobilių sėdynėms (išskyrus antklodes,
kelioninius pledus, lovos, stalo ir virtuvės skalbinius, skalbinius kūno priežiūrai, užuolaidas ir vidines uždangas, lambrekenus ir
lovatieses)
Furnishing articles including furniture and cushion covers as well as cushion covers, etc. for car seats (excluding blankets, travelling
rugs, bed linen, table linen, toilet linen, kitchen linen, curtains, blinds, valances and bedspreads)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai patalpoms dekoruoti, įskaitant baldų ir
Description:
pagalvėlių apvalkalus, taip pat apvalkalus automobilių
sėdynėms (išskyrus antklodes, kelioninius pledus, lovos,
stalo ir virtuvės skalbinius, skalbinius kūno priežiūrai,
užuolaidas ir vidines uždangas, lambrekenus ir
lovatieses)

Furnishing articles including furniture and cushion
covers as well as cushion covers, etc. for car seats
(excluding blankets, travelling rugs, bed linen, table
linen, toilet linen, kitchen linen, curtains, blinds,
valances and bedspreads)

Ryšys su CN:

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

6304[.91 + .92 + .93 + .99]
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13.92.16.80.00

Audinių ir verpalų rinkiniai kilimėliams, gobelenams, siuvinėtoms staltiesėms ar servetėlėms arba panašiems tekstilės dirbiniams
gaminti, skirti mažmeninei prekybai
Sets of woven fabrics and yarns for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths, serviettes, or similar textile articles, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių ir verpalų rinkiniai kilimėliams, gobelenams,
Description:
siuvinėtoms staltiesėms ar servetėlėms arba panašiems
tekstilės dirbiniams gaminti, skirti mažmeninei prekybai

Sets of woven fabrics and yarns for making up into
rugs, tapestries, embroidered table cloths, serviettes, or
similar textile articles, p.r.s.

Ryšys su CN:

6308

CN:

6308

13.92.2

Kiti gatavi tekstilės gaminiai
Other made-up textile articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti gatavi tekstilės gaminiai

Description:

Other made-up textile articles

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

Description:

Sacks and bags, of a kind used for the packing of
goods

13.92.21.30.00

Medvilniniai maišai ir krepšiai prekėms pakuoti
Sacks and bags, of cotton, used for packing goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai maišai ir krepšiai prekėms pakuoti

Description:

Sacks and bags, of cotton, used for packing goods

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6305 20

CN:

6305 20

13.92.21.50.00

Megzti arba nerti maišai ir krepšiai iš polietileno ar polipropileno juostelių prekėms pakuoti
Sacks and bags, of knitted or crocheted polyethylene or polypropylene strip, used for packing goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megzti arba nerti maišai ir krepšiai iš polietileno ar
polipropileno juostelių prekėms pakuoti

Description:

Sacks and bags, of knitted or crocheted polyethylene
or polypropylene strip, used for packing goods

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6305[.32(.11) + .33(.10)]

CN:

6305[.32(.11) + .33(.10)]

13.92.21.70.00

Prekėms pakuoti naudojami maišai ir krepšiai (išskyrus megztus arba nertus) iš polietileno ar polipropileno juostelių
Sacks and bags, of polyethylene or polypropylene strip, used for packing goods (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekėms pakuoti naudojami maišai ir krepšiai (išskyrus
megztus arba nertus) iš polietileno ar polipropileno
juostelių

Description:

Sacks and bags, of polyethylene or polypropylene strip,
used for packing goods (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6305[.32(.19) + .33(.90)]

CN:

6305[.32(.19) + .33(.90)]
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13.92.21.90.00

Maišai ir krepšiai (išskyrus iš medvilnės, polietileno ar polipropileno juostelių) prekėms pakuoti
Sacks and bags, used for packing goods (excluding of cotton, polyethylene or polypropylene strip)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (išskyrus iš medvilnės, polietileno ar
polipropileno juostelių) prekėms pakuoti

Description:

Sacks and bags, used for packing goods (excluding of
cotton, polyethylene or polypropylene strip)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

CN:

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

13.92.22

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės; laivų, burlenčių arba vėjaračių burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus
čiužinius)
Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails for boats, sailboards or landcraft; tents and camping goods (including pneumatic mattresses)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės; laivų, burlenčių
arba vėjaračių burės; palapinės ir stovyklaviečių
reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

Description:

Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails for boats,
sailboards or landcraft; tents and camping goods
(including pneumatic mattresses)

13.92.22.10.00

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės (išskyrus furgonų stogines)
Tarpaulins, awnings and sunblinds (excluding caravan awnings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės (išskyrus furgonų Description:
stogines)

Tarpaulins, awnings and sunblinds (excluding caravan
awnings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6306[.12 + .19]

CN:

6306[.12 + .19]

13.92.22.30.00

Palapinės (įskaitant priekabinių namelių stogines)
Tents (including caravan awnings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Palapinės (įskaitant priekabinių namelių stogines)

Description:

Tents (including caravan awnings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6306[.22 + .29]

CN:

6306[.22 + .29]

13.92.22.50.00

Burės
Sails

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Burės

Description:

Sails

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6306 30

CN:

6306 30
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13.92.22.70.00

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių įranga (išskyrus priekabinių namelių stogines, palapines, miegmaišius)
Pneumatic mattresses and other camping goods (excluding caravan awnings, tents, sleeping bags)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių įranga
(išskyrus priekabinių namelių stogines, palapines,
miegmaišius)

Description:

Pneumatic mattresses and other camping goods
(excluding caravan awnings, tents, sleeping bags)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6306[.40 + .90]

CN:

6306[.40 + .90]

13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; jų dalys
Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai;
jų dalys

Description:

Parachutes (including dirigible parachutes) and
rotochutes; parts thereof

13.92.23.00.00

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir pagalbiniai reikmenys (įskaitant dirižablių parašiutus)
Parachutes and rotochutes, parts and accessories (including dirigible parachutes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir pagalbiniai reikmenys Description:
(įskaitant dirižablių parašiutus)

Parachutes and rotochutes, parts and accessories
(including dirigible parachutes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8804

CN:

8804

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai,
spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų
Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, sleeping bags and the like, fitted with springs or stuffed or internally fitted with any
material or of cellular rubber or plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės,
dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai
ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti
bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos
gumos ar iš plastikų

Description:

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, sleeping
bags and the like, fitted with springs or stuffed or
internally fitted with any material or of cellular rubber
or plastics

13.92.24.30.00

Miegmaišiai
Sleeping bags

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miegmaišiai

Description:

Sleeping bags

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 30

CN:

9404 30
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13.92.24.93.00

Patalynės reikmenys su plunksnų ar pūkų užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves,
išskyrus čiužinius ir miegmaišius)
Articles of bedding of feathers or down (including quilts and eiderdowns, cushions, pouffes, pillows) (excluding mattresses, sleeping
bags)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patalynės reikmenys su plunksnų ar pūkų užpildais
(įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes,
pagalvėles, pufus, pagalves, išskyrus čiužinius ir
miegmaišius)

Description:

Articles of bedding of feathers or down (including
quilts and eiderdowns, cushions, pouffes, pillows)
(excluding mattresses, sleeping bags)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 90 10

CN:

9404 90 10

13.92.24.99.00

Patalynės reikmenys su kitais užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves) (išskyrus čiužinius
ir miegmaišius)
Articles of bedding filled other than with feathers or down (including quilts and eiderdowns, cushions, pouffes, pillows) (excluding
mattresses, sleeping bags)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patalynės reikmenys su kitais užpildais (įskaitant plonas Description:
ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus,
pagalves) (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

Articles of bedding filled other than with feathers or
down (including quilts and eiderdowns, cushions,
pouffes, pillows) (excluding mattresses, sleeping bags)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 90 90

CN:

9404 90 90

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius,
gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)
Other made-up textile articles (including floor cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, life-jackets and life-belts)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant audinius
grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius
valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir
gelbėjimosi liemenes)

Description:

Other made-up textile articles (including floor cloths,
dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, lifejackets and life-belts)

13.92.29.53.00

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės iš neaustinių tekstilės medžiagų
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, of non-woven textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės iš
neaustinių tekstilės medžiagų

Description:

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning
cloths, of non-woven textiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6307 10 30

CN:

6307 10 30

13.92.29.57.00

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės (išskyrus megztas, nertas ar iš neaustinių tekstilės medžiagų)
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths (excluding knitted or crocheted, articles of non-woven textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės
(išskyrus megztas, nertas ar iš neaustinių tekstilės
medžiagų)

Description:

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning
cloths (excluding knitted or crocheted, articles of nonwoven textiles)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

6307 10 90

13.92.29.93.00

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs gaminiai iš tekstilės (išskyrus iš vatos)
Sanitary towels, tampons and similar article of textile materials (excluding wadding)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs gaminiai iš
tekstilės (išskyrus iš vatos)

Description:

Sanitary towels, tampons and similar article of textile
materials (excluding wadding)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9619[.00(.41 + .49)]

CN:

9619[.00(.41 + .49)]

13.92.29.97.00

Kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs gaminiai iš tekstilės (išskyrus iš vatos)
Napkins and napkin liners for babies and similar article of textile materials (excluding wadding)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs gaminiai iš
tekstilės (išskyrus iš vatos)

Description:

Napkins and napkin liners for babies and similar article
of textile materials (excluding wadding)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9619[.00(.51 + .59)]

CN:

9619[.00(.51 + .59)]

13.92.29.99.00

Megztos arba nertos grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės; gelbėjimosi liemenės, gelbėjimosi diržai ir kiti gatavi gaminiai
(išskyrus higieninius paketus, kūdikių vystyklus ir panašius gaminius)
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, knitted or crocheted; life-jackets, life-belts and other made up articles
(excluding sanitary towels and napkins and similar articles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztos arba nertos grindų, indų, dulkių ir panašios
valymo šluostės; gelbėjimosi liemenės, gelbėjimosi
diržai ir kiti gatavi gaminiai (išskyrus higieninius
paketus, kūdikių vystyklus ir panašius gaminius)

Description:

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning
cloths, knitted or crocheted; life-jackets, life-belts and
other made up articles (excluding sanitary towels and
napkins and similar articles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

CN:

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

13.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų
tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
made-up textile articles, except apparel

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų
tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
made-up textile articles, except apparel
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13.92.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų
tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
made-up textile articles, except apparel

13.93

Kilimai ir kilimėliai
Carpets and rugs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kilimai ir kilimėliai

Description:

Carpets and rugs

13.93.1

Kilimai ir kilimėliai
Carpets and rugs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kilimai ir kilimėliai

Description:

Carpets and rugs

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga
Carpets and other textile floor coverings, knotted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

Description:

Carpets and other textile floor coverings, knotted

13.93.11.00.00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga
Knotted carpets and other knotted textile floor coverings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

Description:

Knotted carpets and other knotted textile floor
coverings

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė
Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga,
nesiūtinė ir neklijuotinė

Description:

Carpets and other textile floor coverings, woven, not
tufted or flocked

13.93.12.00.00

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)
Woven carpets and other woven textile coverings (excluding tufted or flocked)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga
(išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

Description:

Woven carpets and other woven textile coverings
(excluding tufted or flocked)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²
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Ryšys su CN:

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + CN:
.41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39
+ .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga
Carpets and other textile floor coverings, tufted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

Description:

Carpets and other textile floor coverings, tufted

13.93.13.00.00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga
Tufted carpets and other tufted textile floor coverings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

Description:

Tufted carpets and other tufted textile floor coverings

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 +
.82 + .88) + .90(.20 + .80)]

CN:

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 +
.82 + .88) + .90(.20 + .80)]

13.93.19

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, įskaitant pagamintą iš veltinio
Other carpets and textile floor coverings (including those of felt)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, įskaitant
pagamintą iš veltinio

Description:

Other carpets and textile floor coverings (including
those of felt)

13.93.19.30.00

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)
Needlefelt carpets and other needlefelt textile floor coverings (excluding tufted or flocked)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė grindų danga
(išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

Description:

Needlefelt carpets and other needlefelt textile floor
coverings (excluding tufted or flocked)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5704[.10 + .90]

CN:

5704[.10 + .90]

13.93.19.90.00

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga (išskyrus rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)
Carpets and other textile floor coverings (excluding knotted, woven, tufted, needlefelt)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga (išskyrus
rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)

Description:

Carpets and other textile floor coverings (excluding
knotted, woven, tufted, needlefelt)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5705[.00(.30 + .80)]

CN:

5705[.00(.30 + .80)]

13.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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kilimėlių gamybos dalis

carpets and rugs

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir
kilimėlių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
carpets and rugs

13.93.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir
kilimėlių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
carpets and rugs

13.94

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai
Cordage, rope, twine and netting

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai

Description:

Cordage, rope, twine and netting

13.94.1

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas
Cordage, rope, twine and netting, except waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas

Description:

Cordage, rope, twine and netting, except waste

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų
Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile bast fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų
tekstilės karnienos pluoštų

Description:

Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile
bast fibres

13.94.11.30.00

Virvės, virvelės, lynai arba trosai (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš sizalio arba iš kitų agavinių šeimos augalų tekstilės pluoštų,
iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų ir tvirtų lapinių pluoštų
Twine, cordage, rope or cables, of sisal or other textile fibres of ‘agave’, of jute or other textile bast fibres and hard leaf fibres
(excluding binder or baler twine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virvės, virvelės, lynai arba trosai (išskyrus špagatus arba Description:
pakavimo virves) iš sizalio arba iš kitų agavinių šeimos
augalų tekstilės pluoštų, iš džiuto arba iš kitų karnienos
tekstilės pluoštų ir tvirtų lapinių pluoštų

Twine, cordage, rope or cables, of sisal or other textile
fibres of ‘agave’, of jute or other textile bast fibres and
hard leaf fibres (excluding binder or baler twine)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607[.29 + .90(.20)]

CN:

5607[.29 + .90(.20)]
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13.94.11.53.00

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės ūkyje) iš sizalio
Sisal binder or baler (agricultural) twines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės
ūkyje) iš sizalio

Description:

Sisal binder or baler (agricultural) twines

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607 21

CN:

5607 21

13.94.11.55.00

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės ūkyje) iš polietileno arba polipropileno
Polyethylene or polypropylene binder or baler (agricultural) twines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės
ūkyje) iš polietileno arba polipropileno

Description:

Polyethylene or polypropylene binder or baler
(agricultural) twines

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607 41

CN:

5607 41

13.94.11.60.00

Virvės, virvelės arba trosai (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš polietileno arba polipropileno, nailono, kitų poliamidų arba
poliesterių, kurių ilginis tankis viršija 50 000 deciteksų, iš kitų sintetinių pluoštų
Cordage, ropes or cables of polyethylene, polypropylene, nylon or other polyamides or of polyesters measuring > 50 000 decitex, of
other synthetic fibres (excluding binder or baler twine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virvės, virvelės arba trosai (išskyrus špagatus arba
pakavimo virves) iš polietileno arba polipropileno,
nailono, kitų poliamidų arba poliesterių, kurių ilginis
tankis viršija 50 000 deciteksų, iš kitų sintetinių pluoštų

Description:

Cordage, ropes or cables of polyethylene,
polypropylene, nylon or other polyamides or of
polyesters measuring > 50 000 decitex, of other
synthetic fibres (excluding binder or baler twine)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

CN:

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

13.94.11.70.00

Virvės (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš polietileno arba polipropileno, nailono, kitų poliamidų arba poliesterių, kurių ilginis
tankis neviršija 50 000 deciteksų (5 g/m)
Twines of polyethylene or polypropylene, of nylon or other polyamides or polyesters measuring ? 50 000 decitex (5 g/m) (excluding
binder or baler twine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virvės (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš
polietileno arba polipropileno, nailono, kitų poliamidų
arba poliesterių, kurių ilginis tankis neviršija 50 000
deciteksų (5 g/m)

Description:

Twines of polyethylene or polypropylene, of nylon or
other polyamides or polyesters measuring ? 50 000
decitex (5 g/m) (excluding binder or baler twine)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607[.49(.90) + .50(.30)]

CN:

5607[.49(.90) + .50(.30)]
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13.94.11.90.00

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš džiuto ir kitų karnienos tekstilės pluoštų, sizalio, abakos ar kitų tvirtų
lapinių pluoštų, sintetinių pluoštų)
Twines, cordage, rope and cables of textile materials (excluding jute and other textile bast fibres, sisal, abaca or other hard leaf fibres,
synthetic fibres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš džiuto ir kitų karnienos tekstilės pluoštų,
sizalio, abakos ar kitų tvirtų lapinių pluoštų, sintetinių
pluoštų)

Description:

Twines, cordage, rope and cables of textile materials
(excluding jute and other textile bast fibres, sisal, abaca
or other hard leaf fibres, synthetic fibres)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5607 90 90

CN:

5607 90 90

13.94.12

Tinklai, rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš verpalų arba
juostelių
Knotted netting of twine, cordage or rope, made up nets of textile materials; articles of yarn, strip n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tinklai, rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos Description:
tinklai iš tekstilės medžiagų; kiti, niekur kitur nepriskirti,
gaminiai iš verpalų arba juostelių

13.94.12.33.00

Cheminių pluoštų gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės graibštukus), rišti iš virvių, virvelių arba lynų
Made-up fishing nets from twine, cordage or rope of man-made fibres (excluding fish landing nets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminių pluoštų gatavi žvejybos tinklai (išskyrus
žūklės graibštukus), rišti iš virvių, virvelių arba lynų

Description:

Made-up fishing nets from twine, cordage or rope of
man-made fibres (excluding fish landing nets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5608 11 20

CN:

5608 11 20

13.94.12.35.00

Gatavi žvejybos tinklai iš cheminių pluoštų verpalų (išskyrus žūklės graibštukus)
Made-up fishing nets from yarn of man-made fibres (excluding fish landing nets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gatavi žvejybos tinklai iš cheminių pluoštų verpalų
(išskyrus žūklės graibštukus)

Description:

Made-up fishing nets from yarn of man-made fibres
(excluding fish landing nets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5608 11 80

CN:

5608 11 80

13.94.12.53.00

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar kitokių poliamidinių virvelių, virvių ar lynų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius,
sporto ir žvejybos tinklus)
Made-up nets from twine, cable or rope of nylon or other polyamides (excluding netting in the piece produced by crochet, hairnets,
sports and fishing nets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar kitokių
poliamidinių virvelių, virvių ar lynų (išskyrus vąšeliu
nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos
tinklus)

Description:

Made-up nets from twine, cable or rope of nylon or
other polyamides (excluding netting in the piece
produced by crochet, hairnets, sports and fishing nets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

5608 19 11

13.94.12.55.00

Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus, pagamintus iš
virvelių, virvių ar lynų)
Made-up nets of nylon or other polyamides (excluding netting in the piece produced by crochet, hairnets, sports and fishing nets,
those made from twine, cable or rope)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų (išskyrus
vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir
žvejybos tinklus, pagamintus iš virvelių, virvių ar lynų)

Description:

Made-up nets of nylon or other polyamides (excluding
netting in the piece produced by crochet, hairnets,
sports and fishing nets, those made from twine, cable
or rope)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5608 19 19

CN:

5608 19 19

13.94.12.59.00

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš cheminių tekstilės medžiagų, kitus gatavus tinklus iš nailono ir
kitų poliamidų)
Knotted netting of textile materials (excluding made-up fishing nets of man-made textiles, other made-up nets of nylon or other
polyamides)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus
žvejybos tinklus iš cheminių tekstilės medžiagų, kitus
gatavus tinklus iš nailono ir kitų poliamidų)

Description:

Knotted netting of textile materials (excluding madeup fishing nets of man-made textiles, other made-up
nets of nylon or other polyamides)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5608[.19(.30 + .90) + .90]

CN:

5608[.19(.30 + .90) + .90]

13.94.12.80.00

Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų arba trosų
Articles of twine, cordage, rope or cables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų arba trosų

Description:

Articles of twine, cordage, rope or cables

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5609

CN:

5609

13.94.2

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų
Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat
naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

Description:

Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn
out articles of textile materials

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų
Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat
naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

Description:

Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn
out articles of textile materials
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13.94.20.00.00

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų
Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat
naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

Description:

Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn
out articles of textile materials

13.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų,
virvelių ir tinklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cordage, rope, twine and netting

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų,
virvelių ir tinklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cordage, rope, twine and netting

13.94.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų,
virvelių ir tinklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cordage, rope, twine and netting

13.95

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius
Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų
gaminiai, išskyrus drabužius

Description:

Non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel

13.95.1

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius
Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų
gaminiai, išskyrus drabužius

Description:

Non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai , išskyrus drabužius
Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai Description:
, išskyrus drabužius
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13.95.10.10.00

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 25 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus aptrauktus
arba padengtus drabužius)
Non-wovens of a weight ? 25 g/m² (including articles made from non-wovens) (excluding articles of apparel, coated or covered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis ne didesnis Description:
kaip 25 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių
medžiagų, išskyrus aptrauktus arba padengtus
drabužius)

Non-wovens of a weight ? 25 g/m² (including articles
made from non-wovens) (excluding articles of apparel,
coated or covered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5603[.11(.90) + .91(.90)]

CN:

5603[.11(.90) + .91(.90)]

13.95.10.20.00

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 25 g/m², bet ne didesnis kaip 70 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių
medžiagų, išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)
Non-wovens of a weight of > 25 g/m² but ? 70 g/m² (including articles made from non-wovens) (excluding articles of apparel, coated
or covered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis
kaip 25 g/m², bet ne didesnis kaip 70 g/m² (įskaitant
dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus aptrauktus
arba padengtus drabužius)

Description:

Non-wovens of a weight of > 25 g/m² but ? 70 g/m²
(including articles made from non-wovens) (excluding
articles of apparel, coated or covered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5603[.12(.90) + .92(.90)]

CN:

5603[.12(.90) + .92(.90)]

13.95.10.30.00

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 70 g/m², bet ne didesnis kaip 150 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių
medžiagų, išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)
Non-wovens of a weight of > 70 g/m² but ? 150 g/m² (including articles made from non-wovens) (excluding articles of apparel, coated
or covered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis
kaip 70 g/m², bet ne didesnis kaip 150 g/m² (įskaitant
dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus aptrauktus
arba padengtus drabužius)

Description:

Non-wovens of a weight of > 70 g/m² but ? 150 g/m²
(including articles made from non-wovens) (excluding
articles of apparel, coated or covered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5603[.13(.90) + .93(.90)]

CN:

5603[.13(.90) + .93(.90)]

13.95.10.50.00

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus aptrauktus arba
padengtus drabužius)
Non-wovens of a weight of > 150 g/m² (including articles made from non-wovens) (excluding articles of apparel, coated or covered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis
kaip 150 g/m² (įskaitant dirbinius iš neaustinių
medžiagų, išskyrus aptrauktus arba padengtus
drabužius)

Description:

Non-wovens of a weight of > 150 g/m² (including
articles made from non-wovens) (excluding articles of
apparel, coated or covered)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5603[.14(.90) + .94(.90)]

CN:

5603[.14(.90) + .94(.90)]
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13.95.10.70.00

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus drabužius)
Non-wovens, coated or covered (including articles made from non-wovens) (excluding articles of apparel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos
(įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų, išskyrus
drabužius)

Description:

Non-wovens, coated or covered (including articles
made from non-wovens) (excluding articles of apparel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + CN:
.92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

13.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių
medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus
drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel

13.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių
medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus
drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel

13.95.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių
medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus
drabužius, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-wovens and articles made from non-wovens,
except apparel

13.96

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai
Other technical and industrial textiles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai

Description:

Other technical and industrial textiles

13.96.1

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų; guminiai siūlai ir
kordai, padengti tekstilės medžiaga, ir techninės paskirties tekstilės gaminiai
Metallised yarn or metallised gimped yarn; woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn; rubber thread and
cord, textile covered and textile products and articles for technical uses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai
verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų
verpalų; guminiai siūlai ir kordai, padengti tekstilės
medžiaga, ir techninės paskirties tekstilės gaminiai

Description:

Metallised yarn or metallised gimped yarn; woven
fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised
yarn; rubber thread and cord, textile covered and
textile products and articles for technical uses
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13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai
Metallised yarn or metallised gimped yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai
verpalai

Description:

Metallised yarn or metallised gimped yarn

13.96.11.00.00

Metalizuotieji siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba
milteliais arba padengti metalu
Metallised yarn, strip and the like of man-made textile materials, combined with metal in thread, strip or powder forms, or covered in
metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalizuotieji siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai iš
Description:
cheminių tekstilės medžiagų, kombinuoti su metaliniais
siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu

Metallised yarn, strip and the like of man-made textile
materials, combined with metal in thread, strip or
powder forms, or covered in metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5605

CN:

5605

13.96.12

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų
Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių siūlų ir
metalizuotųjų verpalų

Description:

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of
metallised yarn n.e.c.

13.96.12.00.00

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotų verpalų drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti arba panašiems tikslams
Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn, used in apparel, as furnishing fabrics or similar purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotų
verpalų drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti arba
panašiems tikslams

Description:

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of
metallised yarn, used in apparel, as furnishing fabrics or
similar purposes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5809

CN:

5809

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais
Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn and strip, impregnated or covered with rubber or plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės
medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos
arba padengtos guma ar plastikais

Description:

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn
and strip, impregnated or covered with rubber or
plastics

13.96.13.00.00

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba
plastikais
Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn and strip impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės
medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkyti,

Description:

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn
and strip impregnated, coated, covered or sheathed
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aptraukti, padengti guma arba plastikais

with rubber or plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

CN:

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

13.96.14

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai
Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti Description:
tekstilės audiniai

13.96.14.00.00

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai
Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti Description:
tekstilės audiniai

Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) +
.90(.10 + .91 + .99)] + 5907

CN:

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) +
.90(.10 + .91 + .99)] + 5907

13.96.15

Padangų kordo audinys iš nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba sustiprinto viskozės pluošto verpalų
Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padangų kordo audinys iš nailono arba kitų poliamidų,
poliesterių arba sustiprinto viskozės pluošto verpalų

Description:

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other
polyamides, polyesters or viscose rayon

13.96.15.00.00

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono, kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės
Tyre cord fabrics of high tenacity yarn, of nylon, other polyamides, polyesters or viscose rayon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono, kitų
poliamidų, poliesterių arba viskozės

Description:

Tyre cord fabrics of high tenacity yarn, of nylon, other
polyamides, polyesters or viscose rayon

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės gaminiai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų
audinius ir filtravimo audinius)
Textile products and articles for technical uses (including wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor belts, bolting cloth
and straining cloth)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Techninės paskirties tekstilės gaminiai (įskaitant dagtis, Description:
kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių
juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo
audinius)
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13.96.16.20.00

Tekstilės žarnos ir panašūs tekstilės vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas), įmirkyti arba ne, apvilkti arba ne, su vidiniu sluoksniu ar be
jo, armuoti arba ne, su kitų medžiagų priedais ar be jų
Textile hosepiping and similar textile tubing, whether or not impregnated or coated, with or without lining, armour or accessories of
other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės žarnos ir panašūs tekstilės vamzdžio pavidalo
dirbiniai (tiubingas), įmirkyti arba ne, apvilkti arba ne,
su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti arba ne, su kitų
medžiagų priedais ar be jų

Description:

Textile hosepiping and similar textile tubing, whether
or not impregnated or coated, with or without lining,
armour or accessories of other materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5909[.00(.10 + .90)]

CN:

5909[.00(.10 + .90)]

13.96.16.50.00

Tekstilės dagčiai, konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas techninis audinys (beltingas) (įskaitant sutvirtintą metalu arba
kitomis medžiagomis)
Textile wicks, conveyor belts or belting (including reinforced with metal or other material)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės dagčiai, konvejerių juostos arba joms gaminti
naudojamas techninis audinys (beltingas) (įskaitant
sutvirtintą metalu arba kitomis medžiagomis)

Description:

Textile wicks, conveyor belts or belting (including
reinforced with metal or other material)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

CN:

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

13.96.16.80.00

Tekstilės gaminiai ir veltiniai, naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose (įskaitant medienos masės arba asbestcemenčio
gamybą) mechaniniuose įrenginiuose
Textile fabrics and felts, for paper-making machines or similar machines (including for pulp or asbestos-cement)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės gaminiai ir veltiniai, naudojami popieriaus
gamybos arba panašiuose (įskaitant medienos masės
arba asbestcemenčio gamybą) mechaniniuose
įrenginiuose

Description:

Textile fabrics and felts, for paper-making machines or
similar machines (including for pulp or asbestoscement)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

CN:

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų, surišti lipnia medžiaga; apsiuvai ir panašūs gaminiai
Narrow woven fabrics; narrow fabrics of warp without weft assembled by adhesive (bolducs); trimmings and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik Description:
metmenys be ataudų, surišti lipnia medžiaga; apsiuvai
ir panašūs gaminiai

13.96.17.30.00

Juostiniai audiniai, išskyrus etiketes, emblemas ir kitus panašius dirbinius
Narrow woven fabrics other than labels, badges and other similar articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juostiniai audiniai, išskyrus etiketes, emblemas ir kitus
panašius dirbinius

Description:

Narrow woven fabrics other than labels, badges and
other similar articles

Ryšys su CN:

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

CN:

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]
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13.96.17.50.00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus siuvinėtus)
Labels, badges and similar articles in textile materials (excluding embroidered)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės
medžiagų (išskyrus siuvinėtus)

Description:

Labels, badges and similar articles in textile materials
(excluding embroidered)

Ryšys su CN:

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

13.96.17.70.00

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės bei apsiuvai rietime, kutai ir pomponai (išskyrus megztus ar nertus)
Braids in the piece; tassels and pompons, ornamental trimmings (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės bei apsiuvai
rietime, kutai ir pomponai (išskyrus megztus ar nertus)

Description:

Braids in the piece; tassels and pompons, ornamental
trimmings (excluding knitted or crocheted)

Ryšys su CN:

5808[.10 + .90]

CN:

5808[.10 + .90]

13.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir Description:
techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir Description:
techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.96.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir Description:
techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai
Other textiles n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai

Description:

Other textiles n.e.c.

13.99.1

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji
verpalai
Tulles, lace and embroidery; gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai Description:
ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji
arba pumpuruotieji verpalai
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13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztinės arba nertinės medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais
Tulles and other net fabrics, except woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas),
megztinės arba nertinės medžiagos; nėriniai rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais

Description:

Tulles and other net fabrics, except woven, knitted or
crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in
motifs

13.99.11.30.00

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austines, megztines arba nertines medžiagas)
Tulles and other net fabrics (excluding woven, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austines,
megztines arba nertines medžiagas)

Description:

Tulles and other net fabrics (excluding woven, knitted
or crocheted)

Ryšys su CN:

5804[.10(.10 + .90)]

CN:

5804[.10(.10 + .90)]

13.99.11.50.00

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Machine-made lace in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis nėriniai rietime, Description:
juostelėmis arba atskirais fragmentais

Machine-made lace in the piece, in strips or in motifs

Ryšys su CN:

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

13.99.11.70.00

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Hand-made lace in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais

Description:

Hand-made lace in the piece, in strips or in motifs

Ryšys su CN:

5804 30

CN:

5804 30

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais

Description:

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

13.99.12.30.00

Siuvinėjimo dirbiniai be matomo pagrindo rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Embroidery (without visible ground) in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvinėjimo dirbiniai be matomo pagrindo rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais

Description:

Embroidery (without visible ground) in the piece, in
strips or in motifs

Ryšys su CN:

5810[.10(.10 + .90)]

CN:

5810[.10(.10 + .90)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

353/1 939

PGPK 2013

13.99.12.50.00

Medvilnės siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Cotton embroidery in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilnės siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis
arba atskirais fragmentais

Description:

Cotton embroidery in the piece, in strips or in motifs

Ryšys su CN:

5810[.91(.10 + .90)]

CN:

5810[.91(.10 + .90)]

13.99.12.70.00

Tekstilės medžiagų siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais (išskyrus siuvinėjimo dirbinius be matomo pagrindo ir iš
medvilnės)
Embroidery of textiles in the piece, in strips or in motifs (excluding without visible ground, cotton)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės medžiagų siuvinėjimai rietime, juostelėmis
arba atskirais fragmentais (išskyrus siuvinėjimo
dirbinius be matomo pagrindo ir iš medvilnės)

Description:

Embroidery of textiles in the piece, in strips or in motifs
(excluding without visible ground, cotton)

Ryšys su CN:

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

CN:

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinys
Felt, coated, covered or laminated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinys

Description:

Felt, coated, covered or laminated

13.99.13.00.00

Niekur kitur nepriskirtas įmirkytas arba ne, aptrauktas arba ne, padengtas arba ne, laminuotas arba ne, veltinys
Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas įmirkytas arba ne, aptrauktas
arba ne, padengtas arba ne, laminuotas arba ne,
veltinys

Description:

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or
laminated, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

CN:

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai
Textile fibres <= 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5 mm, tekstilės
dulkės ir gumuliukai

Description:

Textile fibres = 5 mm in length (flock), textile dust and
mill neps

13.99.14.00.00

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai
Textile flock and dust and mill neps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

Description:

Textile flock and dust and mill neps

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5601 30

CN:

5601 30
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13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; šeniliniai verpalai; apskritai megztieji kilpoti siūlai
Gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galioniniai verpalai ir juostelės; šeniliniai verpalai;
apskritai megztieji kilpoti siūlai

Description:

Gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

13.99.15.00.00

Galioniniai verpalai ir juostelės arba panašūs gaminiai iš cheminių tekstilės medžiagų, kurių regimasis plotis ne didesnis kaip 5 mm;
šeniliniai siūlai; apskritai megztieji kilpoti siūlai
Gimped yarn and gimped strip and the like, of man-made textile materials of an apparent width ? 5 mm; chenille yarn; loop wale-yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galioniniai verpalai ir juostelės arba panašūs gaminiai
iš cheminių tekstilės medžiagų, kurių regimasis plotis
ne didesnis kaip 5 mm; šeniliniai siūlai; apskritai
megztieji kilpoti siūlai

Description:

Gimped yarn and gimped strip and the like, of manmade textile materials of an apparent width ? 5 mm;
chenille yarn; loop wale-yarn

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

CN:

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime
Quilted textile products in the piece

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

Description:

Quilted textile products in the piece

13.99.16.00.00

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime (išskyrus siuvinėjimus)
Quilted textile products in the piece (excluding embroidery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime (išskyrus
siuvinėjimus)

Description:

Quilted textile products in the piece (excluding
embroidery)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5811

CN:

5811

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai
Other textiles and textile products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės
gaminiai

Description:

Other textiles and textile products n.e.c.

13.99.19.00.00

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams gaminiams užtepti
Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba
tualetiniams gaminiams užtepti

Description:

Powder-puffs and pads for the application of cosmetics
or toilet preparations

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9616 20

CN:

9616 20

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

355/1 939

PGPK 2013

13.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other textiles n.e.c.

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other textiles n.e.c.

13.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other textiles n.e.c.

14

Drabužiai
Wearing apparel

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Drabužiai

Description:

Wearing apparel

14.1

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius
Wearing apparel, except fur apparel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius

Description:

Wearing apparel, except fur apparel

14.11

Odiniai drabužiai
Leather clothes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Odiniai drabužiai

Description:

Leather clothes

14.11.1

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos
Apparel of leather or of composition of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

Description:

Apparel of leather or of composition of leather

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos
Apparel of leather or of composition of leather

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.10.00.00

Drabužiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant apsiaustus ir paltus, išskyrus drabužių priedus, galvos apdangalus, avalynę)
Articles of apparel of leather or of composition leather (including coats and overcoats) (excluding clothing accessories, headgear,
footwear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant
apsiaustus ir paltus, išskyrus drabužių priedus, galvos
apdangalus, avalynę)

Description:

Articles of apparel of leather or of composition leather
(including coats and overcoats) (excluding clothing
accessories, headgear, footwear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10

CN:

4203 10

14.11.10.00.10

Odiniai apsiaustai ir paltai
Coats and overcoats, of leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odiniai apsiaustai ir paltai

Description:

Coats and overcoats, of leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10a

CN:

4203 10a

14.11.10.00.20

Odiniai ansambliai
Ensembles, of leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odiniai ansambliai

Description:

Ensembles, of leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10b

CN:

4203 10b

14.11.10.00.30

Odiniai švarkai ir švarkeliai
Blazers and jackets, of leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odiniai švarkai ir švarkeliai

Description:

Blazers and jackets, of leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10c

CN:

4203 10c

14.11.10.00.40

Odinės kelnės ir sijonai
Trousers and skirts, of leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odinės kelnės ir sijonai

Description:

Trousers and skirts, of leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10d

CN:

4203 10d
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14.11.10.00.80

Kiti odiniai drabužiai
Other articles of apparel, of leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti odiniai drabužiai

Description:

Other articles of apparel, of leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 10e

CN:

4203 10e

14.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
leather clothes

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
leather clothes

14.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
leather clothes

14.12

Darbo drabužiai
Workwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Darbo drabužiai

Description:

Workwear

14.12.1

Vyriški darbo drabužiai
Men's workwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vyriški darbo drabužiai

Description:

Men's workwear

14.12.11

Vyriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai
Men's ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir
sportiniai švarkai

Description:

Men's ensembles, jackets and blazers, industrial and
occupational
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14.12.11.20.00

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Men’s or boys’ ensembles, of cotton or man-made fibres, for industrial and occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai ansambliai Description:
iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Men’s or boys’ ensembles, of cotton or man-made
fibres, for industrial and occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

CN:

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

14.12.11.30.00

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Men’s or boys’ jackets and blazers, of cotton or man-made fibres, for industrial and occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai švarkai ir
sportiniai švarkai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ jackets and blazers, of cotton or manmade fibres, for industrial and occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

CN:

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

14.12.12

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Men's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, industrial and occupational

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės, kombinezonai su Description:
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.12.40.00

Vyriškos arba berniukų darbinės ar profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Men’s or boys’ trousers and breeches, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų darbinės ar profesinės kelnės ir
bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ trousers and breeches, of cotton or
man-made fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

CN:

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

14.12.12.50.00

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Men’s or boys’ bib and brace overalls, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai
kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš
medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ bib and brace overalls, of cotton or
man-made fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

CN:

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Men's trousers, bib and brace overalls, breeches and
shorts, industrial and occupational

359/1 939

PGPK 2013

14.12.2

Moteriški darbiniai drabužiai
Women's workwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Moteriški darbiniai drabužiai

Description:

Women's workwear

14.12.21

Moteriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai
Women' s ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moteriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir Description:
sportiniai švarkai

14.12.21.20.00

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Women’s or girls’ ensembles, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai
ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ ensembles, of cotton or man-made
fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

CN:

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

14.12.21.30.00

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Women’s or girls’ jackets and blazers, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai švarkai Description:
ir sportiniai švarkai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Women’s or girls’ jackets and blazers, of cotton or
man-made fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

CN:

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

14.12.22

Moteriškos darbinės arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Women's trousers, bib and brace overalls, breeches and sorts, industrial and occupational

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moteriškos darbinės arba profesinės kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir
šortai

Description:

Women's trousers, bib and brace overalls, breeches
and sorts, industrial and occupational

14.12.22.40.00

Moteriškos arba mergaičių darbinės ar profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių darbinės ar profesinės
kelnės ir bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton or
man-made fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

CN:

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]
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14.12.22.50.00

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai
kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš
medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton or
man-made fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

CN:

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

14.12.3

Kiti darbiniai drabužiai
Other workwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti darbiniai drabužiai

Description:

Other workwear

14.12.30

Kiti darbiniai drabužiai
Other workwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti darbiniai drabužiai

Description:

Other workwear

14.12.30.13.00

Kiti vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų
Men’s or boys’ other garments, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai
drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ other garments, of cotton or man-made
fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211[.32(.10) + .33(.10)]

CN:

6211[.32(.10) + .33(.10)]

14.12.30.23.00

Kiti moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų
Women’s or girls’ other garments, of cotton or man-made fibres, for industrial or occupational wear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai
drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ other garments, of cotton or manmade fibres, for industrial or occupational wear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211[.42(.10) + .43(.10)]

CN:

6211[.42(.10) + .43(.10)]

14.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
workwear
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14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
workwear

14.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
workwear

14.13

Kiti viršutiniai drabužiai
Other outerwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti viršutiniai drabužiai

Description:

Other outerwear

14.13.1

Megztiniai arba nertiniai viršutiniai drabužiai
Outerwear, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai viršutiniai drabužiai

Description:

Outerwear, knitted or crocheted

14.13.11

Vyriški arba berniukų megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais,
neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai
Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų megztiniai arba nertiniai
Description:
apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos),
mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
bei panašūs gaminiai

14.13.11.10.00

Vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės
medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus, striukes su gobtuvais, neperpučiamas striukes)
Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of knitted or crocheted textiles (excluding jackets and blazers,
anoraks, wind-cheaters and wind-jackets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai,
pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai iš megztinių
arba nertinių tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir
sportinius švarkus, striukes su gobtuvais,
neperpučiamas striukes)

Description:

Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks and
similar articles, of knitted or crocheted textiles
(excluding jackets and blazers, anoraks, wind-cheaters
and wind-jackets)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

CN:

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]
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Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks,
anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles,
knitted or crocheted
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14.13.11.20.00

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš megztinių
arba nertinių tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)
Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of knitted or crocheted textiles
(excluding jackets and blazers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, Description:
slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs
dirbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
(išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)

Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles, of knitted or
crocheted textiles (excluding jackets and blazers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

CN:

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

14.13.12

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais
ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų
kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai,
kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžiai ir šortai

Description:

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers,
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts,
knitted or crocheted

14.13.12.30.00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ jackets and blazers, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ jackets and blazers, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

CN:

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

14.13.12.60.00

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ suits and ensembles, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ suits and ensembles, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

CN:

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

14.13.12.70.00

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių arba nertinių tekstilės
medžiagų
Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts, bib and brace overalls, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts, bib and
brace overalls, of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais,
neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai
Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba nertiniai
Description:
apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos),
mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės
bei panašūs gaminiai

14.13.13.10.00

Moteriški arba mergaičių apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)
iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of knitted or crocheted textiles (excluding jackets and blazers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių apsiaustai, kelioniniai
Description:
apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai
(išskyrus švarkus ir sportinius švarkus) iš megztinių arba
nertinių tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks
and similar articles, of knitted or crocheted textiles
(excluding jackets and blazers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

CN:

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

14.13.13.20.00

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai (išskyrus
švarkus ir sportinius švarkus) iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of knitted or crocheted textiles
(excluding jackets and blazers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su
Description:
gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės
ir panašūs dirbiniai (išskyrus švarkus ir sportinius
švarkus) iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets,
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of
knitted or crocheted textiles (excluding jackets and
blazers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

CN:

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts,
knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir mergaičių
kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai,
suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

Description:

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers,
dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted

14.13.14.30.00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ jackets and blazers, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ jackets and blazers, of knitted or
crocheted textiles
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Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks,
anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles,
knitted or crocheted

364/1 939

PGPK 2013

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

CN:

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

14.13.14.60.00

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ suits and ensembles, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ suits and ensembles, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

CN:

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

14.13.14.70.00

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ dresses, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš megztinių arba
nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ dresses, of knitted or crocheted
textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

CN:

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

14.13.14.80.00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ skirts and divided skirts, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ skirts and divided skirts, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

CN:

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

14.13.14.90.00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių arba nertinių tekstilės
medžiagų
Women’s or girls’ trousers, breeches, shorts, bib and brace overalls, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš
megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ trousers, breeches, shorts, bib and
brace overalls, of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

CN:

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

14.13.2

Kiti vyriški arba berniukų viršutiniai drabužiai
Other outerwear, for men and boys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti vyriški arba berniukų viršutiniai drabužiai

Description:

Other outerwear, for men and boys
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14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais,
neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai
Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics,
not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai,
kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos,
striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Description:

Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes,
cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and
similar articles of textile fabrics, not knitted or
crocheted

14.13.21.15.00

Vyriški arba berniukų lietpalčiai, paltai, puspalčiai, pelerinos ir panašūs gaminiai
Men’s or boys’ raincoats, overcoats, car-coats, capes, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų lietpalčiai, paltai, puspalčiai,
pelerinos ir panašūs gaminiai

Description:

Men’s or boys’ raincoats, overcoats, car-coats, capes,
etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

CN:

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

14.13.21.30.00

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs gaminiai (išskyrus
megztinius arba nertinius, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)
Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-jackets and similar articles (excluding jackets and blazers, knitted or crocheted,
impregnated, coated, covered, laminated or rubberised)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, Description:
slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs
gaminiai (išskyrus megztinius arba nertinius, įmirkytus,
aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus
švarkus ir sportinius švarkus)

Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, windjackets and similar articles (excluding jackets and
blazers, knitted or crocheted, impregnated, coated,
covered, laminated or rubberised)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

CN:

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai
Men's or boys' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir
ansambliai

Description:

Men's or boys' suits and ensembles of textile fabrics,
not knitted or crocheted

14.13.22.00.00

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Men’s or boys’ suits & ensembles (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai (išskyrus
megztinius arba nertinius)

Description:

Men’s or boys’ suits & ensembles (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) +
.23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

CN:

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) +
.23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]
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14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai
Men's or boys' jackets and blazers, of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai
švarkai

Description:

Men's or boys' jackets and blazers, of textile fabrics,
not knitted or crocheted

14.13.23.00.00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Men’s or boys’ jackets and blazers (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai
(išskyrus megztinius arba nertinius)

Description:

Men’s or boys’ jackets and blazers (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

CN:

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir
šortai

Description:

Men's or boys' trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or
crocheted

14.13.24.42.00

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš džinsinio audinio (išskyrus darbines ar profesines)
Men’s or boys’ trousers and breeches, of denim (excluding for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš džinsinio
audinio (išskyrus darbines ar profesines)

Description:

Men’s or boys’ trousers and breeches, of denim
(excluding for industrial or occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203 42 31

CN:

6203 42 31

14.13.24.44.00

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir šortai (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius) iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų
plaukų
Men’s or boys’ trousers, breeches and shorts, of wool or fine animal hair (excluding knitted or crocheted, for industrial or occupational
wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir šortai (išskyrus Description:
megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius) iš vilnos
ar švelniavilnių gyvūnų plaukų

Men’s or boys’ trousers, breeches and shorts, of wool
or fine animal hair (excluding knitted or crocheted, for
industrial or occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.41(.10 + .90)]

CN:

6203[.41(.10 + .90)]
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14.13.24.45.00

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius) iš cheminių pluoštų
Men’s or boys’ trousers and breeches, of man-made fibres (excluding knitted or crocheted, for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai (išskyrus
megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius) iš
cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ trousers and breeches, of man-made
fibres (excluding knitted or crocheted, for industrial or
occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.43(.19) + .49(.19)]

CN:

6203[.43(.19) + .49(.19)]

14.13.24.48.00

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš medvilnės (išskyrus iš džinsinio audinio, megztinius ir nertinius)
Men’s or boys’ trousers and breeches, of cotton (excluding denim, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš medvilnės
(išskyrus iš džinsinio audinio, megztinius ir nertinius)

Description:

Men’s or boys’ trousers and breeches, of cotton
(excluding denim, knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.42(.33 + .35)]

CN:

6203[.42(.33 + .35)]

14.13.24.49.00

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš vilnos, medvilnės ir cheminių
pluoštų, megztinius ir nertinius)
Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts and bib and brace overalls (excluding of wool, cotton and man-made fibres, knitted or
crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš
vilnos, medvilnės ir cheminių pluoštų, megztinius ir
nertinius)

Description:

Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts and bib and
brace overalls (excluding of wool, cotton and manmade fibres, knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203 49 90

CN:

6203 49 90

14.13.24.55.00

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius)
Men’s or boys’ bib and brace overalls (excluding knitted or crocheted, for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius
ir profesinius)

Description:

Men’s or boys’ bib and brace overalls (excluding
knitted or crocheted, for industrial or occupational
wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

CN:

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

14.13.24.60.00

Vyriški arba berniukų šortai (išskyrus megztinius ir nertinius) iš medvilnės ar cheminių pluoštų
Men’s or boys’ shorts, of cotton or man-made fibres (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų šortai (išskyrus megztinius ir
nertinius) iš medvilnės ar cheminių pluoštų

Description:

Men’s or boys’ shorts, of cotton or man-made fibres
(excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

CN:

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

14.13.3

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai
Other outerwear, for women and girls

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai

Description:

Other outerwear, for women and girls

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos
striukės bei panašūs tekstilės gaminiai
Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics, not
knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių audekliniai paltai, kelioniniai
apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs
tekstilės gaminiai

Description:

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks,
anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.31.15.00

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai, paltai, apsiaustai ir panašūs gaminiai
Woman’s or girls’ raincoats and overcoats, etc

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai, paltai, apsiaustai ir
panašūs gaminiai

Description:

Woman’s or girls’ raincoats and overcoats, etc

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

CN:

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

14.13.31.30.00

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai (išskyrus
megztinius ir nertinius, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)
Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-jackets and similar articles (excluding jackets and blazers, knitted or crocheted,
impregnated, coated, covered, laminated or rubberised)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su
Description:
gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės
ir panašūs dirbiniai (išskyrus megztinius ir nertinius,
įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar
gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)

Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets,
wind-jackets and similar articles (excluding jackets and
blazers, knitted or crocheted, impregnated, coated,
covered, laminated or rubberised)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

CN:

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai
Women's or girls' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir
ansambliai

Description:

Women's or girls' suits and ensembles of textile fabrics,
not knitted or crocheted

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

369/1 939

PGPK 2013

14.13.32.00.00

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai (išskyrus megztinius ir nertinius)
Women’s or girls’ suits & ensembles (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai
(išskyrus megztinius ir nertinius)

Description:

Women’s or girls’ suits & ensembles (excluding knitted
or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) +
.23(.80) + .29(.18 + .90)]

CN:

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) +
.23(.80) + .29(.18 + .90)]

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai
Women's or girls' jackets and blazers of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir
sportiniai švarkai

Description:

Women's or girls' jackets and blazers of textile fabrics,
not knitted or crocheted

14.13.33.30.00

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ jackets and blazers (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai
(išskyrus megztinius arba nertinius)

Description:

Women’s or girls’ jackets and blazers (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

CN:

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės
Women's or girls' dresses, skirts and divided skirts of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai Description:
ir sijonkelnės

14.13.34.70.00

Moteriškos arba mergaičių suknelės (išskyrus megztines arba nertines)
Women’s or girls’ dresses (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių suknelės (išskyrus
megztines arba nertines)

Description:

Women’s or girls’ dresses (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

CN:

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

14.13.34.80.00

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės (išskyrus megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ skirts and divided skirts (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės (išskyrus
megztinius arba nertinius)

Description:

Women’s or girls’ skirts and divided skirts (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai
Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir
šortai

Description:

Women's or girls' trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or
crocheted

14.13.35.42.00

Džinsinės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus darbinius ir profesinius drabužius)
Women’s or girls’ trousers and breeches, of denim (excluding for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džinsinės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai
(išskyrus darbinius ir profesinius drabužius)

Description:

Women’s or girls’ trousers and breeches, of denim
(excluding for industrial or occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204 62 31

CN:

6204 62 31

14.13.35.48.00

Medvilninės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus džinsinio audinio, darbinius ir profesinius drabužius)
Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton (excluding denim, for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilninės moteriškos arba mergaičių kelnės ir
bridžiai (išskyrus džinsinio audinio, darbinius ir
profesinius drabužius)

Description:

Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton
(excluding denim, for industrial or occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.62(.33 + .39)]

CN:

6204[.62(.33 + .39)]

14.13.35.49.00

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius drabužius) iš vilnos ar švelniavilnių
gyvūnų plaukų ar cheminių pluoštų
Women’s or girls’ trousers and breeches, of wool or fine animal hair or man-made fibres (excluding knitted or crocheted and for
industrial and occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus
megztinius ir nertinius, darbinius ir profesinius
drabužius) iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų ar
cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ trousers and breeches, of wool or
fine animal hair or man-made fibres (excluding knitted
or crocheted and for industrial and occupational wear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

CN:

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

14.13.35.51.00

Medvilniniai moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztinius ir nertinius, darbinius ir
profesinius drabužius)
Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton (excluding knitted or crocheted, for industrial or occupational wear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai moteriški arba mergaičių kombinezonai su Description:
antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztinius ir
nertinius, darbinius ir profesinius drabužius)

Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton
(excluding knitted or crocheted, for industrial or
occupational wear)

Matavimo

vnt.

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

6204 62 59

14.13.35.61.00

Medvilniniai moteriški arba mergaičių šortai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ shorts, of cotton (excluding knitted and crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medvilniniai moteriški arba mergaičių šortai (išskyrus
megztinius arba nertinius)

Description:

Women’s or girls’ shorts, of cotton (excluding knitted
and crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204 62 90

CN:

6204 62 90

14.13.35.63.00

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus medvilninius, megztinius arba
nertinius, darbinius ar profesinius) ir moteriški arba mergaičių šortai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius arba
nertinius)
Women’s or girls’ bib and brace overalls, of textiles (excluding cotton, knitted or crocheted, for industrial or occupational wear) and
women’s or girls’ shorts, of wool or fine animal hair (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniu
ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus
medvilninius, megztinius arba nertinius, darbinius ar
profesinius) ir moteriški arba mergaičių šortai iš vilnos
ar švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Description:

Women’s or girls’ bib and brace overalls, of textiles
(excluding cotton, knitted or crocheted, for industrial
or occupational wear) and women’s or girls’ shorts, of
wool or fine animal hair (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

CN:

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

14.13.35.65.00

Moteriški arba mergaičių šortai iš cheminių pluoštų (išskyrus megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ shorts, of man-made fibres (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių šortai iš cheminių pluoštų
(išskyrus megztinius arba nertinius)

Description:

Women’s or girls’ shorts, of man-made fibres
(excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204[.63(.90) + .69(.50)]

CN:

6204[.63(.90) + .69(.50)]

14.13.35.69.00

Moteriškos arba mergaičių kelnės, bridžiai, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės,
vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, cheminių pluoštų, megztinius ir nertinius)
Women’s or girls’ trousers, breeches, bib and brace overalls, of textiles (excluding cotton, wool or fine animal hair, man-made fibres,
knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių kelnės, bridžiai,
Description:
kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš tekstilės
medžiagų (išskyrus iš medvilnės, vilnos ar švelniavilnių
gyvūnų plaukų, cheminių pluoštų, megztinius ir
nertinius)

Women’s or girls’ trousers, breeches, bib and brace
overalls, of textiles (excluding cotton, wool or fine
animal hair, man-made fibres, knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6204 69 90

CN:

6204 69 90
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14.13.4

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai
Worn clothing and other worn articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

Description:

Worn clothing and other worn articles

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai
Worn clothing and other worn articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

Description:

Worn clothing and other worn articles

14.13.40.00.00

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai
Worn clothing and other worn articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

Description:

Worn clothing and other worn articles

14.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
outerwear

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
outerwear

14.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
outerwear

14.14

Apatiniai drabužiai
Underwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Apatiniai drabužiai

Description:

Underwear

14.14.1

Megztiniai arba nertiniai apatiniai drabužiai
Underwear, knitted and crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai apatiniai drabužiai

Description:

Underwear, knitted and crocheted

14.14.11

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų marškiniai
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų
marškiniai

Description:

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

14.14.11.00.00

Vyriški arba berniukų marškiniai, megztiniai arba nertiniai
Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų marškiniai, megztiniai arba
nertiniai

Description:

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

14.14.12

Megztinės arba nertinės vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai,
kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai
Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės vyriškos arba berniukų
apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai,
pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir
panašūs gaminiai

Description:

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas,
bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted
or crocheted

14.14.12.20.00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės (įskaitant glaudes) iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ underpants and briefs, of knitted or crocheted textiles (including boxer shorts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės
(įskaitant glaudes) iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

Description:

Men’s or boys’ underpants and briefs, of knitted or
crocheted textiles (including boxer shorts)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6107[.11 + .12 + .19]

CN:

6107[.11 + .12 + .19]

14.14.12.30.00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6107[.21 + .22 + .29]

CN:

6107[.21 + .22 + .29]
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14.14.12.40.00

Vyriški arba berniukų kambariniai chalatai, maudymosi chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ dressing gowns, bathrobes and similar articles, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų kambariniai chalatai, maudymosi
chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ dressing gowns, bathrobes and similar
articles, of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6107[.91 + .99]

CN:

6107[.91 + .99]

14.14.13

Megztinės arba nertinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės moteriškos arba mergaičių
palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

Description:

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses,
knitted or crocheted

14.14.13.10.00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir
marškiniai-palaidinukės iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses, of
knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

14.14.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos,
peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai
Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes and similar articles,
knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba mergaičių
apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės,
naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

Description:

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties,
nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees,
bathrobes and similar articles, knitted or crocheted

14.14.14.20.00

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ briefs and panties, of knitted or crocheted textiles (including boxer shorts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės
(įskaitant trumpikes) iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

Description:

Women’s or girls’ briefs and panties, of knitted or
crocheted textiles (including boxer shorts)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6108[.21 + .22 + .29]

CN:

6108[.21 + .22 + .29]
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14.14.14.30.00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ nighties and pyjamas, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir
pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ nighties and pyjamas, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6108[.31 + .32 + .39]

CN:

6108[.31 + .32 + .39]

14.14.14.40.00

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų
Women’s or girls’ negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ negligees, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, of knitted or crocheted
textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6108[.91 + .92 + .99]

CN:

6108[.91 + .92 + .99]

14.14.14.50.00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ slips and petticoats, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai
iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ slips and petticoats, of knitted or
crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6108[.11 + .19]

CN:

6108[.11 + .19]

14.14.2

Audekliniai apatiniai drabužiai
Underwear, not knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Audekliniai apatiniai drabužiai

Description:

Underwear, not knitted or crocheted

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai
Men's or boys' shirts, of textile fabric not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

Description:

Men's or boys' shirts, of textile fabric not knitted or
crocheted

14.14.21.00.00

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Men’s or boys’ shirts (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Description:

Men’s or boys’ shirts (excluding knitted or crocheted)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai
marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai
Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns, of textile fabric not knitted
or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai
(be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės
kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

Description:

Men's or boys' singlets and other vests, underpants,
briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns,
of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.22.20.00

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės (įskaitant glaudes, išskyrus megztines arba nertines)
Men’s or boys’ underpants and briefs (including boxer shorts) (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės
(įskaitant glaudes, išskyrus megztines arba nertines)

Description:

Men’s or boys’ underpants and briefs (including boxer
shorts) (excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6207[.11 + .19]

CN:

6207[.11 + .19]

14.14.22.30.00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)
Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos
(išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)

Description:

Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6207[.21 + .22 + .29]

CN:

6207[.21 + .22 + .29]

14.14.22.40.00

Vyriški arba berniukų apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs
dirbiniai (išskyrus megztinius arba nertinius)
Men’s or boys’ singlets, vests, bathrobes, dressing gowns and similar articles (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų apatiniai marškinėliai (be
rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
(išskyrus megztinius arba nertinius)

Description:

Men’s or boys’ singlets, vests, bathrobes, dressing
gowns and similar articles (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

CN:

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of textile fabric not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės,
marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

Description:

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of
textile fabric not knitted or crocheted
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14.14.23.00.00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)
Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir
marškiniai-palaidinukės (išskyrus megztinius arba
nertinius gaminius)

Description:

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses
(excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

CN:

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės
kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai
Women's and girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, of textile fabric not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai
marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai,
apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės,
naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai,
kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

Description:

Women's and girls' singlets and other vests, slips,
petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas,
negligees, bathrobes, dressing gowns and similar
articles, of textile fabric not knitted or crocheted

14.14.24.30.00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztinius ir nertinius)
Women’s or girls’ nightdresses and pyjamas (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir
pižamos (išskyrus megztinius ir nertinius)

Description:

Women’s or girls’ nightdresses and pyjamas (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6208[.21 + .22 + .29]

CN:

6208[.21 + .22 + .29]

14.14.24.50.00

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai (išskyrus megztinius ir nertinius)
Women’s or girls’ slips and petticoats (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai
(išskyrus megztinius ir nertinius)

Description:

Women’s or girls’ slips and petticoats (excluding
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6208[.11 + .19]

CN:

6208[.11 + .19]

14.14.24.60.00

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės (išskyrus megztinius ir nertinius
gaminius)
Women’s or girls’ singlets and other vests, briefs, panties, negligees, bathrobes, dressing gowns, housecoats and similar articles of
cotton (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškinėliai (be
rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės,
kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai
chalatai, kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš
medvilnės (išskyrus megztinius ir nertinius gaminius)

Description:

Women’s or girls’ singlets and other vests, briefs,
panties, negligees, bathrobes, dressing gowns,
housecoats and similar articles of cotton (excluding
knitted or crocheted)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6208 91

CN:

6208 91

14.14.24.80.00

Moteriški ir mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės
(įskaitant trumpikes) iš cheminių pluoštų (išskyrus megztinius ir nertinius gaminius)
Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing gowns, singlets, vests, briefs and panties (including boxer shorts), of man-made fibres
(excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški ir mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai,
kambariniai chalatai, marškinaičiai, marškinėliai,
apatinės kelnės, kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš
cheminių pluoštų (išskyrus megztinius ir nertinius
gaminius)

Description:

Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing
gowns, singlets, vests, briefs and panties (including
boxer shorts), of man-made fibres (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6208 92

CN:

6208 92

14.14.24.89.00

Moteriški ir mergaičių marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir
panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, cheminių pluoštų, megztinius ir nertinius gaminius)
Women’s or girls’ singlets, vests, briefs, panties, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of textiles (excluding cotton,
man-made fibres, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški ir mergaičių marškinaičiai, marškinėliai,
apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš
tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, cheminių
pluoštų, megztinius ir nertinius gaminius)

Description:

Women’s or girls’ singlets, vests, briefs, panties,
negligees, bathrobes, dressing gowns and similar
articles, of textiles (excluding cotton, man-made fibres,
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6208 99

CN:

6208 99

14.14.25

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys
Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės, juosmenėlės,
korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei
jų dalys

Description:

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters
and similar articles and parts thereof, whether or not
knitted or crocheted

14.14.25.30.00

Liemenėlės
Brassieres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liemenėlės

Description:

Brassieres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6212[.10(.10 + .90)]

CN:

6212[.10(.10 + .90)]
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14.14.25.50.00

Juosmenėlės, juosmenėlės su kelnaitėmis ir korsetai (įskaitant pagrindines jų dalis su pritaikomomis juostomis)
Girdles, panty-girdles and corselettes (including bodies with adjustable straps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juosmenėlės, juosmenėlės su kelnaitėmis ir korsetai
(įskaitant pagrindines jų dalis su pritaikomomis
juostomis)

Description:

Girdles, panty-girdles and corselettes (including bodies
with adjustable straps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6212[.20 + .30]

CN:

6212[.20 + .30]

14.14.25.70.00

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys
Braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir panašūs
dirbiniai bei jų dalys

Description:

Braces, suspenders, garters and similar articles and
parts thereof

Ryšys su CN:

6212 90

CN:

6212 90

14.14.3

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai,
apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai

Description:

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.30

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai,
apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai

Description:

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.30.00.00

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai be rankovių ir kiti trumpi apatiniai marškiniai
T-shirts, singlets and vests, knitted or crocheted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, Description:
apatiniai marškinėliai be rankovių ir kiti trumpi apatiniai
marškiniai

T-shirts, singlets and vests, knitted or crocheted

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

CN:

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

14.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
underwear
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14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
underwear

14.14.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių
drabužių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
underwear

14.19

Kiti drabužiai ir drabužių priedai
Other wearing apparel and accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti drabužiai ir drabužių priedai

Description:

Other wearing apparel and accessories

14.19.1

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai, sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys
Babies' garments, tracksuits and other garments, clothing accessories and parts, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai, sportiniai
kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys

Description:

Babies' garments, tracksuits and other garments,
clothing accessories and parts, knitted or crocheted

14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys
Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir jų
reikmenys

Description:

Babies' garments and clothing accessories, knitted or
crocheted

14.19.11.00.00

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, įskaitant apatinius marškinėlius, kombinezonus, apatines kelnes,
šliaužtinukus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, viršutinius drabužius (ne aukštesniems kaip 86 cm ūgio
vaikams)
Babies’ garments and clothing accessories, knitted or crocheted including vests, rompers, underpants, stretch-suits, gloves or mittens
or mitts, outerwear (for children of height ? 86 cm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir
drabužėlių priedai, įskaitant apatinius marškinėlius,
kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus,
pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir
puspirštinėles, viršutinius drabužius (ne aukštesniems
kaip 86 cm ūgio vaikams)

Description:

Babies’ garments and clothing accessories, knitted or
crocheted including vests, rompers, underpants,
stretch-suits, gloves or mittens or mitts, outerwear (for
children of height ? 86 cm)

Ryšys su CN:

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 +
.90)]

CN:

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 +
.90)]
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14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai
Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai sportiniai kostiumai,
slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti
drabužiai

Description:

Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments,
knitted or crocheted

14.19.12.10.00

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Track-suits, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

Description:

Track-suits, of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6112[.11 + .12 + .19]

CN:

6112[.11 + .12 + .19]

14.19.12.30.00

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Ski-suits, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

Description:

Ski-suits, of knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6112 20

CN:

6112 20

14.19.12.40.00

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Men’s or boys’ swimwear, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Men’s or boys’ swimwear, of knitted or crocheted
textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

CN:

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

14.19.12.50.00

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ swimwear, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Women’s or girls’ swimwear, of knitted or crocheted
textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

CN:

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]
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14.19.12.90.00

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai (įskaitant glaustinukes su rankovėmis)
Other garments, knitted or crocheted (including bodies with a proper sleeve)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai (įskaitant
glaustinukes su rankovėmis)

Description:

Other garments, knitted or crocheted (including bodies
with a proper sleeve)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6114[.20 + .30 + .90]

CN:

6114[.20 + .30 + .90]

14.19.13

Megztinės arba nertinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir Description:
puspirštinės

14.19.13.00.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Gloves, mittens and mitts, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Gloves, mittens and mitts, of knitted or crocheted
textiles

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

CN:

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys
Other made-up clothing accessories and parts of garments or of clothing accessories, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų drabužių priedai ir
drabužių bei drabužių priedų dalys

Description:

Other made-up clothing accessories and parts of
garments or of clothing accessories, knitted or
crocheted

14.19.19.30.00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of knitted or crocheted textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs
dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Description:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of
knitted or crocheted textiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6117 10

CN:

6117 10

14.19.19.60.00

Drabužių priedai ir jų dalys (išskyrus pirštuotas ir kumštines pirštines, šalius, kaklaskares ir šalikus, skraistes ir vualius) iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų
Clothing accessories and parts thereof, of knitted or crocheted textiles (excluding gloves, mittens, shawls, scarves, mufflers, mantillas
and veils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių priedai ir jų dalys (išskyrus pirštuotas ir

Description:

Clothing accessories and parts thereof, of knitted or
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kumštines pirštines, šalius, kaklaskares ir šalikus,
skraistes ir vualius) iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

crocheted textiles (excluding gloves, mittens, shawls,
scarves, mufflers, mantillas and veils)

Ryšys su CN:

6117[.80(.10 + .80) + .90]

14.19.2

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir drabužių priedai, ne megzti arba nerti
Babies' garments, other garments and other clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir
drabužių priedai, ne megzti arba nerti

Description:

Babies' garments, other garments and other clothing
accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai, ne megzti arba nerti
Babies' garments and clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai, ne megzti
arba nerti

Description:

Babies' garments and clothing accessories, of textile
fabric, not knitted or crocheted

14.19.21.50.00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš tekstilės, ne megzti arba nerti, (ne aukštesniems kaip 86 cm ūgio vaikams), įskaitant
apatinius marškinėlius, kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir viršutinius drabužius
(išskyrus higieninius paketus, kūdikių vystyklus ir panašius gaminius)
Babies clothing and accessories, of textiles, not knitted or crocheted (for children of height ? 86 cm) including vests, rompers,
underpants, stretch-suits, gloves, mittens and outerwear (excluding sanitary towels and napkins and similar articles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš tekstilės, ne Description:
megzti arba nerti, (ne aukštesniems kaip 86 cm ūgio
vaikams), įskaitant apatinius marškinėlius,
kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus,
pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir viršutinius
drabužius (išskyrus higieninius paketus, kūdikių
vystyklus ir panašius gaminius)

Babies clothing and accessories, of textiles, not knitted
or crocheted (for children of height ? 86 cm) including
vests, rompers, underpants, stretch-suits, gloves,
mittens and outerwear (excluding sanitary towels and
napkins and similar articles)

Ryšys su CN:

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai, ne megzti arba nerti
Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments of textile fabric, not knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir
maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai, ne
megzti arba nerti

Description:

Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments of
textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.22.10.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vyriški arba berniukų drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus megztines
arba nertines liemenes, slidinėjimo kostiumus)
Other men’s or boys’ apparel n.e.c., including tracksuits and jogging suits (excluding waistcoats, ski-suits, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vyriški arba berniukų
drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus
bėgiojimui (išskyrus megztines arba nertines liemenes,
slidinėjimo kostiumus)

Description:

Other men’s or boys’ apparel n.e.c., including tracksuits
and jogging suits (excluding waistcoats, ski-suits,
knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 +
.90) + .39]

CN:

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 +
.90) + .39]
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14.19.22.20.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, moteriški arba mergaičių drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus
megztines arba nertines liemenes, slidinėjimo kostiumus)
Other women’s or girls’ apparel n.e.c., including tracksuits and jogging suits (excluding waistcoats, ski-suits, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, moteriški arba mergaičių
drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus
bėgiojimui (išskyrus megztines arba nertines liemenes,
slidinėjimo kostiumus)

Description:

Other women’s or girls’ apparel n.e.c., including
tracksuits and jogging suits (excluding waistcoats, skisuits, knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 +
.90) + .49]

CN:

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 +
.90) + .49]

14.19.22.30.00

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)
Ski-suits (excluding of knitted or crocheted textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų)

Description:

Ski-suits (excluding of knitted or crocheted textiles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211 20

CN:

6211 20

14.19.22.40.00

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai, kelnaitės (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)
Men’s or boys’ swimwear (excluding of knitted or crocheted textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai, kelnaitės
(išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

Description:

Men’s or boys’ swimwear (excluding of knitted or
crocheted textiles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211 11

CN:

6211 11

14.19.22.50.00

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)
Women’s or girls’ swimwear (excluding of knitted or crocheted textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai
(išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

Description:

Women’s or girls’ swimwear (excluding of knitted or
crocheted textiles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6211 12

CN:

6211 12

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; niekur kitur nepriskirtos,
audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys
Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties, cravats, gloves and other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing
accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės,
kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai;
niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar
drabužių priedų dalys

Description:

Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties, cravats,
gloves and other made-up clothing accessories; parts
of garments or of clothing accessories, of textile fabric,
not knitted or crocheted, n.e.c.
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - medžiaginė, be
pritvirtinto pado, avalynė

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - footwear of textile
material without applied soles

14.19.23.10.00

Nosinės
Handkerchiefs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nosinės

Description:

Handkerchiefs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6213[.20 + .90]

CN:

6213[.20 + .90]

14.19.23.33.00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztinius arba nertinius)
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like (excluding articles of silk or silk waste, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs
dirbiniai (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų,
megztinius arba nertinius)

Description:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like
(excluding articles of silk or silk waste, knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

CN:

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

14.19.23.38.00

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko arba šilko atliekų (išskyrus megztinius arba nertinius)
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of silk or silk waste (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs
dirbiniai iš šilko arba šilko atliekų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Description:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of
silk or silk waste (excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6214 10

CN:

6214 10

14.19.23.53.00

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztinius arba nertinius)
Ties, bow ties and cravats (excluding articles of silk or silk waste, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės (išskyrus
dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztinius arba
nertinius)

Description:

Ties, bow ties and cravats (excluding articles of silk or
silk waste, knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6215[.20 + .90]

CN:

6215[.20 + .90]

14.19.23.58.00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko ar šilko atliekų (išskyrus megztinius arba nertinius)
Ties, bow ties and cravats, of silk or silk waste (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko ar šilko
atliekų (išskyrus megztinius arba nertinius)

Description:

Ties, bow ties and cravats, of silk or silk waste
(excluding knitted or crocheted)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6215 10

CN:

6215 10
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14.19.23.70.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus megztines arba nertines)
Gloves, mittens and mitts (excluding knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
(išskyrus megztines arba nertines)

Description:

Gloves, mittens and mitts (excluding knitted or
crocheted)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6216

CN:

6216

14.19.23.93.00

Drabužių priedai iš tekstilės medžiagų (išskyrus megztines arba nertines skaras, kaklaskares, šalikus, skraistes, vualius, kaklajuostes,
peteliškes, kaklaraiščius, pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines)
Clothing accessories of textiles (excluding shawls, scarves and mufflers, mantillas and veils, ties, bow-ties and cravats, gloves, mittens
and mitts, knitted or crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių priedai iš tekstilės medžiagų (išskyrus
Description:
megztines arba nertines skaras, kaklaskares, šalikus,
skraistes, vualius, kaklajuostes, peteliškes, kaklaraiščius,
pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines)

Clothing accessories of textiles (excluding shawls,
scarves and mufflers, mantillas and veils, ties, bow-ties
and cravats, gloves, mittens and mitts, knitted or
crocheted)

Ryšys su CN:

6217 10

6217 10

14.19.23.95.00

Drabužių ir drabužių priedų dalys iš tekstilės medžiagų (išskyrus megztines arba nertines liemenėles, juosmenėles, korsetus, petnešas,
keliaraiščius ir kojinių juostas)
Parts of garments or of clothing accessories, of textiles (excluding bras, girdles and corsets, braces, suspenders and garters, knitted or
crocheted)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių ir drabužių priedų dalys iš tekstilės medžiagų
(išskyrus megztines arba nertines liemenėles,
juosmenėles, korsetus, petnešas, keliaraiščius ir kojinių
juostas)

Description:

Parts of garments or of clothing accessories, of textiles
(excluding bras, girdles and corsets, braces, suspenders
and garters, knitted or crocheted)

Ryšys su CN:

6217 90

CN:

6217 90

14.19.3

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės audinių
Clothing accessories of leather; garments made up of felt or non-wovens; garments made up of coated textile fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba
neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės
audinių

Description:

Clothing accessories of leather; garments made up of
felt or non-wovens; garments made up of coated
textile fabrics

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines
Clothing accessories of leather or of composition leather, except sports gloves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos,
išskyrus sportines pirštines

Description:

Clothing accessories of leather or of composition
leather, except sports gloves
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14.19.31.75.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus sportui ir apsaugines įvairiems darbams skirtas pirštines) iš odos arba
kompozicinės odos
Gloves, mittens and mitts, of leather or composition leather (excluding for sport, protective for all trades)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
(išskyrus sportui ir apsaugines įvairiems darbams
skirtas pirštines) iš odos arba kompozicinės odos

Description:

Gloves, mittens and mitts, of leather or composition
leather (excluding for sport, protective for all trades)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

4203 29 90

CN:

4203 29 90

14.19.31.80.00

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba kompozicinės odos
Belts and bandoliers, of leather or composition leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba kompozicinės odos

Description:

Belts and bandoliers, of leather or composition leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4203 30

CN:

4203 30

14.19.31.90.00

Drabužių priedai (išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, diržus ir šovinių diržus) iš odos arba kompozicinės
odos
Clothing accessories of leather or composition leather (excluding gloves, mittens and mitts, belts and bandoliers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių priedai (išskyrus pirštuotas pirštines,
kumštines pirštines ir puspirštines, diržus ir šovinių
diržus) iš odos arba kompozicinės odos

Description:

Clothing accessories of leather or composition leather
(excluding gloves, mittens and mitts, belts and
bandoliers)

Ryšys su CN:

4203 40

CN:

4203 40

14.19.32

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų
Garments made up of felt or non-wovens, textile fabrics impregnated or coated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų Description:
ar padengtų tekstilės medžiagų

14.19.32.00.00

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų
Garments made up of felt or non-wovens, textile fabrics impregnated or coated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų Description:
ar padengtų tekstilės medžiagų

Garments made up of felt or non-wovens, textile
fabrics impregnated or coated

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 +
.30 + .40 + .50]

CN:

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 +
.30 + .40 + .50]
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14.19.4

Skrybėlės ir galvos apdangalai
Hats and headgear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skrybėlės ir galvos apdangalai

Description:

Hats and headgear

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba
pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių
Hat forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and manchons of felt; hat shapes, plaited or made by assembling strips of any
material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai;
Description:
veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai;
skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet
kokių medžiagų juostelių

14.19.41.30.00

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš veltinio, plokšti ir cilindriniai (įskaitant prapjautus cilindrinius ruošinius, išskyrus
suformuotus ruošinius su skrybėlių kraštais)
Hat-forms, hat bodies and hoods, plateaux and manchons of felt (including slit manchons) (excluding those blocked to shape, those
with made brims)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš
Description:
veltinio, plokšti ir cilindriniai (įskaitant prapjautus
cilindrinius ruošinius, išskyrus suformuotus ruošinius su
skrybėlių kraštais)

Hat-forms, hat bodies and hoods, plateaux and
manchons of felt (including slit manchons) (excluding
those blocked to shape, those with made brims)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6501

CN:

6501

14.19.41.50.00

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš bet kokių medžiagų juostelių sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir su skrybėlių kraštais,
su pamušalu ar apdirbtais kraštais)
Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material (excluding those blocked to shape, those with made brims, those
lined or trimmed)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš bet kokių
medžiagų juostelių sujungimo būdu (išskyrus
suformuotus ir su skrybėlių kraštais, su pamušalu ar
apdirbtais kraštais)

Description:

Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of
any material (excluding those blocked to shape, those
with made brims, those lined or trimmed)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6502

CN:

6502

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai arba nertiniai ar
pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų tinkleliai plaukams
Hats and other headgear, of felt, or plaited or made by assembling strips of any material, or knitted or crocheted or made up from lace
or other textile fabric in the piece; hairnets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba Description:
pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių,
megztiniai arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba iš
kitų tekstilės medžiagų tinkleliai plaukams
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14.19.42.30.00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gobtuvų ir plokščių skrybėlių ruošinių
Felt hats and other felt headgear, made from hat bodies or hoods and plateaux

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti Description:
iš skrybėlių korpusų, gobtuvų ir plokščių skrybėlių
ruošinių

Felt hats and other felt headgear, made from hat
bodies or hoods and plateaux

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6505 00 10 + 6506 99 10

CN:

6505 00 10 + 6506 99 10

14.19.42.50.00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kokių medžiagų juostelių sujungimo būdu
Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti Description:
iš bet kokių medžiagų juostelių sujungimo būdu

Hats and other headgear, plaited or made by
assembling strips of any material

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6504

CN:

6504

14.19.42.70.00

Vienetinės skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megztiniai arba nertiniai, pagaminti iš nėrinių, veltinio ar kitų tekstilės medžiagų (bet ne iš
juostelių); tinkleliai plaukams iš bet kokios medžiagos
Hats and other headgear, knitted or crocheted or made-up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in strips); hair-nets
of any material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienetinės skrybėlės ir kiti galvos apdangalai,
megztiniai arba nertiniai, pagaminti iš nėrinių, veltinio
ar kitų tekstilės medžiagų (bet ne iš juostelių); tinkleliai
plaukams iš bet kokios medžiagos

Description:

Hats and other headgear, knitted or crocheted or
made-up from lace, felt or other textile fabric in the
piece (but not in strips); hair-nets of any material

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6505[.00(.30 + .90)]

CN:

6505[.00(.30 + .90)]

14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos apdangalus iš gumos ar plastiko, apsauginius galvos apdangalus, galvos apdangalus iš asbesto;
kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos
apdangalams
Other headgear, except headgear of rubber or of plastics, safety headgear and asbestos headgear; headbands, linings, covers, hat
foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos apdangalus iš
gumos ar plastiko, apsauginius galvos apdangalus,
galvos apdangalus iš asbesto; kaspinai, pamušalai,
apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai,
snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos
apdangalams

Description:

Other headgear, except headgear of rubber or of
plastics, safety headgear and asbestos headgear;
headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames,
peaks and chinstraps, for headgear

14.19.43.00.00

Kiti galvos apdangalai (išskyrus guminius ar plastikinius galvos apdangalus, apsauginius galvos apdangalus ir galvos apdangalus iš
asbesto); kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos
apdangalams
Other headgear (except headgear of rubber or of plastics, safety headgear and asbestos headgear); headbands, linings, covers, hat
foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Kiti galvos apdangalai (išskyrus guminius ar plastikinius Description:
galvos apdangalus, apsauginius galvos apdangalus ir
galvos apdangalus iš asbesto); kaspinai, pamušalai,
apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai,
snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos
apdangalams

Other headgear (except headgear of rubber or of
plastics, safety headgear and asbestos headgear);
headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames,
peaks and chinstraps, for headgear

Ryšys su CN:

6506 99 90 + 6507

6506 99 90 + 6507

14.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių
ir drabužių priedų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other wearing apparel and accessories

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių
ir drabužių priedų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other wearing apparel and accessories

14.19.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių
ir drabužių priedų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other wearing apparel and accessories

14.2

Kailiniai gaminiai
Articles of fur

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kailiniai gaminiai

Description:

Articles of fur

14.20

Kailiniai gaminiai
Articles of fur

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kailiniai gaminiai

Description:

Articles of fur

14.20.1

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš
kailių, išskyrus galvos apdangalus

Description:

Articles of apparel, clothing accessories and other
articles of fur skin, except headgear

14.20.10

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš
kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.10.30.00

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus skrybėles ir galvos apdangalus)
Articles of apparel and clothing accessories, of furskins (excluding hats and headgear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus skrybėles Description:
ir galvos apdangalus)

Articles of apparel and clothing accessories, of furskins
(excluding hats and headgear)

Ryšys su CN:

4303[.10(.10 + .90)]

CN:

4303[.10(.10 + .90)]

14.20.10.30.10

Paltai ir puspalčiai iš natūralaus kailio
Coats and half-length coats of furskins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paltai ir puspalčiai iš natūralaus kailio

Description:

Coats and half-length coats of furskins

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4303 10a

CN:

4303 10a

14.20.10.30.20

Apykaklės iš natūralaus kailio
Real fur collars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apykaklės iš natūralaus kailio

Description:

Real fur collars

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4303 10b

CN:

4303 10b

14.20.10.30.80

Kiti kailiniai drabužiai ir drabužių priedai
Other fur clothing and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti kailiniai drabužiai ir drabužių priedai

Description:

Other fur clothing and accessories

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4303 10c

CN:

4303 10c

14.20.10.90.00

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir drabužių priedus, skrybėles ir galvos apdangalus)
Articles of furskin (excluding apparel, clothing accessories, hats and headgear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir drabužių
priedus, skrybėles ir galvos apdangalus)

Description:

Articles of furskin (excluding apparel, clothing
accessories, hats and headgear)

Ryšys su CN:

4303 90

CN:

4303 90

14.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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gaminių gamybos dalis

articles of fur

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
articles of fur

14.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
articles of fur

14.3

Megztiniai arba nertiniai drabužiai
Knitted and crocheted apparel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai drabužiai

Description:

Knitted and crocheted apparel

14.31

Megztiniai arba nertiniai trikotažo gaminiai
Knitted and crocheted hosiery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Megztiniai arba nertiniai trikotažo gaminiai

Description:

Knitted and crocheted hosiery

14.31.1

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs
megztiniai arba nertiniai gaminiai

Description:

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery,
knitted or crocheted

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs
megztiniai arba nertiniai gaminiai

Description:

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery,
knitted or crocheted

14.31.10.33.00

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67
deciteksai
Panty hose and tights, of knitted or crocheted synthetic fibres, measuring per single yarn < 67 decitex

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių
pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai

Description:

Panty hose and tights, of knitted or crocheted synthetic
fibres, measuring per single yarn 67 decitex

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

6115 21

14.31.10.35.00

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67
deciteksai
Panty hose and tights, of knitted or crocheted synthetic fibres, measuring per single yarn ? 67 decitex

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių
pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai

Description:

Panty hose and tights, of knitted or crocheted synthetic
fibres, measuring per single yarn ? 67 decitex

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6115 22

CN:

6115 22

14.31.10.37.00

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų (išskyrus megztines arba nertines iš sintetinių pluoštų)
Panty hose and tights, of textiles (excluding those of knitted or crocheted synthetic fibres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų (išskyrus
megztines arba nertines iš sintetinių pluoštų)

Description:

Panty hose and tights, of textiles (excluding those of
knitted or crocheted synthetic fibres)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6115 29

CN:

6115 29

14.31.10.50.00

Megztinės arba nertinės moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67
deciteksai
Women’s full-length or knee-length knitted or crocheted hosiery, measuring per single yarn < 67 decitex

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės moteriškos kojinės, ilgos arba
iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai

Description:

Women’s full-length or knee-length knitted or
crocheted hosiery, measuring per single yarn 67
decitex

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

CN:

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

14.31.10.90.00

Megztinės arba nertinės kojinės ir avalynė (įskaitant puskojines; išskyrus moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio
verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pėdkelnes ir triko, avalynę su pritvirtintais padais)
Knitted or crocheted hosiery and footwear (including socks; excluding women’s full-length/knee-length hosiery, measuring <67decitex,
panty-hose and tights, footwear with applied soles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės kojinės ir avalynė (įskaitant
puskojines; išskyrus moteriškas kojines, ilgas arba iki
kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, pėdkelnes ir triko, avalynę
su pritvirtintais padais)

Description:

Knitted or crocheted hosiery and footwear (including
socks; excluding women’s full-length/knee-length
hosiery, measuring 67decitex, panty-hose and tights,
footwear with applied soles)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) +
.99]

CN:

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) +
.99]
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14.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių
arba nertinių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted and crocheted hosiery

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba Description:
nertinių gaminių gamybos dalis

14.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba Description:
nertinių gaminių gamybos dalis

14.39

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai
Other knitted and crocheted apparel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai

Description:

Other knitted and crocheted apparel

14.39.1

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės Description:
ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai
gaminiai

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės Description:
ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai
gaminiai

14.39.10.31.00

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, nertiniai, liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
(išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)
Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair (excluding jerseys and pullovers
containing ? 50 % of wool and weighing ? 600 g)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, nertiniai,
liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos arba
švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir

Description:

Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair
(excluding jerseys and pullovers containing ? 50 % of

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne
mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip
600 g)

wool and weighing ? 600 g)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

CN:

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

14.39.10.32.00

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, nertiniai, liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
(išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)
Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair (excluding jerseys and pullovers
containing ? 50 % of wool and weighing ? 600 g)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai,
Description:
nertiniai, liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos
arba švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir
puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne
mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip
600 g)

Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair
(excluding jerseys and pullovers containing ? 50 % of
wool and weighing ? 600 g)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

CN:

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

14.39.10.33.00

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g
Jerseys and pullovers, containing ? 50 % by weight of wool and weighing ? 600 g per article

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje esanti vilna
sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne
mažesnė kaip 600 g

Description:

Jerseys and pullovers, containing ? 50 % by weight of
wool and weighing ? 600 g per article

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 11 10

CN:

6110 11 10

14.39.10.53.00

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš medvilnės
Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers, of cotton

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su
atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš
medvilnės

Description:

Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers
and pullovers, of cotton

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 20 10

CN:

6110 20 10

14.39.10.55.00

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš cheminių pluoštų
Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers, of man-made fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su
Description:
atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš cheminių
pluoštų

Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers
and pullovers, of man-made fibres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 30 10

CN:

6110 30 10
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14.39.10.61.00

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius
(džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš medvilnės
Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of cotton (excluding lightweight fine knit roll, polo or turtle
neck jumpers and pullovers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi Description:
megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus
plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su
atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš
medvilnės

Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of cotton (excluding
lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers
and pullovers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 20 91

CN:

6110 20 91

14.39.10.62.00

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius
(džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš medvilnės
Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of cotton (excluding lightweight fine knit roll, polo or turtle
neck jumpers and pullovers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai,
susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus
lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius)
su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš
medvilnės

Description:

Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of cotton (excluding
lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers
and pullovers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 20 99

CN:

6110 20 99

14.39.10.71.00

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius
(džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš cheminių pluoštų
Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of man-made fibres (excluding lightweight fine knit roll, polo
or turtle neck jumpers and pullovers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi Description:
megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus
plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su
atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš cheminių
pluoštų

Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of man-made fibres
(excluding lightweight fine knit roll, polo or turtle neck
jumpers and pullovers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110 30 91

CN:

6110 30 91

14.39.10.72.00

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius
(džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš cheminių pluoštų
Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of man-made fibres (excluding lightweight fine knit roll,
polo or turtle neck jumpers and pullovers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai,
susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus
lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius)
su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis) iš
cheminių pluoštų

Description:

Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts,
waistcoats and cardigans, of man-made fibres
(excluding lightweight fine knit roll, polo or turtle neck
jumpers and pullovers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

6110 30 99

14.39.10.90.00

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų
plaukų, medvilnės ir cheminių pluoštų)
Jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of textile materials (excluding those of wool or fine animal hair, cotton, manmade fibres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės Description:
ir nertiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir cheminių
pluoštų)

Jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and
cardigans, of textile materials (excluding those of wool
or fine animal hair, cotton, man-made fibres)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6110[.90(.10 + .90)]

CN:

6110[.90(.10 + .90)]

14.39.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių Description:
arba nertinių drabužių gamybos dalis

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių Description:
arba nertinių drabužių gamybos dalis

14.39.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių Description:
arba nertinių drabužių gamybos dalis

15

Oda ir odos gaminiai
Leather and related products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Oda ir odos gaminiai

Description:

Leather and related products

15.1

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai
Tanned and dressed leather; luggage, handbags, saddlery and harness; dressed and dyed fur

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno
reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai

Description:

Tanned and dressed leather; luggage, handbags,
saddlery and harness; dressed and dyed fur
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15.11

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai
Tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai

Description:

Tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.11.1

Rauginti ir išdirbti kailiai
Tanned or dressed fur skins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rauginti ir išdirbti kailiai

Description:

Tanned or dressed fur skins

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai
Tanned or dressed fur skins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rauginti ir išdirbti kailiai

Description:

Tanned or dressed fur skins

15.11.10.30.00

Rauginti arba išdirbti, nesujungti iš dalių, triušių, kiškių ar ėriukų kailiai
Tanned or dressed whole furskins, not assembled, of rabbit, hare or lamb

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rauginti arba išdirbti, nesujungti iš dalių, triušių, kiškių
ar ėriukų kailiai

Description:

Tanned or dressed whole furskins, not assembled, of
rabbit, hare or lamb

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

CN:

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

15.11.10.50.00

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos (išskyrus triušių, kiškių ar ėriukų kailius)
Tanned or dressed furskins or skins (excluding rabbit, hare or lamb)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos (išskyrus triušių,
kiškių ar ėriukų kailius)

Description:

Tanned or dressed furskins or skins (excluding rabbit,
hare or lamb)

Ryšys su CN:

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 +
.25 + .51 + .55 + .99)]

CN:

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 +
.25 + .51 + .55 + .99)]

15.11.2

Zomša; lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda
Chamois leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Zomša; lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota
oda

Description:

Chamois leather; patent leather and patent laminated
leather; metallised leather

15.11.21

Zomša
Chamois leather

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Zomša

Description:

Chamois leather
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15.11.21.00.00

Zomša ir kombinuotoji zomša
Chamois leather and combination chamois leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Zomša ir kombinuotoji zomša

Description:

Chamois leather and combination chamois leather

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4114[.10(.10 + .90)]

CN:

4114[.10(.10 + .90)]

15.11.22

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda
Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

Description:

Patent leather and patent laminated leather; metallised
leather

15.11.22.00.00

Lakinė oda, lakinė laminuota oda ir metalizuota oda
Patent leather; patent laminated leather and metallised leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakinė oda, lakinė laminuota oda ir metalizuota oda

Description:

Patent leather; patent laminated leather and metallised
leather

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4114 20

CN:

4114 20

15.11.3

Galvijų odos arba arklenos be plaukų
Leather, of bovine or equine animals, without hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Galvijų odos arba arklenos be plaukų

Description:

Leather, of bovine or equine animals, without hair

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės
Leather, of bovine animals, without hair on, whole

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

Description:

Leather, of bovine animals, without hair on, whole

15.11.31.00.00

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės
Leather, of bovine animals, without hair, whole

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

Description:

Leather, of bovine animals, without hair, whole

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 +
.51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) +
.12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

CN:

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 +
.51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) +
.12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]
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15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės
Leather, of bovine animals, without hair on, not whole

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

Description:

Leather, of bovine animals, without hair on, not whole

15.11.32.00.00

Galvijų odos be plaukų, skeltinės
Leather, of bovine animals, without hair, not whole

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

Description:

Leather, of bovine animals, without hair, not whole

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] +
4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

CN:

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] +
4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

15.11.33

Arklenos be plaukų
Leather, of equine animals, without hair on

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Arklenos be plaukų

Description:

Leather, of equine animals, without hair on

15.11.33.00.00

Arklenos be plaukų
Leather, of equine animals, without hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arklenos be plaukų

Description:

Leather, of equine animals, without hair

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] +
4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

CN:

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] +
4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

15.11.4

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų
Leather of sheep, goat or swine, without hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų

Description:

Leather of sheep, goat or swine, without hair

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos
Sheep or lamb skin leather, without wool on

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos be vilnos

Description:

Sheep or lamb skin leather, without wool on

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

401/1 939

PGPK 2013

15.11.41.30.00

Avių arba ėriukų odos be vilnos, raugintos, bet toliau neapdorotos (išskyrus zomšą)
Sheep or lamb skin leather without wool on, tanned but not further prepared (excluding chamois leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos be vilnos, raugintos, bet toliau
neapdorotos (išskyrus zomšą)

Description:

Sheep or lamb skin leather without wool on, tanned
but not further prepared (excluding chamois leather)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

CN:

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

15.11.41.50.00

Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir
metalizuotą odą)
Sheep or lamb skin leather without wool on, parchment-dressed or prepared after tanning (excluding chamois, patent, patent
laminated leather and metallised leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos į pergamentą Description:
ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę,
lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

Sheep or lamb skin leather without wool on,
parchment-dressed or prepared after tanning
(excluding chamois, patent, patent laminated leather
and metallised leather)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4112

CN:

4112

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų
Goat or kid skin leather, without hair on

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

Description:

Goat or kid skin leather, without hair on

15.11.42.30.00

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, raugintos ar papildomai raugintos, bet papildomai neapdorotos (išskyrus zomšą)
Goat or kid skin leather without hair on; tanned or pre-tanned but not further prepared (excluding chamois leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, raugintos ar
papildomai raugintos, bet papildomai neapdorotos
(išskyrus zomšą)

Description:

Goat or kid skin leather without hair on; tanned or pretanned but not further prepared (excluding chamois
leather)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

CN:

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

15.11.42.50.00

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir
metalizuotą odą)
Goat or kid skin leather without hair on, parchment-dressed or prepared after tanning (excluding chamois leather, patent leather,
patent laminated leather and metallised leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, išdirbtos į
pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus
zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

Description:

Goat or kid skin leather without hair on, parchmentdressed or prepared after tanning (excluding chamois
leather, patent leather, patent laminated leather and
metallised leather)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4113 10

CN:

4113 10
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15.11.43

Kiaulenos
Leather of swine

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiaulenos

Description:

Leather of swine

15.11.43.30.00

Raugintos kiaulenos be plaukų, papildomai neapdorotos
Leather of swine without hair on, tanned but not further prepared

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raugintos kiaulenos be plaukų, papildomai
neapdorotos

Description:

Leather of swine without hair on, tanned but not
further prepared

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4106[.31 + .32]

CN:

4106[.31 + .32]

15.11.43.50.00

Raugintos kiaulenos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)
Leather of swine without hair on; parchment-dressed or prepared after tanning (excluding patent leather; patent laminated leather and
metallised leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raugintos kiaulenos be plaukų, išdirbtos į pergamentą
ar apdorotos po rauginimo (išskyrus lakinę, lakinę
laminuotą ir metalizuotą odą)

Description:

Leather of swine without hair on; parchment-dressed
or prepared after tanning (excluding patent leather;
patent laminated leather and metallised leather)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4113 20

CN:

4113 20

15.11.5

Kitų gyvūnų odos; kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda
Leather of other animals; composition leather with a basis of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų gyvūnų odos; kompozicinė oda, kurios pagrindas
yra oda

Description:

Leather of other animals; composition leather with a
basis of leather

15.11.51

Kitų gyvūnų odos be plaukų
Leather of other animals, without hair on

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų gyvūnų odos be plaukų

Description:

Leather of other animals, without hair on

15.11.51.00.00

Kitų gyvūnų odos be plaukų
Leather of other animals, without hair on

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų gyvūnų odos be plaukų

Description:

Leather of other animals, without hair on

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

CN:

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]
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15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai
Composition leather with a basis of leather or leather fibre

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos
pluoštai

Description:

Composition leather with a basis of leather or leather
fibre

15.11.52.00.00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos
Description:
odos arba odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė

Composition leather with a basis of leather or leather
fibre, in slabs, sheets or strips

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4115 10

CN:

4115 10

15.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir
išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir
išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir
išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tanned and dressed leather; dressed and dyed fur

15.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno reikmenys ir pakinktai
Luggage, handbags and the like, saddlery and harness

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno
reikmenys ir pakinktai

Description:

Luggage, handbags and the like, saddlery and harness

15.12.1

Balno reikmenys ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys; kiti gaminiai iš odos
Saddlery and harness; luggage, handbags and the like; other articles of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Balno reikmenys ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir
panašūs reikmenys; kiti gaminiai iš odos

Description:

Saddlery and harness; luggage, handbags and the like;
other articles of leather

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

404/1 939

PGPK 2013

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams
Saddlery and harness for any animal, of any material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir
pakinktai įvairiems gyvūnams

Description:

Saddlery and harness for any animal, of any material

15.12.11.00.00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų
drabužius ir panašius dirbinius) iš bet kokių medžiagų
Saddlery and harness for any animal made from any material (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags,
dog coats and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias,
balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dirbinius) iš
bet kokių medžiagų

Description:

Saddlery and harness for any animal made from any
material (including traces, leads, knee pads, muzzles,
saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like)

Ryšys su CN:

4201

CN:

4201

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto
pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai
Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard;
travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba Description:
kompozicinės odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės
medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono;
kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių
valymo rinkiniai

15.12.12.10.00

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai iš
išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, plastiko arba tekstilės medžiagų, aliuminio arba kitų medžiagų
Trunks, suitcases, vanity cases, briefcases, school satchels and similar containers of leather, composition leather, patent leather, plastics,
textile materials, aluminium or other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), Description:
lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės
kuprinės ir panašūs daiktai iš išdirbtos, kompozicinės
arba lakinės odos, plastiko arba tekstilės medžiagų,
aliuminio arba kitų medžiagų

Trunks, suitcases, vanity cases, briefcases, school
satchels and similar containers of leather, composition
leather, patent leather, plastics, textile materials,
aluminium or other materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) +
.19(.10 + .90)]

CN:

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) +
.19(.10 + .90)]

15.12.12.20.00

Rankinės (įskaitant rankines be rankenų) iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų arba kitų
medžiagų
Handbags of leather, composition leather, patent leather, plastic sheeting, textile materials or other materials (including those without
a handle)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankinės (įskaitant rankines be rankenų) iš išdirbtos,
kompozicinės arba lakinės odos, lakštinio plastiko,
tekstilės medžiagų arba kitų medžiagų

Description:

Handbags of leather, composition leather, patent
leather, plastic sheeting, textile materials or other
materials (including those without a handle)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

CN:

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

15.12.12.30.00

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje
Articles normally carried in pocket or handbag

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje

Description:

Articles normally carried in pocket or handbag

Ryšys su CN:

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

CN:

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

15.12.12.50.00

Niekur kitur nepriskirti lagaminai ir kelioninės skrynios
Cases and containers, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti lagaminai ir kelioninės skrynios

Description:

Cases and containers, n.e.c.

Ryšys su CN:

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) +
.99]

CN:

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) +
.99]

15.12.12.70.00

Kelioniniai asmens priežiūros, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai (išskyrus manikiūro rinkinius)
Travel sets for personal toilet; sewing; or shoe or clothes cleaning (excluding manicure sets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelioniniai asmens priežiūros, siuvimo, batų arba
drabužių valymo rinkiniai (išskyrus manikiūro rinkinius)

Description:

Travel sets for personal toilet; sewing; or shoe or
clothes cleaning (excluding manicure sets)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9605

CN:

9605

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys
Watch straps (except metal), watch bands and watch bracelets and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir
apyrankės bei jų dalys

Description:

Watch straps (except metal), watch bands and watch
bracelets and parts thereof

15.12.13.00.00

Laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys (įskaitant iš išdirbtos, kompozicinės odos arba plastiko; išskyrus iš tauriųjų
metalų, metalų arba netauriųjų metalų, plakiruotų arba padengtų tauriaisiais metalais)
Watch straps, bands, bracelets and parts thereof (including of leather, composition leather or plastic; excluding of precious metal,
metal or base metal clad/plated with precious metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys
Description:
(įskaitant iš išdirbtos, kompozicinės odos arba plastiko;
išskyrus iš tauriųjų metalų, metalų arba netauriųjų
metalų, plakiruotų arba padengtų tauriaisiais metalais)

Watch straps, bands, bracelets and parts thereof
(including of leather, composition leather or plastic;
excluding of precious metal, metal or base metal
clad/plated with precious metal)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9113 90

CN:

9113 90
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15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose
aparatuose, ir kitos techninės paskirties gaminius)
Other articles of leather or composition leather (including articles used in machinery or mechanical appliances of for other technical
uses) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš odos arba
kompozicinės odos (įskaitant gaminius, naudojamus
mašinose arba mechaniniuose aparatuose, ir kitos
techninės paskirties gaminius)

Description:

Other articles of leather or composition leather
(including articles used in machinery or mechanical
appliances of for other technical uses) n.e.c.

15.12.19.30.00

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos mašinoms arba mechaniniams įrenginiams arba kitos techninės paskirties
Articles of leather or composition leather of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos
mašinoms arba mechaniniams įrenginiams arba kitos
techninės paskirties

Description:

Articles of leather or composition leather of a kind
used in machinery or mechanical appliances or for
other technical uses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4205[.00(.11 + .19)]

CN:

4205[.00(.11 + .19)]

15.12.19.60.00

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos
Articles of leather or of composition leather, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš išdirbtos arba
kompozicinės odos

Description:

Articles of leather or of composition leather, n.e.c.

Ryšys su CN:

4205 00 90

CN:

4205 00 90

15.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno
reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
saddlery and harness luggage, handbags and the like

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno
reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
saddlery and harness luggage, handbags and the like

15.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno
reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
saddlery and harness luggage, handbags and the like
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15.2

Avalynė
Footwear

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Avalynė

Description:

Footwear

15.20

Avalynė
Footwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Avalynė

Description:

Footwear

15.20.1

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei ortopedinius batus
Footwear other than sports and protective footwear and orthopaedic shoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei
ortopedinius batus

Description:

Footwear other than sports and protective footwear
and orthopaedic shoes

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis
nosimis
Waterproof footwear, with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than footwear incorporating a protective metal toe-cap

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais Description:
išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su
metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.11.00.00

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais batviršiais (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)
Waterproof footwear, with uppers in rubber or plastics (excluding incorporating a protective metal toecap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais Description:
batviršiais (išskyrus avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis)

Waterproof footwear, with uppers in rubber or plastics
(excluding incorporating a protective metal toecap)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6401[.92(.10 + .90) + .99]

CN:

6401[.92(.10 + .90) + .99]

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę
Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than waterproof or sports footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir
batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę
avalynę

Description:

Footwear with outer soles and uppers of rubber or
plastics, other than waterproof or sports footwear
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15.20.12.10.00

Sandalai su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus ir baseino diržučius)
Sandals with rubber or plastic outer soles and uppers (including thong-type sandals, flip flops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandalai su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir Description:
batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus ir baseino
diržučius)

Sandals with rubber or plastic outer soles and uppers
(including thong-type sandals, flip flops)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

CN:

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

15.20.12.31.00

Gatvės avalynė su guminiais ar plastikiniais batviršiais
Town footwear with rubber or plastic uppers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gatvės avalynė su guminiais ar plastikiniais batviršiais

Description:

Town footwear with rubber or plastic uppers

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

CN:

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

15.20.12.37.00

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant miegamojo, šokių ir kambarines šlepetes) su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir
batviršiais
Slippers and other indoor footwear with rubber or plastic outer soles and plastic uppers (including bedroom and dancing slippers,
mules)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant
miegamojo, šokių ir kambarines šlepetes) su guminiais
ar plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais

Description:

Slippers and other indoor footwear with rubber or
plastic outer soles and plastic uppers (including
bedroom and dancing slippers, mules)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6402 99 50

CN:

6402 99 50

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę
Footwear with uppers of leather, other than sports footwear, footwear incorporating a protective metal toe-cap and miscellaneous
special footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę
avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis
ir įvairią specialią avalynę

Description:

Footwear with uppers of leather, other than sports
footwear, footwear incorporating a protective metal
toe-cap and miscellaneous special footwear

15.20.13.30.00

Avalynė su mediniais pagrindais arba platformomis ir batviršiais (įskaitant klumpes) iš išdirbtos odos (išskyrus avalynę su vidpadžiais
arba metalinėmis apsauginėmis nosimis)
Footwear with a wooden base and leather uppers (including clogs) (excluding with an inner sole or a protective metal toe-cap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė su mediniais pagrindais arba platformomis ir
Description:
batviršiais (įskaitant klumpes) iš išdirbtos odos (išskyrus
avalynę su vidpadžiais arba metalinėmis apsauginėmis
nosimis)

Footwear with a wooden base and leather uppers
(including clogs) (excluding with an inner sole or a
protective metal toe-cap)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

CN:

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]
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15.20.13.51.00

Vyriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis)
Men’s town footwear with leather uppers (including boots and shoes; excluding waterproof footwear, footwear with a protective metal
toe-cap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant
aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą avalynę,
avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

Description:

Men’s town footwear with leather uppers (including
boots and shoes; excluding waterproof footwear,
footwear with a protective metal toe-cap)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)] CN:

15.20.13.52.00

Moteriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis)
Women’s town footwear with leather uppers (including boots and shoes; excluding waterproof footwear, footwear with a protective
metal toe-cap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais
Description:
(įskaitant aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą
avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

Women’s town footwear with leather uppers (including
boots and shoes; excluding waterproof footwear,
footwear with a protective metal toe-cap)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 +
.98) + .99(.93 + .98)]

CN:

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 +
.98) + .99(.93 + .98)]

15.20.13.53.00

Vaikiška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis)
Children’s town footwear with leather uppers (including boots and shoes; excluding waterproof footwear, footwear with a protective
metal toe-cap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaikiška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant Description:
aulinukus ir batelius, išskyrus neperšlampamą avalynę,
avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

Children’s town footwear with leather uppers
(including boots and shoes; excluding waterproof
footwear, footwear with a protective metal toe-cap)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

pa

Ryšys su CN:

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)] CN:

15.20.13.61.00

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)
Men’s sandals with leather uppers (including thong type sandals, flip flops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant
dirželinius sandalus, baseino diržučius)

Description:

Men’s sandals with leather uppers (including thong
type sandals, flip flops)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.59(.35) + .99(.36)]

CN:

6403[.59(.35) + .99(.36)]
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15.20.13.62.00

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)
Women’s sandals with leather uppers (including thong type sandals, flip flops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant
dirželinius sandalus, baseino diržučius)

Description:

Women’s sandals with leather uppers (including thong
type sandals, flip flops)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

CN:

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

15.20.13.63.00

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)
Children’s sandals with leather uppers (including thong type sandals, flip flops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant
dirželinius sandalus, baseino diržučius)

Description:

Children’s sandals with leather uppers (including thong
type sandals, flip flops)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.59(.31) + .99(.31)]

CN:

6403[.59(.31) + .99(.31)]

15.20.13.70.00

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant šokių, miegamojo ir kambarines šlepetes) su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais
padais ir batviršiais
Slippers and other indoor footwear with rubber, plastic or leather outer soles and leather uppers (including dancing and bedroom
slippers, mules)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant šokių,
miegamojo ir kambarines šlepetes) su guminiais,
plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir batviršiais

Description:

Slippers and other indoor footwear with rubber, plastic
or leather outer soles and leather uppers (including
dancing and bedroom slippers, mules)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403[.59(.50) + .99(.50)]

CN:

6403[.59(.50) + .99(.50)]

15.20.13.80.00

Avalynė su medienos ar kamštienos išoriniais padais ir odiniais batviršiais (išskyrus avalynę su guminiais, plastikiniais ar odiniais padais)
Footwear with wood, cork or other outer soles and leather uppers (excluding outer soles of rubber, plastics or leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė su medienos ar kamštienos išoriniais padais ir
odiniais batviršiais (išskyrus avalynę su guminiais,
plastikiniais ar odiniais padais)

Description:

Footwear with wood, cork or other outer soles and
leather uppers (excluding outer soles of rubber, plastics
or leather)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6405 10

CN:

6405 10

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę
Footwear with uppers of textile materials, other than sports footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus
sportinę avalynę

Description:

Footwear with uppers of textile materials, other than
sports footwear
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15.20.14.44.00

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant šokių, miegamojo ir kambarines šlepetes) su batviršiais iš tekstilės medžiagų
Slippers and other indoor footwear (including dancing and bedroom slippers, mules) with uppers of textile materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant šokių,
miegamojo ir kambarines šlepetes) su batviršiais iš
tekstilės medžiagų

Description:

Slippers and other indoor footwear (including dancing
and bedroom slippers, mules) with uppers of textile
materials

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

CN:

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

15.20.14.45.00

Avalynė (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę ar sportinę avalynę) su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir tekstilės
batviršiais
Footwear with rubber, plastic or leather outer soles and textile uppers (excluding slippers and other indoor footwear, sports footwear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę ar sportinę
avalynę) su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais
padais ir tekstilės batviršiais

Description:

Footwear with rubber, plastic or leather outer soles and
textile uppers (excluding slippers and other indoor
footwear, sports footwear)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6404[.19(.90) + .20(.90)]

CN:

6404[.19(.90) + .20(.90)]

15.20.14.46.00

Avalynė su tekstilės batviršiais (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę avalynę, taip pat avalynę su išoriniais padais iš gumos, plastiko, odos
ar kompozicinės odos)
Footwear with textile uppers (excluding slippers and other indoor footwear as well as footwear with outer soles of rubber, plastics,
leather or composition leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė su tekstilės batviršiais (išskyrus šlepetes ir kitą Description:
kambarinę avalynę, taip pat avalynę su išoriniais padais
iš gumos, plastiko, odos ar kompozicinės odos)

Footwear with textile uppers (excluding slippers and
other indoor footwear as well as footwear with outer
soles of rubber, plastics, leather or composition
leather)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6405[.20(.10 + .99)]

CN:

6405[.20(.10 + .99)]

15.20.2

Sportinė avalynė
Sports footwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sportinė avalynė

Description:

Sports footwear

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė
Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai,
treniruočių bateliai ir panaši avalynė

Description:

Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training
shoes and the like

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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15.20.21.00.00

Sportinė avalynė (įskaitant teniso, krepšinio, gimnastikos, treniruočių ir panašius batelius) su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir
tekstilės batviršiais
Sports footwear with rubber or plastic outer soles and textile uppers (including tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training
shoes and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sportinė avalynė (įskaitant teniso, krepšinio,
gimnastikos, treniruočių ir panašius batelius) su
guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir tekstilės
batviršiais

Description:

Sports footwear with rubber or plastic outer soles and
textile uppers (including tennis shoes, basketball shoes,
gym shoes, training shoes and the like)

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6404 11

CN:

6404 11

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus
Other sports footwear, except snow-ski footwear and skating boots

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir
čiuožimo batus

Description:

Other sports footwear, except snow-ski footwear and
skating boots

15.20.29.00.00

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus
Other sports footwear, except snow-ski footwear and skating boots

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir
čiuožimo batus

Description:

Other sports footwear, except snow-ski footwear and
skating boots

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6402 19 + 6403 19

CN:

6402 19 + 6403 19

15.20.3

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia avalynė
Protective and other footwear n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia
avalynė

Description:

Protective and other footwear n.e.c.

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis
Footwear incorporating a protective metal toe-cap

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

Description:

Footwear incorporating a protective metal toe-cap

15.20.31.20.00

Avalynė (įskaitant neperšlampamą avalynę) su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir
batviršiais
Footwear (including waterproof footwear), incorporating a protective metal toecap, with outer soles and uppers of rubber or of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė (įskaitant neperšlampamą avalynę) su
Description:
metalinėmis apsauginėmis nosimis ir su guminiais arba
plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais

Footwear (including waterproof footwear),
incorporating a protective metal toecap, with outer
soles and uppers of rubber or of plastics

Matavimo

porų sk.

pa
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vienetas:
Ryšys su CN:

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

15.20.31.50.00

Avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir odiniais batviršiais bei su metalinėmis apsauginėmis nosimis
Footwear with rubber, plastic or leather outer soles and leather uppers, and with a protective metal toe-cap

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais
padais ir odiniais batviršiais bei su metalinėmis
apsauginėmis nosimis

Description:

Footwear with rubber, plastic or leather outer soles and
leather uppers, and with a protective metal toe-cap

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403 40

CN:

6403 40

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė
Wooden footwear, miscellaneous special footwear and other footwear n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur
kitur nepriskirta, avalynė

Description:

Wooden footwear, miscellaneous special footwear and
other footwear n.e.c.

15.20.32.00.00

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė
Wooden footwear, miscellaneous special footwear and other footwear n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur
kitur nepriskirta, avalynė

Description:

Wooden footwear, miscellaneous special footwear and
other footwear n.e.c.

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

CN:

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

15.20.4

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys
Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts
thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir
panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs
gaminiai bei jų dalys

Description:

Parts of footwear of leather; removable insoles, heel
cushions and similar articles; gaiters, leggings and
similar articles, and parts thereof

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys
Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts
thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir
panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs
gaminiai bei jų dalys

Description:

Parts of footwear of leather; removable insoles, heel
cushions and similar articles; gaiters, leggings and
similar articles, and parts thereof

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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15.20.40.20.00

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus antkulnius)
Leather uppers and parts thereof of footwear (excluding stiffeners)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus
antkulnius)

Description:

Leather uppers and parts thereof of footwear
(excluding stiffeners)

Ryšys su CN:

6406 10 10

CN:

6406 10 10

15.20.40.50.00

Avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus odinius antkulnius) iš kitų medžiagų
Uppers and parts thereof of footwear (excluding stiffeners, of leather)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus odinius
antkulnius) iš kitų medžiagų

Description:

Uppers and parts thereof of footwear (excluding
stiffeners, of leather)

Ryšys su CN:

6406 10 90

CN:

6406 10 90

15.20.40.80.00

Avalynės dalys (išskyrus batviršius) iš kitų medžiagų
Parts of footwear (excluding uppers) other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės dalys (išskyrus batviršius) iš kitų medžiagų

Description:

Parts of footwear (excluding uppers) other materials

Ryšys su CN:

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

CN:

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

15.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
footwear

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
footwear

15.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
footwear

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų
Wood and products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai (išskyrus Description:
baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų
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16.1

Obliuotoji pjautinė mediena
Wood, sawn and planed

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Obliuotoji pjautinė mediena

Description:

Wood, sawn and planed

16.10

Obliuotoji pjautinė mediena
Wood, sawn and planed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Obliuotoji pjautinė mediena

Description:

Wood, sawn and planed

16.10.1

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai
Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not impregnated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba
Description:
perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai
geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

16.10.10

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai
Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not impregnated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba
Description:
perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai
geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

16.10.10.10.00

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar tramvajaus pabėgiai (skersės)
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar tramvajaus pabėgiai Description:
(skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not
impregnated

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4406 10

CN:

4406 10

16.10.10.33.00

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, sujungta galais, šlifuota arba
obliuota
Coniferous wood; sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm, end-jointed, sanded or planed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
Description:
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, sujungta
galais, šlifuota arba obliuota

Coniferous wood; sawn or chipped lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness > 6 mm, end-jointed, sanded
or planed

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

CN:

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]
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Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of
a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of
wood not impregnated

416/1 939

PGPK 2013

16.10.10.35.00

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.) arba europinio kėnio (Abies alba Mill.) mediena
Spruce wood (Picea abies Karst.), fir wood (Abies alba Mill.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.) arba europinio
kėnio (Abies alba Mill.) mediena

Description:

Spruce wood (Picea abies Karst.), fir wood (Abies alba
Mill.)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407 10 91

CN:

4407 10 91

16.10.10.37.00

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) mediena
Pine wood (Pinus sylvestris L.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) mediena

Description:

Pine wood (Pinus sylvestris L.)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407 10 93

CN:

4407 10 93

16.10.10.39.00

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, įskaitant pieštukų skersinius, ne
ilgesnius kaip 125 cm ir plonesnius kaip 12,5 mm, išskyrus sujungtą galais, šlifuotą arba obliuotą eglės arba pušies medieną
Softwood sawn/chipped lengthwise, sliced/peeled and thickness > 6 mm including pencil slats - wood length ? 125 cm, thickness
< 12,5 mm excluding end-jointed - planed/sanded, spruce/pine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
Description:
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, įskaitant
pieštukų skersinius, ne ilgesnius kaip 125 cm ir
plonesnius kaip 12,5 mm, išskyrus sujungtą galais,
šlifuotą arba obliuotą eglės arba pušies medieną

Softwood sawn/chipped lengthwise, sliced/peeled and
thickness > 6 mm including pencil slats - wood length
? 125 cm, thickness 12,5 mm excluding end-jointed planed/sanded, spruce/pine

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407 10 98

CN:

4407 10 98

16.10.10.50.00

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų medžių
medieną ir ąžuolo plokštes, lentjuostes ir parketlentes
Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm (excluding coniferous and tropical woods and oak blocks,
strips and friezes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta
arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, išskyrus
spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną ir ąžuolo
plokštes, lentjuostes ir parketlentes

Description:

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of
a thickness > 6 mm (excluding coniferous and tropical
woods and oak blocks, strips and friezes)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + CN:
.94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40
+ .91 + .96 + .98)]
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16.10.10.71.00

Atogrąžų medžių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta galais, šlifuota arba obliuota, storesnė
kaip 6 mm
Tropical wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, end-jointed or planed/sanded, of a thickness > 6 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atogrąžų medžių mediena, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta galais,
šlifuota arba obliuota, storesnė kaip 6 mm

Description:

Tropical wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or
peeled, end-jointed or planed/sanded, of a thickness
> 6 mm

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 CN:
+ .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10
+ .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25
+ .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

16.10.10.77.00

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir parketlentės parketo arba plokščių grindims, obliuotos, bet tarpusavyje nesujungtos (išskyrus ištisai
profiliuotą)
Oak blocks, strips or friezes for parquet or wood block flooring, planed but not assembled (excluding continuously shaped)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir parketlentės parketo
arba plokščių grindims, obliuotos, bet tarpusavyje
nesujungtos (išskyrus ištisai profiliuotą)

Description:

Oak blocks, strips or friezes for parquet or wood block
flooring, planed but not assembled (excluding
continuously shaped)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4407 91 31

CN:

4407 91 31

16.10.2

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos skiedros arba drožlės
Wood continuously shaped along any of its edges or faces; wood wool; wood flour; wood in chips or particles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar
šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos
skiedros arba drožlės

Description:

Wood continuously shaped along any of its edges or
faces; wood wool; wood flour; wood in chips or
particles

16.10.21

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo
grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)
Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and
beadings and mouldings)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar
šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas
ir bagetus)

Description:

Wood, continuously shaped along any of its edges or
faces (including strips and friezes for parquet flooring,
not assembled, and beadings and mouldings)

16.10.21.10.00

Ištisai profiliuota spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes parketo grindims)
Coniferous wood continuously shaped (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ištisai profiliuota spygliuočių mediena (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes
parketo grindims)

Description:

Coniferous wood continuously shaped (including strips
and friezes for parquet flooring, not assembled)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4409[.10(.11 + .18)]

16.10.21.50.00

Ištisai profiliuota ne spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes parketo grindims)
Non-coniferous wood continuously shaped (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ištisai profiliuota ne spygliuočių mediena (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes
parketo grindims)

Description:

Non-coniferous wood continuously shaped (including
strips and friezes for parquet flooring, not assembled)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

CN:

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

16.10.22

Medienos vilna; medienos miltai
Wood wool; wood flour

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos vilna; medienos miltai

Description:

Wood wool; wood flour

16.10.22.00.00

Medienos vilna; medienos miltai
Wood wool; wood flour

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos vilna; medienos miltai

Description:

Wood wool; wood flour

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4405

CN:

4405

16.10.23

Medienos skiedros arba drožlės
Wood in chips or particles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos skiedros arba drožlės

Description:

Wood in chips or particles

16.10.23.03.00

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai
Coniferous wood in chips or particles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

Description:

Coniferous wood in chips or particles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4401 21

CN:

4401 21

16.10.23.05.00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai
Non-coniferous wood in chips or particles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

Description:

Non-coniferous wood in chips or particles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4401 22

CN:

4401 22
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16.10.3

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)
Wood in the rough; railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated or otherwise treated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai Description:
geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais
Wood in the rough, treated with paint, stains, creosote or other preservatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu
arba kitais konservantais

Description:

Wood in the rough, treated with paint, stains, creosote
or other preservatives

16.10.31.16.00

Neapdoroti spygliuočių medienos stulpų rąstai, įpurkšti arba kitu būdu įmirkyti dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais
Rough softwood poles, injected or otherwise impregnated with paint, stains, creosote or other preservatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdoroti spygliuočių medienos stulpų rąstai, įpurkšti Description:
arba kitu būdu įmirkyti dažais, beicu, kreozotu arba
kitais konservantais

Rough softwood poles, injected or otherwise
impregnated with paint, stains, creosote or other
preservatives

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4403 10

CN:

4403 10

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai Description:
(skersės)

16.10.32.00.00

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of impregnated wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai Description:
(skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of
impregnated wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4406 90

CN:

4406 90

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus
Other wood in the rough, including split poles and pickets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir
kuolus

Description:

Other wood in the rough, including split poles and
pickets
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16.10.39.00.00

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpų rąstus ir kuolus
Other wood in the rough, including split poles and pickets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpų
rąstus ir kuolus

Description:

Other wood in the rough, including split poles and
pickets

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4404[.10 + .20]

CN:

4404[.10 + .20]

16.10.9

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios
pjautinės medienos gamybos dalis
Drying, impregnation or chemical treatment services of timber; sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and
planed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba
cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės
medienos gamybos dalis

Description:

Drying, impregnation or chemical treatment services of
timber; sub-contracted operations as part of
manufacturing of wood, sawn and planed

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos
Drying, impregnation or chemical treatment services of timber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba
cheminio apdorojimo paslaugos

Description:

Drying, impregnation or chemical treatment services of
timber

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - medienos įmirkymo ar
cheminio apdorojimo konservantais ar kitomis
medžiagomis paslaugos Į šią subkategoriją taip pat
įeina: - medienos džiovinimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - hidroizoliavimo darbai,
klasifikuojami 43.99.10 - pastatų ir kt. statinių
dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugos,
klasifikuojamos 81.29.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - impregnation or chemical
treatment services of wood with preservatives or other
material This subcategory also includes: - drying of
timber This subcategory excludes: - waterproofing
work, classified in 43.99.10 - disinfection and
extermination services in buildings and the like,
classified in 81.29.11

16.10.91.00.00

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir konservavimas (įskaitant išlaikymą ir džiovinimą)
Treatment; impregnation and preservation of wood (including seasoning and drying)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir konservavimas
(įskaitant išlaikymą ir džiovinimą)

Description:

Treatment; impregnation and preservation of wood
(including seasoning and drying)

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios
pjautinės medienos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wood, sawn and planed
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16.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios
pjautinės medienos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wood, sawn and planed

16.2

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
Products of wood, cork, straw and plaiting materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų

Description:

Products of wood, cork, straw and plaiting materials

16.21

Faneravimo danga ir medienos plokštės
Veneer sheets and wood-based panels

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Faneravimo danga ir medienos plokštės

Description:

Veneer sheets and wood-based panels

16.21.1

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena; medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš
kitų panašių į medieną medžiagų
Plywood, veneered panels and similar laminated wood; particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši
sluoksniuotoji mediena; medienos drožlių ir panašios
plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną
medžiagų

Description:

Plywood, veneered panels and similar laminated wood;
particle boards and similar boards of wood or other
ligneous materials

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena
Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of bamboo

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir
panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

Description:

Plywood, veneered panels and similar laminated wood,
of bamboo

16.21.11.00.00

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena
Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of bamboo

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir
panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

Description:

Plywood, veneered panels and similar laminated wood,
of bamboo

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412 10

CN:

4412 10

16.21.12

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
Other plywood, veneered panels and similar laminated wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši
sluoksniuotoji mediena

16.21.12.11.00

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš
atogrąžų medžių medienos
Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness, with at least one outer ply
of tropical wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus
bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm, kurios bent
vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių
medienos

Description:

Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding
of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness,
with at least one outer ply of tropical wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412[.31(.10 + .90)]

CN:

4412[.31(.10 + .90)]

16.21.12.14.00

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš
ne spygliuočių medienos (išskyrus atogrąžų medžių medieną)
Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness, with at least one outer ply
of non-coniferous wood (excluding tropical wood)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus
Description:
bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm, kurios bent
vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos
(išskyrus atogrąžų medžių medieną)

Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding
of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness,
with at least one outer ply of non-coniferous wood
(excluding tropical wood)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412[.32(.10 + .90)]

CN:

4412[.32(.10 + .90)]

16.21.12.17.00

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm (išskyrus gaminius, kurių bent vienas
išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos arba iš ne spygliuočių medienos)
Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness (excluding products with
at least one outer ply of tropical wood or non-coniferous wood)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus
bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm (išskyrus
gaminius, kurių bent vienas išorinis sluoksnis yra iš
atogrąžų medžių medienos arba iš ne spygliuočių
medienos)

Description:

Plywood consisting solely of sheets of wood (excluding
of bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness
(excluding products with at least one outer ply of
tropical wood or non-coniferous wood)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412 39

CN:

4412 39

16.21.12.21.00

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena su medienos tašelių plokštėmis, sluoksninėmis plokštėmis ir grindų plokštėmis
Veneered panels and similar laminated wood with blockboard, laminboard or battenboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji
mediena su medienos tašelių plokštėmis,
sluoksninėmis plokštėmis ir grindų plokštėmis

Description:

Veneered panels and similar laminated wood with
blockboard, laminboard or battenboard

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412[.94(.10 + .90)]

CN:

4412[.94(.10 + .90)]
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16.21.12.24.00

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena (išskyrus sluoksniuotąją medieną su medienos tašelių plokštėmis,
sluoksninėmis plokštėmis ir grindų plokštėmis)
Veneered panels and similar laminated wood (excluding with blockboard, laminboard or battenboard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji
Description:
mediena (išskyrus sluoksniuotąją medieną su medienos
tašelių plokštėmis, sluoksninėmis plokštėmis ir grindų
plokštėmis)

Veneered panels and similar laminated wood
(excluding with blockboard, laminboard or
battenboard)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

CN:

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

16.21.13

Medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų
Particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba Description:
iš kitų panašių į medieną medžiagų

16.21.13.13.00

Medienos smulkinių plokštės
Particle board, of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos smulkinių plokštės

Description:

Particle board, of wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

16.21.13.16.00

Orientuotosios medienos drožlių plokštės (OSB) iš medienos
Oriented strand board (OSB), of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Orientuotosios medienos drožlių plokštės (OSB) iš
medienos

Description:

Oriented strand board (OSB), of wood

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4410[.12(.10 + .90)]

CN:

4410[.12(.10 + .90)]

16.21.13.19.00

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės iš medienos (išskyrus smulkinių plokštes ir orientuotąsias medienos drožlių plokštes (OSB)
Waferboard and similar board, of wood (excluding particle board and oriented strand board [OSB])

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės iš medienos
(išskyrus smulkinių plokštes ir orientuotąsias medienos
drožlių plokštes (OSB)

Description:

Waferboard and similar board, of wood (excluding
particle board and oriented strand board [OSB])

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4410 19

CN:

4410 19
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16.21.13.50.00

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į medieną medžiagų (išskyrus medieną)
Particle board and similar board of ligneous materials (excluding wood)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į
medieną medžiagų (išskyrus medieną)

Description:

Particle board and similar board of ligneous materials
(excluding wood)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4410 90

CN:

4410 90

16.21.14

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plokštės
Fibreboard of wood or other ligneous materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną Description:
medžiagų plokštės

16.21.14.23.00

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF), ne storesnės kaip 5 mm, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, surištos
arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
Medium density fibreboard (MDF), of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic
substances, of a thickness not exceeding 5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF), ne
storesnės kaip 5 mm, iš medienos arba kitų panašių į
medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis
arba kitomis organinėmis medžiagomis

Description:

Medium density fibreboard (MDF), of wood or other
ligneous materials, whether or not bonded with resins
or other organic substances, of a thickness not
exceeding 5 mm

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.12(.10 + .90)]

CN:

4411[.12(.10 + .90)]

16.21.14.26.00

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF), storesnės kaip 5 mm, bet ne storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba kitų panašių į
medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
Medium density fibreboard (MDF), of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic
substances, of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF),
storesnės kaip 5 mm, bet ne storesnės kaip 9 mm, iš
medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų,
surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis
organinėmis medžiagomis

Description:

Medium density fibreboard (MDF), of wood or other
ligneous materials, whether or not bonded with resins
or other organic substances, of a thickness exceeding 5
mm but not exceeding 9 mm

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.13(.10 + .90)]

CN:

4411[.13(.10 + .90)]

16.21.14.29.00

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF), storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, surištos
arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
Medium density fibreboard (MDF), of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic
substances, of a thickness exceeding 9 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF),
storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba kitų panašių į
medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis

Description:

Medium density fibreboard (MDF), of wood or other
ligneous materials, whether or not bonded with resins
or other organic substances, of a thickness exceeding 9
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arba kitomis organinėmis medžiagomis

mm

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.14(.10 + .90)]

CN:

4411[.14(.10 + .90)]

16.21.14.43.00

Medienos plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm³, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio
tankio medienos plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
Fibreboard (excluding medium density fibreboard [MDF]), of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or
other organic substances, of a density exceeding 0,8 g/cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip
0,8 g/cm³, iš medienos arba kitų panašių į medieną
medžiagų (išskyrus vidutinio tankio medienos plaušų
plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba
kitomis organinėmis medžiagomis

Description:

Fibreboard (excluding medium density fibreboard
[MDF]), of wood or other ligneous materials, whether
or not bonded with resins or other organic substances,
of a density exceeding 0,8 g/cm³

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.92(.10 + .90)]

CN:

4411[.92(.10 + .90)]

16.21.14.46.00

Medienos plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm³, bet ne didesnis kaip 0,8 g/cm³, iš medienos arba kitų panašių į medieną
medžiagų (išskyrus vidutinio tankio medienos plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis
medžiagomis
Fibreboard (excluding medium density fibreboard [MDF]), of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or
other organic substances, of a density exceeding 0,5 g/cm³ but not exceeding 0,8 g/cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip
0,5 g/cm³, bet ne didesnis kaip 0,8 g/cm³, iš medienos
arba kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus
vidutinio tankio medienos plaušų plokštes (MDF),
surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis
organinėmis medžiagomis

Description:

Fibreboard (excluding medium density fibreboard
[MDF]), of wood or other ligneous materials, whether
or not bonded with resins or other organic substances,
of a density exceeding 0,5 g/cm³ but not exceeding 0,8
g/cm³

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.93(.10 + .90)]

CN:

4411[.93(.10 + .90)]

16.21.14.49.00

Medienos plaušų plokštės iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm³ (išskyrus
vidutinio tankio medienos plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
Fibreboard of wood or other ligneous materials (excluding medium density fibreboard [MDF]), whether or not bonded with resins or
other organic substances, of a density not exceeding 0,5 g/cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos plaušų plokštės iš medienos arba kitų
panašių į medieną medžiagų, kurių tankis ne didesnis
kaip 0,5 g/cm³ (išskyrus vidutinio tankio medienos
plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos
dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

Description:

Fibreboard of wood or other ligneous materials
(excluding medium density fibreboard [MDF]), whether
or not bonded with resins or other organic substances,
of a density not exceeding 0,5 g/cm³

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4411[.94(.10 + .90)]

CN:

4411[.94(.10 + .90)]

16.21.2

Faneravimo danga; sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės; tankioji mediena
Veneer sheets; sheets for plywood; densified wood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Faneravimo danga; sluoksniuotos klijuotinės medienos
plokštės; tankioji mediena

Description:

Veneer sheets; sheets for plywood; densified wood
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16.21.21

Faneravimo danga ir sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta
ar be žievės
Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness <= 6 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Faneravimo danga ir sluoksniuotos klijuotinės
Description:
medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6
mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar be žievės

16.21.21.13.00

Vienasluoksnės faneros lakštai, klijuotinės faneros lakštai ir kita mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, ne
storesnė kaip 6 mm, sujungta galais, šlifuota arba obliuota, arba mažos lentutės pieštukams gaminti
Veneer sheets, sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced/peeled, thickness ? 6 mm and end-jointed,
planed/sanded/small boards for the manufacture of pencils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienasluoksnės faneros lakštai, klijuotinės faneros
lakštai ir kita mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba nužievinta, ne storesnė kaip 6 mm,
sujungta galais, šlifuota arba obliuota, arba mažos
lentutės pieštukams gaminti

Description:

Veneer sheets, sheets for plywood and other wood
sawn lengthwise, sliced/peeled, thickness ? 6 mm and
end-jointed, planed/sanded/small boards for the
manufacture of pencils

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 CN:
+ .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

16.21.21.18.00

Vienasluoksnės faneros lakštai ir klijuotinės faneros lakštai iš spygliuočių arba atogrąžų medžių medienos, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, ne storesnė kaip 6 mm, išskyrus sujungtą galais, šlifuotą arba obliuotą
Coniferous and tropical wood veneer sheets and sheets for plywood, sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ? 6 mm
excluding end-jointed, planed or sanded

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienasluoksnės faneros lakštai ir klijuotinės faneros
Description:
lakštai iš spygliuočių arba atogrąžų medžių medienos,
išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, ne storesnė kaip 6 mm, išskyrus sujungtą galais,
šlifuotą arba obliuotą

Coniferous and tropical wood veneer sheets and sheets
for plywood, sawn lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness ? 6 mm excluding end-jointed, planed or
sanded

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85
+ .95)]

CN:

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85
+ .95)]

16.21.22

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalo mediena
Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių
pavidalo mediena

Description:

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile
shapes

16.21.22.00.00

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių pavidalo mediena
Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių
pavidalo mediena

Description:

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile
shapes

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³
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Ryšys su CN:

4413

16.21.9

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos
dalis
Finishing services of boards and panels; sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos
pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir
medienos plokščių gamybos dalis

Description:

Finishing services of boards and panels; sub-contracted
operations as part of manufacturing of veneer sheets
and wood-based panels

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos
Finishing services of boards and panels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of boards and panels

16.21.91.00.00

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos
Finishing services of boards and panels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of boards and panels

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo
dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
veneer sheets and wood-based panels

16.21.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo
dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
veneer sheets and wood-based panels

16.22

Surinktas grindų parketas
Assembled parquet floors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Surinktas grindų parketas

Description:

Assembled parquet floors

16.22.1

Surinktos parketo plokštės
Assembled parquet panels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surinktos parketo plokštės

Description:

Assembled parquet panels
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16.22.10

Surinktos parketo plokštės
Assembled parquet panels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surinktos parketo plokštės

Description:

Assembled parquet panels

16.22.10.30.00

Medinės parketo grindų plokštės mozaikinėms grindims
Parquet panels of wood for mosaic floors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės parketo grindų plokštės mozaikinėms
grindims

Description:

Parquet panels of wood for mosaic floors

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4418 71

CN:

4418 71

16.22.10.60.00

Medinės parketo grindų plokštės (išskyrus plokštes mozaikinėms grindims)
Parquet panels of wood (excluding those for mosaic floors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės parketo grindų plokštės (išskyrus plokštes
mozaikinėms grindims)

Description:

Parquet panels of wood (excluding those for mosaic
floors)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

4418[.72 + .79]

CN:

4418[.72 + .79]

16.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų
parketo grindų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų
parketo grindų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.22.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų
parketo grindų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors
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16.23

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai
Other builders' carpentry and joinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai

Description:

Other builders' carpentry and joinery

16.23.1

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus surenkamuosius medinius pastatus)
Builders' joinery and carpentry (except prefabricated buildings), of wood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos
(išskyrus surenkamuosius medinius pastatus)

Description:

Builders' joinery and carpentry (except prefabricated
buildings), of wood

16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai
Windows, French windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys Description:
ir jų staktos bei slenksčiai

16.23.11.10.00

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai
Windows, french windows and their frames, of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai

Description:

Windows, french windows and their frames, of wood

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

CN:

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

16.23.11.50.00

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai
Doors and their frames and thresholds, of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai

Description:

Doors and their frames and thresholds, of wood

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

CN:

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos
Shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes, of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir
skalos

Description:

Shuttering for concrete constructional work, shingles
and shakes, of wood
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16.23.12.00.00

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos
Shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes, of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir
skalos

Description:

Shuttering for concrete constructional work, shingles
and shakes, of wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418[.40 + .50]

CN:

4418[.40 + .50]

16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai
Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai statybiniai stalių ir
dailidžių dirbiniai

Description:

Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.

16.23.19.00.00

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus langus, langus-duris ir jų rėmus, duris, jų staktas ir slenksčius, parketo grindų
plokštes, statybinius betonavimo klojinius, malksnas ir skalas)
Builders’ joinery and carpentry of wood (excluding windows, french windows and doors, their frames and thresholds, parquet panels,
shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos
(išskyrus langus, langus-duris ir jų rėmus, duris, jų
staktas ir slenksčius, parketo grindų plokštes,
statybinius betonavimo klojinius, malksnas ir skalas)

Description:

Builders’ joinery and carpentry of wood (excluding
windows, french windows and doors, their frames and
thresholds, parquet panels, shuttering for concrete
constructional work, shingles and shakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

CN:

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

16.23.19.00.10

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai, grindų plokštės
Builders' joinery and carpentry of wood, floor panels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai, grindų
plokštės

Description:

Builders' joinery and carpentry of wood, floor panels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418 90a

CN:

4418 90a

16.23.19.00.20

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai sienoms
Builders' joinery and carpentry of wood for walls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai sienoms

Description:

Builders' joinery and carpentry of wood for walls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418 90b

CN:

4418 90b
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16.23.19.00.30

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai laiptams
Builders' joinery and carpentry of wood for staircase

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai laiptams

Description:

Builders' joinery and carpentry of wood for staircase

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418 90c

CN:

4418 90c

16.23.19.00.40

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai saunoms
Builders' joinery and carpentry of wood for saunas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai saunoms

Description:

Builders' joinery and carpentry of wood for saunas

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418 90d

CN:

4418 90d

16.23.19.00.80

Kiti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai
Other builders' joinery and carpentry of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

Description:

Other builders' joinery and carpentry of wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4418 90e

CN:

4418 90e

16.23.2

Surenkamieji mediniai pastatai
Prefabricated wooden buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surenkamieji mediniai pastatai

Description:

Prefabricated wooden buildings

16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai
Prefabricated wooden buildings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamieji mediniai pastatai

Description:

Prefabricated wooden buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surenkamieji daugiausiai
mediniai pastatai, arba visiškai surinkti ir paruošti
naudoti, arba nesurinkti - neužbaigti pastatai, surinkti
ar nesurinkti, turintys esminius surenkamųjų pastatų
požymius Pastatai gali būti suprojektuoti kaip
gyvenamieji namai, statybviečių apgyvendinimo
nameliai, parduotuvės, angarai, garažai, šiltnamiai ir kt.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - prefabricated buildings,
predominantly made of wood, either fully assembled
and ready for use or unassembled - incomplete
buildings, whether or not assembled, having the
essential character of prefabricated buildings The
buildings can be designed for housing, worksite
accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses
and other purposes.
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16.23.20.00.00

Surenkamieji mediniai statiniai
Prefabricated buildings of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji mediniai statiniai

Description:

Prefabricated buildings of wood

Ryšys su CN:

9406[.00(.11 + .20)]

CN:

9406[.00(.11 + .20)]

16.23.20.00.10

Surenkamieji vienbučiai mediniai namai
Prefabricated single-dwelling wooden houses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji vienbučiai mediniai namai

Description:

Prefabricated single-dwelling wooden houses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9406 00 20

CN:

9406 00 20

16.23.20.00.20

Surenkamieji mediniai sodo nameliai
Prefabricated wooden garden houses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji mediniai sodo nameliai

Description:

Prefabricated wooden garden houses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9406 00 20

CN:

9406 00 20

16.23.20.00.80

Kiti surenkamieji mediniai statiniai
Other prefabricated wooden buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti surenkamieji mediniai statiniai

Description:

Other prefabricated wooden buildings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9406 00 20

CN:

9406 00 20

16.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių
ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių
ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery
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16.23.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių
ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.24

Medinė tara
Wooden containers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Medinė tara

Description:

Wooden containers

16.24.1

Medinė tara
Wooden containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medinė tara

Description:

Wooden containers

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai
Pallets, box pallets and other load boards of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių
padėklai

Description:

Pallets, box pallets and other load boards of wood

16.24.11.33.00

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų apvadai
Flat pallets and pallet collars of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų apvadai

Description:

Flat pallets and pallet collars of wood

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4415 20 20

CN:

4415 20 20

16.24.11.35.00

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų plokštės (išskyrus plokščiuosius padėklus)
Box pallets and load boards of wood (excluding flat pallets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų plokštės (išskyrus
plokščiuosius padėklus)

Description:

Box pallets and load boards of wood (excluding flat
pallets)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4415 20 90

CN:

4415 20 90

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai
Barrels and coopers' products of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

Description:

Barrels and coopers' products of wood
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16.24.12.00.00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus
Casks, barrels, vats, tubs, and coopers products and parts thereof of wood (including staves)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti
kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

Description:

Casks, barrels, vats, tubs, and coopers products and
parts thereof of wood (including staves)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4416

CN:

4416

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys
Other wooden containers and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita medinė tara ir jos dalys

Description:

Other wooden containers and parts thereof

16.24.13.20.00

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši medinė tara (išskyrus kabelių būgnus)
Cases, boxes, crates, drums and similar packings of wood (excluding cable drums)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši medinė
tara (išskyrus kabelių būgnus)

Description:

Cases, boxes, crates, drums and similar packings of
wood (excluding cable drums)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4415 10 10

CN:

4415 10 10

16.24.13.50.00

Mediniai kabelių būgnai
Cable-drums of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai kabelių būgnai

Description:

Cable-drums of wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4415 10 90

CN:

4415 10 90

16.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros Description:
gamybos dalis

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros Description:
gamybos dalis
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16.24.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros Description:
gamybos dalis

16.29

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
Other products of wood; articles of cork, straw and plaiting materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų
ir pynimo medžiagų

Description:

Other products of wood; articles of cork, straw and
plaiting materials

16.29.1

Kiti medienos gaminiai
Other products of wood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti medienos gaminiai

Description:

Other products of wood

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti,
kurpaliai arba kailiamaučiai
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, blocks for the manufacture of smoking pipes, boot or shoe lasts
and trees, of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos,
šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai,
naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai arba
kailiamaučiai

Description:

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush
bodies and handles, blocks for the manufacture of
smoking pipes, boot or shoe lasts and trees, of wood

16.29.11.30.00

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai
Tools, tool bodies and handles and broom or brush bodies and handles of wood; boot and shoe lasts and trees of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos,
šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai
kurpaliai ir kailiamaučiai

Description:

Tools, tool bodies and handles and broom or brush
bodies and handles of wood; boot and shoe lasts and
trees of wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4417

CN:

4417

16.29.11.80.00

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, pagaminti iš medienos arba šaknų ir naudojami pypkių gamyboje
Roughly shaped blocks of wood or root for the manufacture of pipes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, pagaminti iš
medienos arba šaknų ir naudojami pypkių gamyboje

Description:

Roughly shaped blocks of wood or root for the
manufacture of pipes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9614 00 10

CN:

9614 00 10
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16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai
Tableware and kitchenware, of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai stalo ir virtuvės indai

Description:

Tableware and kitchenware, of wood

16.29.12.00.00

Mediniai valgomieji ir virtuvės reikmenys
Tableware and kitchenware of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai valgomieji ir virtuvės reikmenys

Description:

Tableware and kitchenware of wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4419[.00(.10 + .90)]

CN:

4419[.00(.10 + .90)]

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti
mediniai puošybiniai dirbiniai
Wood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or cutlery and similar articles of wood, statuettes and other ornaments, of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės Description:
papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos
dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

16.29.13.00.00

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš
medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos, paltų arba skrybėlių kabyklos, biuro laiškų dėklai, peleninės, parkerių
dėklai, rašalo stoveliai
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery and similar articles; statuettes and other ornaments; coat
or hat racks; office letter trays, ash trays, pen-trays, ink stands

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės Description:
skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir
panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti
dekoratyviniai dirbiniai iš medienos, paltų arba
skrybėlių kabyklos, biuro laiškų dėklai, peleninės,
parkerių dėklai, rašalo stoveliai

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases
for jewellery or cutlery and similar articles; statuettes
and other ornaments; coat or hat racks; office letter
trays, ash trays, pen-trays, ink stands

Ryšys su CN:

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects and other articles of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių
daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

Description:

Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or
similar objects and other articles of wood

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - medinės batų dalys
(pvz., kulnai ir kurpaliai)

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - wooden footwear
parts (e.g. heels and lasts)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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16.29.14.20.00

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių
daiktų rėmai

Description:

Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or
similar objects

Matavimo
vienetas:

m

Unit:

m

Ryšys su CN:

4414[.00(.10 + .90)]

CN:

4414[.00(.10 + .90)]

16.29.14.90.00

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų apvadus)
Other articles of wood (excluding pallet collars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų apvadus)

Description:

Other articles of wood (excluding pallet collars)

Ryšys su CN:

4421[.10 + .90(.91 + .98)] + 6603 90 10

CN:

4421[.10 + .90(.91 + .98)] + 6603 90 10

16.29.14.90.10

Briketai, granulės ir kitas biokuras iš medienos, miško kirtimo atliekų ir šiaudų
Briquettes, granules and other biofuels manufactured of wood, forest harvesting residues and strow materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Briketai, granulės ir kitas biokuras iš medienos, miško
kirtimo atliekų ir šiaudų

Description:

Briquettes, granules and other biofuels manufactured
of wood, forest harvesting residues and strow materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4401 [.31 +.39]

CN:

4401 [.31 +.39]

16.29.2

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai
Articles of cork, straw or other plaiting materials; basket ware and wickerwork

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo
medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

Description:

Articles of cork, straw or other plaiting materials;
basket ware and wickerwork

16.29.21

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį arba bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta,
granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos
Natural cork, debacked or roughly squared or in blocks, plates, sheets or strip; crushed, granulated or ground cork; waste cork

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta
formuojant kvadrato skerspjūvį arba bloką, plokštę,
lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta
kamštiena; kamštienos atliekos

Description:

Natural cork, debacked or roughly squared or in
blocks, plates, sheets or strip; crushed, granulated or
ground cork; waste cork

16.29.21.30.00

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta kamštiena (išskyrus gamtinę žaliavinę ar paprastai paruoštą kamštieną)
Waste cork; crushed, granulated or ground cork (excluding natural cork raw or simply prepared)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta
kamštiena (išskyrus gamtinę žaliavinę ar paprastai
paruoštą kamštieną)

Description:

Waste cork; crushed, granulated or ground cork
(excluding natural cork raw or simply prepared)

Matavimo

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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vienetas:
Ryšys su CN:

4501 90

16.29.21.50.00

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, stačiakampių arba kvadratinių blokų, plokščių,
lakštų arba strypų pavidalo
Natural cork, debacked or roughly squared, in rectangular or square blocks, plates, sheets or strips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta
Description:
formuojant kvadrato skerspjūvį, stačiakampių arba
kvadratinių blokų, plokščių, lakštų arba strypų pavidalo

Natural cork, debacked or roughly squared, in
rectangular or square blocks, plates, sheets or strips

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4502

CN:

4502

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai
Articles of natural cork

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

Description:

Articles of natural cork

16.29.22.50.00

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai
Corks and stoppers of natural cork

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai

Description:

Corks and stoppers of natural cork

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4503[.10(.10 + .90)]

CN:

4503[.10(.10 + .90)]

16.29.22.90.00

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai
Articles of natural cork, others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai

Description:

Articles of natural cork, others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4503 90

CN:

4503 90

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos, vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos
Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid cylinders, of agglomerated cork

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios
formos malksnos, vientisi cilindrai iš aglomeruotos
kamštienos

Description:

Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape,
solid cylinders, of agglomerated cork

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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16.29.23.20.00

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai (įskaitant kaiščius su diskais iš gamtinės kamštienos) putojantiems vynams, pagamintiems
tam tikruose rajonuose užkimšti
Corks and stoppers, of agglomerated cork, for sparkling wine v.q.p.r.d. (including those with discs of natural cork)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai (įskaitant Description:
kaiščius su diskais iš gamtinės kamštienos)
putojantiems vynams, pagamintiems tam tikruose
rajonuose užkimšti

Corks and stoppers, of agglomerated cork, for
sparkling wine v.q.p.r.d. (including those with discs of
natural cork)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4504 10 11

CN:

4504 10 11

16.29.23.50.00

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai vynui užkimšti (išskyrus kamščius ir kaiščius putojantiems vynams, pagamintiems tam
tikruose rajonuose užkimšti)
Corks and stoppers, of agglomerated cork, for wine (excluding for sparkling wine v.q.p.r.d.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai vynui
užkimšti (išskyrus kamščius ir kaiščius putojantiems
vynams, pagamintiems tam tikruose rajonuose
užkimšti)

Description:

Corks and stoppers, of agglomerated cork, for wine
(excluding for sparkling wine v.q.p.r.d.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4504 10 19

CN:

4504 10 19

16.29.23.80.00

Aglomeruota kamštiena - blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai cilindrai arba diskai, įskaitant
aglomeruotą išplėstą kamštieną arba degintą kamštieną, išskyrus kamščius ir kaiščius
Agglomerated cork - blocks, plates, sheets and strip, tiles of any shape, solid cylinders or discs including agglomerated expanded cork
or burnt cork (excluding corks and stoppers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aglomeruota kamštiena - blokai, plokštės, lakštai ir
juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai cilindrai
arba diskai, įskaitant aglomeruotą išplėstą kamštieną
arba degintą kamštieną, išskyrus kamščius ir kaiščius

Description:

Agglomerated cork - blocks, plates, sheets and strip,
tiles of any shape, solid cylinders or discs including
agglomerated expanded cork or burnt cork (excluding
corks and stoppers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4504[.10(.91 + .99)]

CN:

4504[.10(.91 + .99)]

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos
Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti,
gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

Description:

Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c.

16.29.24.00.00

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, aglomeruotos kamštienos dirbiniai
Agglomerated cork; other articles of agglomerated cork, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti,
aglomeruotos kamštienos dirbiniai

Description:

Agglomerated cork; other articles of agglomerated
cork, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4504[.90(.20 + .80)]

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai
Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware and wickerwork

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų
pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

Description:

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting
materials; basket ware and wickerwork

16.29.25.00.00

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai
Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware and wickerwork

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų
pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

Description:

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting
materials; basket ware and wickerwork

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) +
CN:
.92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10
+ .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10
+ .90) + .90]

16.29.9

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
medienos produktų, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services; sub-contracted operations as part of
manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir
pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos
pagal subrangos sutartis kaip kitų medienos produktų,
dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamybos dalis

Description:

Wood and cork, except furniture, and straw and
plaiting material manufacturing services; subcontracted operations as part of manufacturing of
other products of wood, articles of cork, straw and
plaiting materials

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir
pynimo medžiagų gamybos paslaugos

Description:

Wood and cork, except furniture, and straw and
plaiting material manufacturing services

16.29.91.00.00

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir
pynimo medžiagų gamybos paslaugos

Description:

Wood and cork, except furniture, and straw and
plaiting material manufacturing services

16.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš
medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other products of wood, articles of cork, straw and
plaiting materials
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4504[.90(.20 + .80)]

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) +
.92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10
+ .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10
+ .90) + .90]
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16.29.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš
medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other products of wood, articles of cork, straw and
plaiting materials

17

Popierius ir popieriaus gaminiai
Paper and paper products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Popierius ir popieriaus gaminiai

Description:

Paper and paper products

17.1

Plaušiena, popierius ir kartonas
Pulp, paper and paperboard

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Plaušiena, popierius ir kartonas

Description:

Pulp, paper and paperboard

17.11

Plaušiena
Pulp

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plaušiena

Description:

Pulp

17.11.1

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena
Pulps of wood or other fibrous cellulosic material

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų
plaušiena

Description:

Pulps of wood or other fibrous cellulosic material

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena
Chemical wood pulp, dissolving grades

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

Description:

Chemical wood pulp, dissolving grades

17.11.11.00.00

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys
Chemical wood pulp, dissolving grades

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

Description:

Chemical wood pulp, dissolving grades

Matavimo
vienetas:

kg 90% sdt

Unit:

kg 90% sdt

Ryšys su CN:

4702

CN:

4702
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17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena,
išskyrus tirpiąsias rūšis

Description:

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than
dissolving grades

17.11.12.00.00

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, Description:
išskyrus tirpiąsias rūšis

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than
dissolving grades

Matavimo
vienetas:

kg 90% sdt

Unit:

kg 90% sdt

Ryšys su CN:

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

CN:

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus
tirpiąsias rūšis

Description:

Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving
grades

17.11.13.00.00

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus
tirpiąsias rūšis

Description:

Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving
grades

Matavimo
vienetas:

kg 90% sdt

Unit:

kg 90% sdt

Ryšys su CN:

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

CN:

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena,
plaušiena
Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė
medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių
medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

Description:

Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp;
pulps of fibrous cellulosic material other than wood

17.11.14.00.00

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena,
plaušiena
Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė
medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių
medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

Description:

Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp;
pulps of fibrous cellulosic material other than wood

Matavimo
vienetas:

kg 90% sdt

Unit:

kg 90% sdt
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Ryšys su CN:

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 +
.91 + .92 + .93]

17.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pulp

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pulp

17.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pulp

17.12

Popierius ir kartonas
Paper and paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas

Description:

Paper and paperboard

17.12.1

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai
Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard for graphic purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas
nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas
grafikai

Description:

Newsprint, handmade paper and other uncoated paper
or paperboard for graphic purposes

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius
Newsprint, in rolls or sheets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

Description:

Newsprint, in rolls or sheets

17.12.11.00.00

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius
Newsprint in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

Description:

Newsprint in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4801

CN:

4801

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas
Handmade paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankų darbo popierius ir kartonas

Description:

Handmade paper and paperboard

17.12.12.00.00

Ritininis ar lakštinis rankų darbo popierius ir kartonas (išskyrus laikraštinį popierių)
Handmade paper and paperboard in rolls or sheets (excluding newsprint)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis ar lakštinis rankų darbo popierius ir kartonas
(išskyrus laikraštinį popierių)

Description:

Handmade paper and paperboard in rolls or sheets
(excluding newsprint)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802 10

CN:

4802 10

17.12.13

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų
popierius
Paper and paperboard used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper; carbonising base paper; wallpaper
base

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba elektrai
jautriam popieriui gaminti; popierius kopijavimo
popieriui gaminti; apmušalų popierius

Description:

Paper and paperboard used as a base for photosensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper;
carbonising base paper; wallpaper base

17.12.13.00.00

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; anglingasis pagrindo popierius; apmušalų
popierius
Paper and paperboard used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper; carbonising base paper; wallpaper
base

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba
elektrai jautriam popieriui gaminti; anglingasis
pagrindo popierius; apmušalų popierius

Description:

Paper and paperboard used as a base for photosensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper;
carbonising base paper; wallpaper base

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

CN:

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai
Other paper and paperboard for graphic purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

Description:

Other paper and paperboard for graphic purposes

17.12.14.10.00

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis mažesnis kaip 40
g/m²
Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %, weight < 40 g/m²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje
mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir

Description:

Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %,
weight 40 g/m²
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kurių plotinis tankis mažesnis kaip 40 g/m²
Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802 54

CN:

4802 54

17.12.14.35.00

Ritininis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis ne
mažesnis kaip 40 g/m², bet ne didesnis kaip 150 g/m²
Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %, weight ? 40 g/m² but ? 150 g/m², in rolls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje
mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir
kurių plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², bet ne
didesnis kaip 150 g/m²

Description:

Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %,
weight ? 40 g/m² but ? 150 g/m², in rolls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

CN:

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

17.12.14.39.00

Lakštinis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis ne
mažesnis kaip 40 g/m², bet ne didesnis kaip 150 g/m²
Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %, weight ? 40 g/m² but ? 150 g/m², sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštinis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje
mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir
kurių plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², bet ne
didesnis kaip 150 g/m²

Description:

Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %,
weight ? 40 g/m² but ? 150 g/m², sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802[.56(.20 + .80) + .57]

CN:

4802[.56(.20 + .80) + .57]

17.12.14.50.00

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 %, kurių plotinis tankis didesnis kaip 150
g/m²
Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %, weight > 150 g/m²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje
mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 %,
kurių plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m²

Description:

Graphic paper, paperboard : mechanical fibres ? 10 %,
weight > 150 g/m²

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802[.58(.10 + .90)]

CN:

4802[.58(.10 + .90)]

17.12.14.70.00

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro daugiau kaip 10 %
Graphic paper, paperboard : mechanical fibres > 10 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje
mechaniniai pluoštai sudaro daugiau kaip 10 %

Description:

Graphic paper, paperboard : mechanical fibres > 10 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

CN:

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]
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17.12.2

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš
celiuliozės pluoštų
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms,
Description:
rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama
žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš
celiuliozės pluoštų
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms,
Description:
rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama
žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20.30.00

Buitinė ar sanitarinė celiuliozinė vata didesnio kaip 36 cm pločio ritinių arba stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų, kurių viena
nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm, pavidalo
Cellulose wadding for household or sanitary purposes, in rolls of a width > 36 cm or in rectangular (including square sheets) with at
least one side > 36 cm in an unfolded state

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinė ar sanitarinė celiuliozinė vata didesnio kaip 36
cm pločio ritinių arba stačiakampių (įskaitant
kvadratinius) lakštų, kurių viena nesulankstyta kraštinė
ilgesnė kaip 36 cm, pavidalo

Description:

Cellulose wadding for household or sanitary purposes,
in rolls of a width > 36 cm or in rectangular (including
square sheets) with at least one side > 36 cm in an
unfolded state

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4803 00 10

CN:

4803 00 10

17.12.20.55.00

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio
stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių viena nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm ir kurių klostės plotinis tankis ne
didesnis kaip 25 g/m²
Creped paper and webs of cellulose fibres for household/ sanitary purposes, in rolls, width > 36 cm, rectangular sheets min. one side
> 36 cm in unfolded state, weight ? 25 g/m²/ply

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės
pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams,
didesnio kaip 36 cm pločio stačiakampiai krepinio
popieriaus lakštai, kurių viena nesulankstyta kraštinė
ilgesnė kaip 36 cm ir kurių klostės plotinis tankis ne
didesnis kaip 25 g/m²

Description:

Creped paper and webs of cellulose fibres for
household/ sanitary purposes, in rolls, width > 36 cm,
rectangular sheets min. one side > 36 cm in unfolded
state, weight ? 25 g/m²/ply

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4803 00 31

CN:

4803 00 31

17.12.20.57.00

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio
ritiniuose, arba stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių viena nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm ir kurių klostės plotinis
tankis didesnis kaip 25 g/m²
Creped paper and webs of cellulose fibres for household/sanitary purposes, in rolls, width > 36 cm, rectangular sheets min. one side
> 36 cm in unfolded state, weight > 25 g/m²/ply

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės

Description:

Creped paper and webs of cellulose fibres for
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pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams,
didesnio kaip 36 cm pločio ritiniuose, arba
stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių viena
nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm ir kurių
klostės plotinis tankis didesnis kaip 25 g/m²

household/sanitary purposes, in rolls, width > 36 cm,
rectangular sheets min. one side > 36 cm in unfolded
state, weight > 25 g/m²/ply

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4803 00 39

CN:

4803 00 39

17.12.20.90.00

Kitas buityje naudojamas popierius
Paper stock for household : others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas buityje naudojamas popierius

Description:

Paper stock for household : others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4803 00 90

CN:

4803 00 90

17.12.3

Taros kartonas
Containerboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Taros kartonas

Description:

Containerboard

17.12.31

Nepadengtas nebalintas tvirtasis apdarinis popierius
Kraftliner, unbleached, uncoated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepadengtas nebalintas tvirtasis apdarinis popierius

Description:

Kraftliner, unbleached, uncoated

17.12.31.00.00

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis tvirtasis apdarinis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams
skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)
Uncoated, unbleached kraftliner in rolls or sheets (excluding for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and
punch card tape paper)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis tvirtasis
apdarinis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar
kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų
ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

Description:

Uncoated, unbleached kraftliner in rolls or sheets
(excluding for writing, printing or other graphic
purposes, punch card stock and punch card tape
paper)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

CN:

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

17.12.32

Tvirtasis apdarinis popierius baltu viršumi, padengtas tvirtasis apdarinis popierius
White top kraftliner; coated kraftliner

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tvirtasis apdarinis popierius baltu viršumi, padengtas
tvirtasis apdarinis popierius

Description:

White top kraftliner; coated kraftliner
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17.12.32.00.00

Nepadengtas ritininis arba lakštinis tvirtasis apdarinis popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams
skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)
Uncoated kraftliner in rolls or sheets (excluding unbleached, for writing; printing or other graphic purposes, punch card stock and
punch card tape paper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas ritininis arba lakštinis tvirtasis apdarinis
popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar
kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų
ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

Description:

Uncoated kraftliner in rolls or sheets (excluding
unbleached, for writing; printing or other graphic
purposes, punch card stock and punch card tape paper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

CN:

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

17.12.33

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius
Semi chemical fluting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

Description:

Semi chemical fluting

17.12.33.00.00

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius
Semi-chemical fluting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

Description:

Semi-chemical fluting

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 11

CN:

4805 11

17.12.34

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius
Recycled fluting and other fluting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis
popierius

Description:

Recycled fluting and other fluting

17.12.34.00.00

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius
Recycled fluting and other fluting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis
popierius

Description:

Recycled fluting and other fluting

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

CN:

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

17.12.35

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas)
Testliner (recycled liner board)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas)

Description:

Testliner (recycled liner board)
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17.12.35.20.00

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m²
Uncoated testliner (recycled liner board), weight ? 150 g/m², in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras
(perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis ne
didesnis kaip 150 g/m²

Description:

Uncoated testliner (recycled liner board), weight ? 150
g/m², in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 24

CN:

4805 24

17.12.35.40.00

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m²
Uncoated testliner (recycled liner board), weight > 150 g/m², in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras
(perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m²

Description:

Uncoated testliner (recycled liner board), weight > 150
g/m², in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 25

CN:

4805 25

17.12.4

Nepadengtas popierius
Uncoated paper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepadengtas popierius

Description:

Uncoated paper

17.12.41

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis ar klostytas maišinis tvirtasis popierius
Uncoated kraft paper; sack kraft paper, creped or crinkled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis ar klostytas
maišinis tvirtasis popierius

Description:

Uncoated kraft paper; sack kraft paper, creped or
crinkled

17.12.41.20.00

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis maišinis tvirtasis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą
popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)
Uncoated, unbleached sack kraft paper (excluding for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card
tape paper)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis maišinis
tvirtasis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems
grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir
perfojuostų gamybai skirtą popierių)

Description:

Uncoated, unbleached sack kraft paper (excluding for
writing, printing or other graphic purposes, punch card
stock and punch card tape paper)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.21(.10 + .90)]

CN:

4804[.21(.10 + .90)]
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17.12.41.40.00

Nepadengtas ritininis arba lakštinis maišinis tvirtasis popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą
popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)
Uncoated sack kraft paper (excluding unbleached, for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card
tape paper)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas ritininis arba lakštinis maišinis tvirtasis
popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar
kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų
ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

Description:

Uncoated sack kraft paper (excluding unbleached, for
writing, printing or other graphic purposes, punch card
stock and punch card tape paper)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.29(.10 + .90)]

CN:

4804[.29(.10 + .90)]

17.12.41.60.00

Nepadengtas tvirtasis popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus tvirtąjį apdarinį popierių, maišinį
tvirtąjį popierių, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių ir pan.)
Uncoated kraft paper and paperboard weighing ? 150 g/m² (excluding kraftliner, sack kraft paper, for writing, printing and other
graphic purposes, etc.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas tvirtasis popierius ir kartonas, kurio
Description:
plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus
tvirtąjį apdarinį popierių, maišinį tvirtąjį popierių, rašyti,
spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių
ir pan.)

Uncoated kraft paper and paperboard weighing ? 150
g/m² (excluding kraftliner, sack kraft paper, for writing,
printing and other graphic purposes, etc.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

CN:

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

17.12.41.80.00

Ritininis ar lakštinis krepinis arba klostytas maišinis tvirtasis popierius
Creped or crinkled sack kraft paper; creped or crinkled; in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis ar lakštinis krepinis arba klostytas maišinis
tvirtasis popierius

Description:

Creped or crinkled sack kraft paper; creped or crinkled;
in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4808 40 00a

CN:

4808 40 00a

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio
atvaizdavimo tikslams)
Sulphite wrapping paper and other uncoated paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas
popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti
arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

Description:

Sulphite wrapping paper and other uncoated paper
(other than that of a kind used for writing, printing or
other graphic purposes)

17.12.42.20.00

Ritininis ar lakštinis sulfitinis vyniojamasis popierius
Sulphite wrapping paper in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis ar lakštinis sulfitinis vyniojamasis popierius

Description:

Sulphite wrapping paper in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4805 30

17.12.42.40.00

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus gaminius, priskirtus
HS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį popierių; specialųjį apdarą, sulfitinį vyniojamąjį popierių; filtravimo ar fetrinį popierių ir kartoną)
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, weight ? 150 g/m² (excluding products of HS 4802, fluting paper, testliner,
sulphite wrapping paper, filter or felt paper and paperboard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir
kartonas, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150
g/m² (išskyrus gaminius, priskirtus HS 48.02 pozicijai,
gofruojamąjį popierių; specialųjį apdarą, sulfitinį
vyniojamąjį popierių; filtravimo ar fetrinį popierių ir
kartoną)

Description:

Other uncoated paper and paperboard, in rolls or
sheets, weight ? 150 g/m² (excluding products of HS
4802, fluting paper, testliner, sulphite wrapping paper,
filter or felt paper and paperboard)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 91

CN:

4805 91

17.12.42.60.00

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m², bet mažesnis kaip 225 g/m²
(išskyrus gaminius, priskirtus HS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį popierių; specialųjį apdarą, sulfitinį vyniojamąjį popierių; filtravimo ar
fetrinį popierių ir kartoną)
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, weight > 150 g/m² and < 225 g/m² (excluding products of HS 4802, fluting
paper, testliner, sulphite wrapping paper, filter or felt paper and paperboard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir
kartonas, kurio plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m²,
bet mažesnis kaip 225 g/m² (išskyrus gaminius,
priskirtus HS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį popierių;
specialųjį apdarą, sulfitinį vyniojamąjį popierių;
filtravimo ar fetrinį popierių ir kartoną)

Description:

Other uncoated paper and paperboard, in rolls or
sheets, weight > 150 g/m² and 225 g/m² (excluding
products of HS 4802, fluting paper, testliner, sulphite
wrapping paper, filter or felt paper and paperboard)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 92

CN:

4805 92

17.12.42.80.00

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis ne mažesnis kaip 225 g/m² (išskyrus gaminius,
priskirtus HS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį popierių, specialųjį apdarą, sulfitinį vyniojamąjį popierių, filtravimo ar fetrinį popierių ir
kartoną)
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, weight ? 225 g/m² (excluding products of HS 4802, fluting paper, testliner,
sulphite wrapping paper, filter or felt paper and paperboard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir
kartonas, kurio plotinis tankis ne mažesnis kaip 225
g/m² (išskyrus gaminius, priskirtus HS 48.02 pozicijai,
gofruojamąjį popierių, specialųjį apdarą, sulfitinį
vyniojamąjį popierių, filtravimo ar fetrinį popierių ir
kartoną)

Description:

Other uncoated paper and paperboard, in rolls or
sheets, weight ? 225 g/m² (excluding products of HS
4802, fluting paper, testliner, sulphite wrapping paper,
filter or felt paper and paperboard)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805[.93(.20 + .80)]

CN:

4805[.93(.20 + .80)]

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; fetrinis popierius
Filter paper and paperboard; felt paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Filtravimo popierius ir kartonas; fetrinis popierius

Description:

Filter paper and paperboard; felt paper
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17.12.43.30.00

Nepadengtas ritininis ar lakštinis filtravimo popierius ir kartonas
Uncoated filter paper and paperboard in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas ritininis ar lakštinis filtravimo popierius ir
kartonas

Description:

Uncoated filter paper and paperboard in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 40

CN:

4805 40

17.12.43.60.00

Nepadengtas ritininis ar lakštinis fetrinis popierius ir kartonas
Uncoated felt paper and paperboard in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas ritininis ar lakštinis fetrinis popierius ir
kartonas

Description:

Uncoated felt paper and paperboard in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4805 50

CN:

4805 50

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo
Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus
matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

Description:

Cigarette paper not cut to size or in form of booklets
or tubes

17.12.44.00.00

Ritininis rūkomasis popierius (išskyrus knygelių arba tūtelių pavidalo), kurio plotis didesnis kaip 5 cm
Cigarette paper (excluding in the form of booklets or tubes), in rolls > 5 cm wide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis rūkomasis popierius (išskyrus knygelių arba
tūtelių pavidalo), kurio plotis didesnis kaip 5 cm

Description:

Cigarette paper (excluding in the form of booklets or
tubes), in rolls > 5 cm wide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4813[.90(.10 + .90)]

CN:

4813[.90(.10 + .90)]

17.12.5

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)
Uncoated paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas
rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo
tikslams)

Description:

Uncoated paperboard (other than that of a kind used
for writing, printing or other graphic purposes)

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi
Uncoated, inside grey paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

Description:

Uncoated, inside grey paperboard
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17.12.51.10.00

Nepadengtas kartonas pilku vidumi
Uncoated, inside grey paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

Description:

Uncoated, inside grey paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804 59 90

CN:

4804 59 90

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas
Other uncoated paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas nepadengtas kartonas

Description:

Other uncoated paperboard

17.12.59.10.00

Kitas nepadengtas kartonas
Other uncoated paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas nepadengtas kartonas

Description:

Other uncoated paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

CN:

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

17.12.6

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau
permatomas popierius
Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius,
vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis
skaidrus arba pusiau permatomas popierius

Description:

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing
papers and glassine and other glazed transparent or
translucent papers

17.12.60

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau
permatomas popierius
Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius,
vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis
skaidrus arba pusiau permatomas popierius

Description:

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing
papers and glassine and other glazed transparent or
translucent papers

17.12.60.00.00

Augalinis pergamentas, riebalų nepraleidžiantis popierius, vaškuotės, pergaminas ir kitoks blizgusis skaidrus arba pusiau skaidrus
popierius
Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalinis pergamentas, riebalų nepraleidžiantis
popierius, vaškuotės, pergaminas ir kitoks blizgusis
skaidrus arba pusiau skaidrus popierius

Description:

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing
papers and glassine and other glazed transparent or
translucent papers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

CN:

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

17.12.7

Apdorotas popierius ir kartonas
Processed paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Apdorotas popierius ir kartonas

Description:

Processed paper and paperboard

17.12.71

Sudėtinis popierius ir kartonas, nepadengtu paviršiumi ar neįmirkytas
Composite paper and paperboard, not surface-coated or impregnated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sudėtinis popierius ir kartonas, nepadengtu paviršiumi
ar neįmirkytas

Description:

Composite paper and paperboard, not surface-coated
or impregnated

17.12.71.00.00

Ritininis arba lakštinis sudėtinis popierius ir kartonas (įskaitant šiaudų popierių ir kartoną, išskyrus dengtu paviršiumi arba įmirkytą)
Composite paper and paperboard in rolls or sheets (including strawpaper and paperboard) (excluding surface coated or impregnated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis sudėtinis popierius ir kartonas
(įskaitant šiaudų popierių ir kartoną, išskyrus dengtu
paviršiumi arba įmirkytą)

Description:

Composite paper and paperboard in rolls or sheets
(including strawpaper and paperboard) (excluding
surface coated or impregnated)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4807[.00(.30 + .80)]

CN:

4807[.00(.30 + .80)]

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas
Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas
popierius ir kartonas

Description:

Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or
perforated

17.12.72.00.00

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas
Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas
popierius ir kartonas

Description:

Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or
perforated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4808[.40(.00b) + .90]

CN:

4808[.40(.00b) + .90]

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams
Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated with kaolin or with other inorganic
substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis
padengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti,
spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

Description:

Paper and paperboard of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes, coated with kaolin
or with other inorganic substances
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17.12.73.36.00

Padengtas popierius, naudojamas kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus arba kartono, kuriame mechaninio arba
cheminio-mechaninio pluošto yra ne daugiau kaip 10 %, ir popieriaus arba kartono, naudojamo rašyti, spausdinti arba kitiems
grafiniams tikslams, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m2, pagrindas
Coated bases for paper and paperboard of a kind used for: photo-, heat- and electro-sensitive paper and having 10 % or less of
mechanical and chemi-mechanical fibres, and paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes,
which weighs less than or equal to 150 g/m²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padengtas popierius, naudojamas kaip šviesai, šilumai Description:
arba elektrai jautraus popieriaus arba kartono, kuriame
mechaninio arba cheminio-mechaninio pluošto yra ne
daugiau kaip 10 %, ir popieriaus arba kartono,
naudojamo rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150
g/m2, pagrindas

Coated bases for paper and paperboard of a kind used
for: photo-, heat- and electro-sensitive paper and
having 10 % or less of mechanical and chemimechanical fibres, and paper and paperboard of a kind
used for writing, printing or other graphic purposes,
which weighs less than or equal to 150 g/m²

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810[.13 + .14 + .19]

CN:

4810[.13 + .14 + .19]

17.12.73.60.00

Lengvasis padengtas popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams
tikslams
Lightweight coated paper for writing, printing, graphic purposes, m.f. > 10 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvasis padengtas popierius, kuriame mechaninio
pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti,
spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams

Description:

Lightweight coated paper for writing, printing, graphic
purposes, m.f. > 10 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 22

CN:

4810 22

17.12.73.75.00

Kitas mechaniškai padengtas grafinis ritininis popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti,
spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams
Other coated mechanical graphic paper for writing, printing, graphic purposes, m.f. > 10 %, rolls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas mechaniškai padengtas grafinis ritininis popierius, Description:
kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %,
naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams
tikslams

Other coated mechanical graphic paper for writing,
printing, graphic purposes, m.f. > 10 %, rolls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 29 30

CN:

4810 29 30

17.12.73.79.00

Kitas mechaniškai padengtas grafinis lakštinis popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10 %, naudojamas rašyti,
spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams
Other coated mechanical graphic paper for writing, printing, graphic purposes, m.f. > 10 %, sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas mechaniškai padengtas grafinis lakštinis
popierius, kuriame mechaninio pluošto yra daugiau
kaip 10 %, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems
grafiniams tikslams

Description:

Other coated mechanical graphic paper for writing,
printing, graphic purposes, m.f. > 10 %, sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 29 80

CN:

4810 29 80
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17.12.74

Tvirtasis popierius (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis
Kraft paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic
substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tvirtasis popierius (netinkamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis

Description:

Kraft paper (other than that of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes), coated with kaolin
or with other inorganic substances

17.12.74.00.00

Tvirtasis popierius (kitoks negu naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis
neorganinėmis medžiagomis
Kraft paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic
substances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tvirtasis popierius (kitoks negu naudojamas rašyti,
Description:
spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas
kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

Kraft paper (other than that of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes), coated with kaolin
or with other inorganic substances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 31

CN:

4810 31

17.12.75

Tvirtasis kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis
Kraft paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other
inorganic substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tvirtasis kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis

Description:

Kraft paperboard (other than that of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes), coated
with kaolin or with other inorganic substances

17.12.75.00.00

Tvirtasis kartonas (kitoks negu naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis
neorganinėmis medžiagomis
Kraft paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other
inorganic substances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tvirtasis kartonas (kitoks negu naudojamas rašyti,
Description:
spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas
kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

Kraft paperboard (other than that of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes), coated
with kaolin or with other inorganic substances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810[.32(.10 + .90)]

CN:

4810[.32(.10 + .90)]

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, in rolls or sheets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo
popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo
ritininis arba lakštinis popierius

Description:

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer paper, in rolls or sheets
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17.12.76.00.00

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius, savaiminio kopijavimo popierius ir kitoks kopijavimo arba vaizdų perkėlimo popierius
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius, savaiminio
kopijavimo popierius ir kitoks kopijavimo arba vaizdų
perkėlimo popierius

Description:

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer paper, in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4809[.20 + .90]

CN:

4809[.20 + .90]

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų, klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi,
dekoruotu paviršiumi arba su spaudais
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or printed, in rolls
or sheets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė
Description:
vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų, klodai, įmirkyti,
padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba
su spaudais

17.12.77.10.00

Ritininis arba lakštinis gudronuotas, bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir kartonas
Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis gudronuotas, bitumuotas arba
asfaltuotas popierius ir kartonas

Description:

Tarred, bituminised or asphalted paper and
paperboard in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 10

CN:

4811 10

17.12.77.33.00

Ritininis arba lakštinis lipnusis popierius ir kartonas
Self-adhesive paper and paperboard in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis lipnusis popierius ir kartonas

Description:

Self-adhesive paper and paperboard in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811[.41(.20 + .90)]

CN:

4811[.41(.20 + .90)]

17.12.77.35.00

Ritininis arba lakštinis klijintas popierius ar kartonas (išskyrus lipniuosius)
Gummed paper and paperboard in rolls or sheets (excluding self-adhesives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis klijintas popierius ar kartonas
(išskyrus lipniuosius)

Description:

Gummed paper and paperboard in rolls or sheets
(excluding self-adhesives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 49

CN:

4811 49
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17.12.77.55.00

Ritininis arba lakštinis balintasis popierius ir kartonas, padengtas, įmirkytas arba dengtas plastiku, kurio plotinis tankis didesnis kaip 150
g/m² (išskyrus lipnųjį)
Bleached paper and paperboard in rolls or sheets, coated, impregnated or covered with plastics weighing > 150 g/m² (excluding
adhesives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis balintasis popierius ir kartonas,
padengtas, įmirkytas arba dengtas plastiku, kurio
plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus lipnųjį)

Description:

Bleached paper and paperboard in rolls or sheets,
coated, impregnated or covered with plastics weighing
> 150 g/m² (excluding adhesives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 51

CN:

4811 51

17.12.77.59.00

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, padengtas, įmirkytas arba dengtas plastiku (išskyrus lipnųjį, balintąjį popierių ir kartoną,
kurio plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m²)
Paper and paperboard in rolls or sheets, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives, bleached and weighing
> 150 g/m²)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, padengtas, Description:
įmirkytas arba dengtas plastiku (išskyrus lipnųjį,
balintąjį popierių ir kartoną, kurio plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m²)

Paper and paperboard in rolls or sheets, coated,
impregnated or covered with plastics (excluding
adhesives, bleached and weighing > 150 g/m²)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 59

CN:

4811 59

17.12.77.70.00

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, padengtas, įmirkytas arba dengtas vašku, parafinu, stearinu, alyva arba gliceroliu
Paper and paperboard in rolls or sheets, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, padengtas, Description:
įmirkytas arba dengtas vašku, parafinu, stearinu, alyva
arba gliceroliu

Paper and paperboard in rolls or sheets, coated,
impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin,
oil or glycerol

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 60

CN:

4811 60

17.12.77.80.00

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, padengtas, įmirkytas ir pan. popierius ir kartonas
Other paper, paperboard, coated..., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, padengtas, įmirkytas ir
pan. popierius ir kartonas

Description:

Other paper, paperboard, coated..., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4811 90

CN:

4811 90

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis
medžiagomis
Inside grey paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other
inorganic substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba
kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.78.20.00

Bet kurio formato ritininis arba kvadratinių ar stačiakampių lakštų pavidalo tvirtasis popierius ir kartonas (išskyrus skirtą rašyti,
spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams; popierių ir kartoną, kurio masė tolygiai balinta ir kurio sudėtyje cheminiu būdu apdoroti
medienos pluoštai sudaro daugiau kaip 95 % visų pluoštų), iš vienos arba abiejų pusių padengti kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis
Kraft paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin or other inorganic substances, in rolls or in square or rectangular
sheets, of any size (excluding that for writing, printing or other graphic purposes; paper and paperboard bleached uniformly in the
mass and containing > 95 % chemically processed wood fibres by weight in relation to the total fibre content)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bet kurio formato ritininis arba kvadratinių ar
stačiakampių lakštų pavidalo tvirtasis popierius ir
kartonas (išskyrus skirtą rašyti, spausdinti ar kitiems
grafiniams tikslams; popierių ir kartoną, kurio masė
tolygiai balinta ir kurio sudėtyje cheminiu būdu
apdoroti medienos pluoštai sudaro daugiau kaip 95 %
visų pluoštų), iš vienos arba abiejų pusių padengti
kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

Description:

Kraft paper and paperboard, coated on one or both
sides with kaolin or other inorganic substances, in rolls
or in square or rectangular sheets, of any size
(excluding that for writing, printing or other graphic
purposes; paper and paperboard bleached uniformly in
the mass and containing > 95 % chemically processed
wood fibres by weight in relation to the total fibre
content)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 39

CN:

4810 39

17.12.78.50.00

Kitas padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas
Multi-ply paper and paperboard, coated, others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas

Description:

Multi-ply paper and paperboard, coated, others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 92 90

CN:

4810 92 90

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis
Other paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other
inorganic substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar
kitomis neorganinėmis medžiagomis

Description:

Other paperboard (other than that of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes), coated
with kaolin or with other inorganic substances

17.12.79.53.00

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių visi sluoksniai balinti
Multi-ply paper and paperboard, coated, of which each layer in bleached

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių
visi sluoksniai balinti

Description:

Multi-ply paper and paperboard, coated, of which each
layer in bleached

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 92 10

CN:

4810 92 10
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17.12.79.55.00

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių tik vienas išorinis sluoksnis balintas
Multi-ply paper and paperboard, coated, with one bleached outer layer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių
tik vienas išorinis sluoksnis balintas

Description:

Multi-ply paper and paperboard, coated, with one
bleached outer layer

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810 92 30

CN:

4810 92 30

17.12.79.70.00

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, kurių viena arba abi pusės padengtos koalinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis,
išskyrus rūšis, naudojamas grafiniams tikslams, daugiasluoksnį popierių ar kartoną
Paper/paperboard in rolls or sheets, coated on one/both sides with kaolin or other inorganic substances excluding of a kind used for
any graphic purposes, multi-ply paper/paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, kurių viena Description:
arba abi pusės padengtos koalinu arba kitomis
neorganinėmis medžiagomis, išskyrus rūšis,
naudojamas grafiniams tikslams, daugiasluoksnį
popierių ar kartoną

Paper/paperboard in rolls or sheets, coated on
one/both sides with kaolin or other inorganic
substances excluding of a kind used for any graphic
purposes, multi-ply paper/paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4810[.99(.10 + .80)]

CN:

4810[.99(.10 + .80)]

17.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir
kartono gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper and paperboard

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir
kartono gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper and paperboard

17.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir
kartono gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper and paperboard

17.2

Popieriaus ir kartono gaminiai
Articles of paper and paperboard

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gaminiai

Description:

Articles of paper and paperboard
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17.21

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono
Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir
kartono

Description:

Corrugated paper and paperboard and containers of
paper and paperboard

17.21.1

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono
Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir
kartono

Description:

Corrugated paper and paperboard and containers of
paper and paperboard

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas
Corrugated board, in rolls or sheets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

Description:

Corrugated board, in rolls or sheets

17.21.11.00.00

Ritininis arba lakštinis gofruotasis popierius ir kartonas
Corrugated paper and paperboard in rolls or sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis gofruotasis popierius ir kartonas

Description:

Corrugated paper and paperboard in rolls or sheets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4808 10

CN:

4808 10

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai
Sacks and bags of paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriniai maišai ir krepšiai

Description:

Sacks and bags of paper

17.21.12.30.00

Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm, iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų
klodų
Sacks and bags, with a base width ? 40 cm, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis
kaip 40 cm, iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos
arba celiuliozinių pluoštų klodų

Description:

Sacks and bags, with a base width ? 40 cm, of paper,
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose
fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 30

CN:

4819 30
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17.21.12.50.00

Maišai ir krepšiai (išskyrus tuos, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm) iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozinių pluoštų klodų
Sacks and bags of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres (excluding those with a base width ? 40 cm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (išskyrus tuos, kurių pagrindo plotis
ne mažesnis kaip 40 cm) iš popieriaus, kartono,
celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Description:

Sacks and bags of paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres (excluding those
with a base width ? 40 cm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 40

CN:

4819 40

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir apvalkalai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono
Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dėžutės, dėžės ir apvalkalai iš gofruotojo popieriaus ar
gofruotojo kartono

Description:

Cartons, boxes and cases, of corrugated board or
corrugated paperboard

17.21.13.00.00

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruotojo popieriaus arba kartono
Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruotojo popieriaus arba
kartono

Description:

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or
paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 10

CN:

4819 10

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo popieriaus arba kartono
Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo
popieriaus arba kartono

Description:

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated
paper or paperboard

17.21.14.00.00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo popieriaus arba kartono
Folding cartons, boxes and cases of non-corrugated paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo
popieriaus arba kartono

Description:

Folding cartons, boxes and cases of non-corrugated
paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 20

CN:

4819 20

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse
(parduotuvėse) arba kitur
Box files, letter trays, storage boxes and similar articles of a kind used in offices, shops or the like, of paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir Description:
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panašūs gaminiai iš popieriaus, naudojami įstaigose,
prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

of a kind used in offices, shops or the like, of paper

17.21.15.30.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus
Other packaging containers, including record sleeves, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pakavimo talpyklos,
įskaitant įrašų laikmenų vokus

Description:

Other packaging containers, including record sleeves,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 50

CN:

4819 50

17.21.15.50.00

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir panašūs dirbiniai, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba panašios paskirties, iš
popieriaus ar kartono
Box files, letter trays, storage boxes and similar articles of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir
panašūs dirbiniai, naudojami įstaigose, parduotuvėse
arba panašios paskirties, iš popieriaus ar kartono

Description:

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles
of paper or paperboard of a kind used in offices, shops
or the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4819 60

CN:

4819 60

17.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo
popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
corrugated paper and paperboard and containers of
paper and paperboard

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo
popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
corrugated paper and paperboard and containers of
paper and paperboard

17.21.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo
popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
corrugated paper and paperboard and containers of
paper and paperboard

17.22

Buitiniai, higienos ir tualeto reikmenys
Household and sanitary goods and toilet requisites

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Buitiniai, higienos ir tualeto reikmenys

Description:

Household and sanitary goods and toilet requisites
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17.22.1

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriaus gaminiai
Household and toilet paper and paper products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriaus gaminiai

Description:

Household and toilet paper and paper products

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės iš
popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų klodų
Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės
arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai,
staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų
klodų

Description:

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues
and towels, tablecloths and serviettes, of paper pulp,
paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

17.22.11.20.00

Tualetinis popierius
Toilet paper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tualetinis popierius

Description:

Toilet paper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818[.10(.10 + .90)]

CN:

4818[.10(.10 + .90)]

17.22.11.40.00

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės
pluošto klodų
Handkerchiefs and cleansing or facial tissues of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir
rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

Description:

Handkerchiefs and cleansing or facial tissues of paper
pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose
fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818 20 10

CN:

4818 20 10

17.22.11.60.00

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų
Hand towels of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

Description:

Hand towels of paper pulp, paper, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818[.20(.91 + .99)]

CN:

4818[.20(.91 + .99)]
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17.22.11.80.00

Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų
Tablecloths and serviettes of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto
klodų

Description:

Tablecloths and serviettes of paper pulp, paper,
cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818 30

CN:

4818 30

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai gaminiai, aprangos gaminiai ir drabužių
reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų
Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles and articles of apparel and clothing
accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai,
vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai gaminiai,
aprangos gaminiai ir drabužių reikmenys iš popieriaus
masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės
pluoštų

Description:

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners
for babies and similar sanitary articles and articles of
apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper,
cellulose wadding or webs of cellulose fibres

17.22.12.10.00

Higieniniai paketai, tamponai, kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai gaminiai iš vatos
Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Higieniniai paketai, tamponai, kūdikių vystyklai ir
vystymo įklotai bei panašūs higieniniai gaminiai iš
vatos

Description:

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners
for babies and similar sanitary articles, of wadding

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9619[.00(.31 + .39)]

CN:

9619[.00(.31 + .39)]

17.22.12.20.00

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų
Sanitary towels, tampons and similar articles of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs dirbiniai iš
popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos
arba celiuliozės pluošto klodų

Description:

Sanitary towels, tampons and similar articles of paper
pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose
fibres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9619[.00(.11 + .13 + .19)]

CN:

9619[.00(.11 + .13 + .19)]

17.22.12.30.00

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai dirbiniai, išskyrus tualetinį popierių, higieninius paketus, tamponus ir
panašius gaminius, iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų
Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of excluding toilet
paper, sanitary towels, tampons and similar articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs
higieniniai dirbiniai, išskyrus tualetinį popierių,
higieninius paketus, tamponus ir panašius gaminius, iš
popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos

Description:

Napkins and napkin liners for babies and similar
sanitary articles of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of excluding toilet paper, sanitary
towels, tampons and similar articles
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arba celiuliozės pluošto klodų
Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9619[.00(.21 + .29)]

CN:

9619[.00(.21 + .29)]

17.22.12.40.00

Vata; kiti vatos dirbiniai
Wadding; other articles of wadding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vata; kiti vatos dirbiniai

Description:

Wadding; other articles of wadding

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29]

CN:

5601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29]

17.22.12.50.00

Drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus nosines, galvos apdangalus) iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų
Articles of apparel and clothing accessories of paper pulp; paper; cellulose wadding or webs of cellulose fibres (excluding
handkerchiefs, headgear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus nosines, galvos
apdangalus) iš popieriaus plaušienos, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

Description:

Articles of apparel and clothing accessories of paper
pulp; paper; cellulose wadding or webs of cellulose
fibres (excluding handkerchiefs, headgear)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818 50

CN:

4818 50

17.22.12.90.00

Niekur kitur nepriskirti buitiniai, higienos ar ligoninių reikmenys iš popieriaus ir panašių medžiagų
Household, sanitary or hospital articles of paper, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti buitiniai, higienos ar ligoninių
reikmenys iš popieriaus ir panašių medžiagų

Description:

Household, sanitary or hospital articles of paper, etc.,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4818[.90(.10 + .90)]

CN:

4818[.90(.10 + .90)]

17.22.13

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono
Trays, dishes, plates and cups and the like, of paper or paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs
gaminiai iš popieriaus arba kartono

Description:

Trays, dishes, plates and cups and the like, of paper or
paperboard

17.22.13.00.00

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono
Trays, dishes, plates, cups and the like of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs
dirbiniai iš popieriaus arba kartono

Description:

Trays, dishes, plates, cups and the like of paper or
paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823[.61 + .69(.10 + .90)]

CN:

4823[.61 + .69(.10 + .90)]
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17.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir
Description:
higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir
Description:
higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

17.22.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir
Description:
higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

17.23

Popieriniai raštinės reikmenys
Paper stationery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Popieriniai raštinės reikmenys

Description:

Paper stationery

17.23.1

Popieriniai raštinės reikmenys
Paper stationery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Popieriniai raštinės reikmenys

Description:

Paper stationery

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo
aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers; duplicator stencil and offset plates of paper; gummed or adhesive
paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo
Description:
popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo
popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba
ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

17.23.11.00.00

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitoks kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo
aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers; duplicator stencil and offset plates of paper; gummed or adhesive
paper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo
popierius ir kitoks kopijavimo bei vaizdų perkėlimo

Description:

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer papers; duplicator stencil and offset plates of
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popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba
ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

paper; gummed or adhesive paper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4816[.20 + .90]

CN:

4816[.20 + .90]

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir
rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis
Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing
compendiums of paper or paperboard, containing paper stationery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir
susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono;
dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš
popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės
reikmenimis

Description:

Envelopes, letter cards, plain postcards and
correspondence cards of paper or paperboard; boxes,
pouches, wallets and writing compendiums of paper or
paperboard, containing paper stationery

17.23.12.30.00

Popieriniai ar kartoniniai vokai
Envelopes of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai ar kartoniniai vokai

Description:

Envelopes of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4817 10

CN:

4817 10

17.23.12.50.00

Popierinės arba kartoninės kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės
Letter cards, plain postcards and correspondence cards of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinės arba kartoninės kortelės laiškams,
paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės

Description:

Letter cards, plain postcards and correspondence cards
of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4817 20

CN:

4817 20

17.23.12.70.00

Popierinės arba kartoninės dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai su popieriniais raštinės reikmenimis
Boxes, pouches, wallets and writing compendiums of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinės arba kartoninės dėžutės, maišeliai, aplankai
ir rašymo rinkiniai su popieriniais raštinės reikmenimis

Description:

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums of
paper or paperboard, containing an assortment of
paper stationery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4817 30

CN:

4817 30

17.23.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono
Registers, account books, binders, forms and other articles of stationery, of paper or paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai,
blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba
kartono

Description:

Registers, account books, binders, forms and other
articles of stationery, of paper or paperboard
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17.23.13.13.00

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užsakymų knygos, kvitų knygelės iš popieriaus ar kartono
Registers, account books, order books and receipt books, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užsakymų
knygos, kvitų knygelės iš popieriaus ar kartono

Description:

Registers, account books, order books and receipt
books, of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 10 10

CN:

4820 10 10

17.23.13.15.00

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai ir užrašų bloknotai iš popieriaus ar kartono
Notebooks, letter pads, memorandum pads, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai ir
užrašų bloknotai iš popieriaus ar kartono

Description:

Notebooks, letter pads, memorandum pads, of paper
or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 10 30

CN:

4820 10 30

17.23.13.17.00

Popieriniai arba kartoniniai dienoraščiai
Diaries, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai dienoraščiai

Description:

Diaries, of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 10 50

CN:

4820 10 50

17.23.13.19.00

Popierinės arba kartoninės darbo knygos, adresų knygos, telefonų knygos ir sąsiuviniai (išskyrus dienoraščius)
Engagement books, address books, telephone number books and copy books, of paper or paperboard (excluding diaries)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinės arba kartoninės darbo knygos, adresų
knygos, telefonų knygos ir sąsiuviniai (išskyrus
dienoraščius)

Description:

Engagement books, address books, telephone number
books and copy books, of paper or paperboard
(excluding diaries)

Ryšys su CN:

4820 10 90

CN:

4820 10 90

17.23.13.30.00

Popieriniai arba kartoniniai sąsiuviniai
Exercise books, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai sąsiuviniai

Description:

Exercise books, of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 20

CN:

4820 20
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17.23.13.50.00

Popieriniai arba kartoniniai segtuvai (išskyrus knygų viršelius), aplankai ir bylų viršeliai
Binders, folders and file covers, of paper or paperboard (excluding book covers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai segtuvai (išskyrus knygų
viršelius), aplankai ir bylų viršeliai

Description:

Binders, folders and file covers, of paper or paperboard
(excluding book covers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 30

CN:

4820 30

17.23.13.70.00

Popieriniai arba kartoniniai daugialapiai įstaigų blankai su įdėtomis kopijavimo kalkėmis
Manifold business forms and interleaved carbon sets, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai daugialapiai įstaigų blankai
su įdėtomis kopijavimo kalkėmis

Description:

Manifold business forms and interleaved carbon sets,
of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 40

CN:

4820 40

17.23.13.80.00

Popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių, kolekcijų, pašto ženklų arba nuotraukų albumai
Albums for samples, collections, stamps or photographs, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių, kolekcijų, pašto
ženklų arba nuotraukų albumai

Description:

Albums for samples, collections, stamps or
photographs, of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4820 50

CN:

4820 50

17.23.13.90.00

Popieriniai arba kartoniniai biuvarų ir knygų viršeliai
Blotting pads and book covers, of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai biuvarų ir knygų viršeliai

Description:

Blotting pads and book covers, of paper or paperboard

Ryšys su CN:

4820 90

CN:

4820 90

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinės
arba perforuotos
Other paper and paperboard, of a kind used for writing or printing or other graphic purposes, printed, embossed or perforated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar
spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams,
t. y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

Description:

Other paper and paperboard, of a kind used for writing
or printing or other graphic purposes, printed,
embossed or perforated
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17.23.14.00.00

Kitų rūšių popierius ir kartonas, naudojamas rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinis
arba perforuotas
Other paper and paperboard, of a kind used for writing or printing or other graphic purposes, printed, embossed or perforated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų rūšių popierius ir kartonas, naudojamas rašyti ar
spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams,
t. y. spaudos, įspaustinis arba perforuotas

Description:

Other paper and paperboard, of a kind used for writing
or printing or other graphic purposes, printed,
embossed or perforated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823 90 40

CN:

4823 90 40

17.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių
raštinės reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper stationery

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių
raštinės reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper stationery

17.23.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių
raštinės reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper stationery

17.24

Sienų apmušalai
Wallpaper

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sienų apmušalai

Description:

Wallpaper

17.24.1

Sienų apmušalai
Wallpaper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sienų apmušalai

Description:

Wallpaper

17.24.11

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga; skaidri popierinė langų danga
Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga; skaidri
popierinė langų danga

Description:

Wallpaper and similar wall coverings; window
transparencies of paper
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17.24.11.00.00

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga; permatoma popierinė langų danga
Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga; permatoma
popierinė langų danga

Description:

Wallpaper and similar wall coverings; window
transparencies of paper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4814[.20 + .90(.10 + .70)]

CN:

4814[.20 + .90(.10 + .70)]

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai
Textile wall coverings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstiliniai sienų apmušalai

Description:

Textile wall coverings

17.24.12.00.00

Tekstiliniai sienų apmušalai
Textile wall coverings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstiliniai sienų apmušalai

Description:

Textile wall coverings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5905[.00(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

CN:

5905[.00(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

17.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų
apmušalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wallpaper

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų
apmušalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wallpaper

17.24.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų
apmušalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wallpaper

17.29

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai
Other articles of paper and paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

Description:

Other articles of paper and paperboard

17.29.1

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai
Other articles of paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

Description:

Other articles of paper and paperboard

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės
Labels of paper or paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popierinės arba kartoninės etiketės

Description:

Labels of paper or paperboard

17.29.11.20.00

Spausdintos lipnios popierinės arba kartoninės etiketės
Self-adhesive printed labels of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos lipnios popierinės arba kartoninės etiketės Description:

Self-adhesive printed labels of paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4821 10 10

CN:

4821 10 10

17.29.11.40.00

Spausdintos popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus lipnias)
Printed labels of paper or paperboard (excluding self-adhesive)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos popierinės arba kartoninės etiketės
(išskyrus lipnias)

Description:

Printed labels of paper or paperboard (excluding selfadhesive)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4821 10 90

CN:

4821 10 90

17.29.11.60.00

Lipnios popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus spausdintas)
Self-adhesive labels of paper or paperboard (excluding printed)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lipnios popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus
spausdintas)

Description:

Self-adhesive labels of paper or paperboard (excluding
printed)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4821 90 10

CN:

4821 90 10

17.29.11.80.00

Popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus spausdintas lipnias etiketes)
Labels of paper or paperboard (excluding printed, self-adhesive)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus
spausdintas lipnias etiketes)

Description:

Labels of paper or paperboard (excluding printed, selfadhesive)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

4821 90 90

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos
Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus
plaušienos

Description:

Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

17.29.12.00.00

Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš popieriaus plaušienos
Filter blocks, slabs and plates of paper pulp

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš popieriaus
plaušienos

Description:

Filter blocks, slabs and plates of paper pulp

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4812

CN:

4812

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir
kartono gaminiai
Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs
laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur
kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

Description:

Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar
supports; filter paper and paperboard; other articles of
paper and paperboard n.e.c.

17.29.19.10.00

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių plotis ne didesnis kaip 5 cm, arba knygelių ar tūtelių pavidalo
Cigarette paper in rolls of a width ? 5 cm or in the form of booklets or tubes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių plotis ne didesnis
kaip 5 cm, arba knygelių ar tūtelių pavidalo

Description:

Cigarette paper in rolls of a width ? 5 cm or in the form
of booklets or tubes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4813[.10 + .20]

CN:

4813[.10 + .20]

17.29.19.20.00

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai, naudojami tekstilės verpalams vynioti, iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba
kartono
Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard used for winding textile yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai,
naudojami tekstilės verpalams vynioti, iš popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono

Description:

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper
pulp, paper or paperboard used for winding textile
yarn

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4822 10

CN:

4822 10
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17.29.19.30.00

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai (išskyrus naudojamus tekstilės verpalams vynioti) iš popieriaus plaušienos, popieriaus
arba kartono
Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (excluding of a kind used for winding textile yarn)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai
(išskyrus naudojamus tekstilės verpalams vynioti) iš
popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono

Description:

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper
pulp, paper or paperboard (excluding of a kind used
for winding textile yarn)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4822 90

CN:

4822 90

17.29.19.51.00

Pagal formą supjaustytas filtravimo popierius ir kartonas
Filter paper and paperboard cut to shape

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagal formą supjaustytas filtravimo popierius ir
kartonas

Description:

Filter paper and paperboard cut to shape

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823 20

CN:

4823 20

17.29.19.55.00

Popieriniai arba kartoniniai ritinėliai, lakštai arba skalės su atspaudais, skirti savirašiams aparatams
Rolls, sheets and dials of paper or paperboard, printed for self-recording apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriniai arba kartoniniai ritinėliai, lakštai arba skalės
su atspaudais, skirti savirašiams aparatams

Description:

Rolls, sheets and dials of paper or paperboard, printed
for self-recording apparatus

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823 40

CN:

4823 40

17.29.19.57.00

Formuoti arba presuoti gaminiai iš popieriaus plaušienos
Moulded or pressed articles of paper pulp

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Formuoti arba presuoti gaminiai iš popieriaus
plaušienos

Description:

Moulded or pressed articles of paper pulp

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823[.70(.10 + .90)]

CN:

4823[.70(.10 + .90)]

17.29.19.85.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš popieriaus ir kartono
Other articles of paper and paperboard n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš popieriaus ir
kartono

Description:

Other articles of paper and paperboard n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4823 90 85

CN:

4823 90 85
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17.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of paper and paperboard

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of paper and paperboard

17.29.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of paper and paperboard

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos
Printing and recording services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

Description:

Printing and recording services

18.1

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Printing services and services related to printing

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios
paslaugos

Description:

Printing services and services related to printing

18.11

Laikraščių spausdinimo paslaugos
Newspaper printing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laikraščių spausdinimo paslaugos

Description:

Newspaper printing services

18.11.1

Laikraščių spausdinimo paslaugos
Newspaper printing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laikraščių spausdinimo paslaugos

Description:

Newspaper printing services
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18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos
Newspaper printing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikraščių spausdinimo paslaugos

Description:

Newspaper printing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikraščių, žurnalų ir
periodinių leidinių, išeinančių mažiausiai keturis kartus
per savaitę, spausdinimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - printing of newspapers,
journals and periodicals appearing at least four times a
week

18.11.10.00.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę
Printed newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai,
leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę

Description:

Printed newspapers, journals and periodicals,
appearing at least four times a week

18.12

Kitos spausdinimo paslaugos
Other printing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos spausdinimo paslaugos

Description:

Other printing services

18.12.1

Kitos spausdinimo paslaugos
Other printing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos spausdinimo paslaugos

Description:

Other printing services

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitokio nepadirbamojo popieriaus bei
panašių gaminių spausdinimo paslaugos
Printing services for postage stamps, taxation stamps, documents of titles, smart cards, cheques and other security papers and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis
dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitokio
nepadirbamojo popieriaus bei panašių gaminių
spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for postage stamps, taxation stamps,
documents of titles, smart cards, cheques and other
security papers and the like

18.12.11.00.00

Spausdinti naujos laidos ženklai, ženklinti popieriaus dirbiniai, banknotai, čekių blankai ir t. t.
Printed new stamps, stamp-impressed paper, cheque forms, banknotes, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti naujos laidos ženklai, ženklinti popieriaus
dirbiniai, banknotai, čekių blankai ir t. t.

Description:

Printed new stamps, stamp-impressed paper, cheque
forms, banknotes, etc.

18.12.12

Reklaminių katalogų, brošiūrų, plakatų arba kitokių reklamos leidinių spausdinimo paslaugos
Printing services for advertising catalogues, prospects, posters and other printed advertising

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklaminių katalogų, brošiūrų, plakatų arba kitokių
reklamos leidinių spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for advertising catalogues, prospects,
posters and other printed advertising
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18.12.12.30.00

Spausdinti prekybos katalogai
Printed commercial catalogues

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti prekybos katalogai

Description:

Printed commercial catalogues

18.12.12.50.00

Spausdinta prekybos reklaminė medžiaga (išskyrus prekybos katalogus)
Printed trade advertising material (excluding commercial catalogues)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinta prekybos reklaminė medžiaga (išskyrus
prekybos katalogus)

Description:

Printed trade advertising material (excluding
commercial catalogues)

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos
Printing services for journals and periodicals, appearing less than four times a week

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip
keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for journals and periodicals, appearing
less than four times a week

18.12.13.00.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, leidžiami rečiau negu keturis kartus per savaitę
Printed newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai,
leidžiami rečiau negu keturis kartus per savaitę

Description:

Printed newspapers, journals and periodicals,
appearing less than four times a week

18.12.14

Knygų, žemėlapių, jūrlapių arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos
Printing services for books, maps, hydrographic or similar charts of all kinds, pictures, designs and photographs, postcards

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų, žemėlapių, jūrlapių arba panašių schemų,
paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų
spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for books, maps, hydrographic or
similar charts of all kinds, pictures, designs and
photographs, postcards

18.12.14.07.00

Neįrištos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai
Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįrištos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir
panašūs spaudiniai

Description:

Printed books, brochures, leaflets and similar printed
matter, in single sheets

18.12.14.14.00

Spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai (išskyrus neįrištus)
Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter (excluding in single sheets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs
spaudiniai (išskyrus neįrištus)

Description:

Printed books, brochures, leaflets and similar printed
matter (excluding in single sheets)
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18.12.14.21.00

Spausdintos vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės
Printed children’s picture, drawing or colouring books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos vaikiškos knygelės su paveikslėliais,
piešimo arba spalvinimo knygelės

Description:

Printed children’s picture, drawing or colouring books

18.12.14.28.00

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos bei serijinių leidinių dalys
Printed dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos bei serijinių
leidinių dalys

Description:

Printed dictionaries and encyclopaedias, and serial
instalments thereof

18.12.14.35.00

Knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba panašios schemos
Printed maps, hydrographic or similar charts, in book-form

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba
panašios schemos

Description:

Printed maps, hydrographic or similar charts, in bookform

18.12.14.42.00

Spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba panašios schemos (išskyrus knygų pavidalo)
Printed maps, hydrographic or similar charts (excluding in book-form)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba panašios schemos
(išskyrus knygų pavidalo)

Description:

Printed maps, hydrographic or similar charts (excluding
in book-form)

18.12.14.49.00

Spausdinti pašto atvirukai, iliustruoti arba neiliustruoti
Printed postcards, whether or not illustrated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti pašto atvirukai, iliustruoti arba neiliustruoti

Description:

Printed postcards, whether or not illustrated

18.12.14.56.00

Spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba ne, su vokais arba be vokų, su
papuošimais arba be papuošimų
Printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or
trimmings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais,
pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba ne, su
vokais arba be vokų, su papuošimais arba be
papuošimų

Description:

Printed cards bearing personal greetings, messages or
announcements, whether or not illustrated, with or
without envelopes or trimmings

18.12.14.63.00

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos
Printed pictures, designs and photographs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

Description:

Printed pictures, designs and photographs
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18.12.15

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos
Printing services for labels and tags

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for labels and tags

18.12.15.00.00

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos
Printing services for labels and tags

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos

Description:

Printing services for labels and tags

18.12.16

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių, metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos
Printing services directly onto plastic, glass, metal, wood and ceramics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių,
metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos

Description:

Printing services directly onto plastic, glass, metal,
wood and ceramics

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - spausdinimo ant
tekstilinės medžiagos (šilkografinio spausdinimo)
paslaugos, žr. 13.30.14 - daugelis paslaugų, įvardijamų
skubiomis paslaugomis, klasifikuojamos 95.29.19

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - printing services of textiles
(silk-screen printing), see 13.30.14 - while-you-wait
services providing various services, classified in
95.29.19

18.12.16.00.00

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių, metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos
Printing services directly onto plastic, glass, metal, wood and ceramics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių,
metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos

Description:

Printing services directly onto plastic, glass, metal,
wood and ceramics

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos
Other printing services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

Description:

Other printing services n.e.c.

18.12.19.10.00

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius
Printed calendars of any kind, including calendar blocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų
pavidalo kalendorius

Description:

Printed calendars of any kind, including calendar
blocks

18.12.19.20.00

Spausdintos natos (įskaitant Brailio raštu)
Printed music (including braille music)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos natos (įskaitant Brailio raštu)

Description:

Printed music (including braille music)
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18.12.19.30.00

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos)
Printed transfers (decalcomanias)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos)

Description:

Printed transfers (decalcomanias)

18.12.19.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, spaudiniai
Other printed matter, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, spaudiniai

Description:

Other printed matter, n.e.c.

18.13

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos
Pre-press and pre-media services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos Description:

18.13.1

Parengiamosios spausdinimo paslaugos
Pre-press services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

Description:

Pre-press services

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos
Pre-press services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

Description:

Pre-press services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - komponavimo, mašininio ir
Explanatory
fotografinio rinkimo, duomenų įvedimo, įskaitant
notes:
skenavimą bei optinį rašmenų atpažinimą, elektroninio
laužymo paslaugos - dokumentų sukūrimo,
kompiuterinės leidybos ir kitos leidybinio originalo
sukūrimo paslaugos - skaitmeninių duomenų
parengimo paslaugos, pvz., skaitmeninių duomenų
optimizavimo, atrankos, susiejimo paslaugos kompiuterinio projektavimo, kompiuterinės gamybos,
duomenų išvesties elektroninio apdorojimo paslaugos
- skaitmeninio puslapių išdėstymo paslaugos spausdinimo formų gamybos, įskaitant vaizdų
suderinimą ir spausdinimo formų nustatymą
(iškiliaspaudžiam ir ofsetiniam spausdinimui),
paslaugos - giliaspaudės cilindrų graviravimo ar
ėsdinimo paslaugos - spausdinimo formų perdirbimo į
lakštus (taip pat į fotopolimerines plokšteles) paslaugos
- spausdinimo formos ir štampai (matricos)
iškiliaspaudėms ar štampavimo paslaugoms - meninio
apdirbimo, įskaitant litogafinius akmenis ir paruoštas
medines spausdinimo formas, paslaugos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Pre-press and pre-media services

This subcategory includes: - composition, typesetting,
phototypesetting, data-input including scanning and
optical character recognition, electronic makeup
services - document creation, desktop publishing, and
all other services - preparation services of digital data,
e.g. enhancement, selection, linkage of digital data computer aided design, computer aided manufacture,
electronic processes for data-output services - digital
imposition services - plate-making services including
image setting and plate setting (for the printing
processes letterpress and offset) - services of
engraving or etching of cylinders for gravure - services
of plate processes direct to plate (also photopolymer
plates) - plates and dies for relief stamping or printing
services - artistic work including litho stones and
prepared wood blocks services
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18.13.10.00.00

Rinkimas ir spausdinimo formų gamybos paslaugos, tipografinis ir fototipinis rinkimas
Composition, plate-making services, typesetting and phototypesetting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkimas ir spausdinimo formų gamybos paslaugos,
tipografinis ir fototipinis rinkimas

Description:

Composition, plate-making services, typesetting and
phototypesetting

18.13.2

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti
Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos
laikmenos, naudojamos spausdinti

Description:

Printing plates or cylinders and other impressed media
for use in printing

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ir kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti
Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ir kitos įspaustos
laikmenos, naudojamos spausdinti

Description:

Printing plates or cylinders and other impressed media
for use in printing

18.13.20.00.00

Spausdinimo komponentai
Printing components

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinimo komponentai

Description:

Printing components

Ryšys su CN:

8442[.50(.20 + .80)]

CN:

8442[.50(.20 + .80)]

18.13.3

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos
Ancillary services related to printing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

Description:

Ancillary services related to printing

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos
Ancillary services related to printing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

Description:

Ancillary services related to printing

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pateikties laikmenų, pvz.,
skaidrių ir kitokių skaitmeninių pateikties formų
ruošimo paslaugos - spausdinamos produkcijos
dizaino paslaugos, pvz., eskizų, maketų, komponavimo
schemų sudarymo ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - production services of
presentation media, e.g. overhead projection foils and
other digital forms of presentation - design services of
printing products e.g. sketches, layouts, dummies, etc.

18.13.30.00.00

Kitos grafinės paslaugos
Other graphic services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos grafinės paslaugos

Description:

Other graphic services
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18.14

Įrišimo ir susijusios paslaugos
Binding and related services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įrišimo ir susijusios paslaugos

Description:

Binding and related services

18.14.1

Įrišimo ir susijusios paslaugos
Binding and related services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įrišimo ir susijusios paslaugos

Description:

Binding and related services

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos
Binding and related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įrišimo ir susijusios paslaugos

Description:

Binding and related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - knygų įrišimo, sulankstymo, Explanatory
surinkimo, brošiūravimo, klijavimo, lankų tikrinimo,
notes:
apklijavimo lipnia juostele, dailinimo, įspaudimo auksu
paslaugos - kitos grafinės, tokios kaip graviūros klišių
darymo, ornamentų kūrimo ar štampavimo, perrašymo
Brailio šriftu, skylių pramušimo ir pragręžimo, įspaudų
darymo, lakavimo ir laminavimo, lankų tikrinimo ir įklijų
sutvarkymo, sulenkimo linijų darymo, paslaugos. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - perrišimo paslaugos

18.14.10.10.00

Knygų ir panašių spaudinių įrišimas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, susiuvimas, klijavimas, supjaustymas, viršelio uždėjimas)
Bookbinding and finishing of books and similar articles (folding, assembling, stitching, glue, cutting, cover laying)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų ir panašių spaudinių įrišimas ir apdaila
(sulankstymas, surinkimas, susiuvimas, klijavimas,
supjaustymas, viršelio uždėjimas)

Description:

Bookbinding and finishing of books and similar articles
(folding, assembling, stitching, glue, cutting, cover
laying)

18.14.10.30.00

Brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių albumų ir reklaminių leidinių įrišimas ir apdaila, įskaitant sulankstymą, surinkimą, susiuvimą,
klijavimą, supjaustymą, viršelio uždėjimą
Binding and finishing of brochures, magazines, catalogues, samples and advertising literature including folding, assembling, stitching,
gluing, cutting cover laying

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių albumų ir
reklaminių leidinių įrišimas ir apdaila, įskaitant
sulankstymą, surinkimą, susiuvimą, klijavimą,
supjaustymą, viršelio uždėjimą

Description:

Binding and finishing of brochures, magazines,
catalogues, samples and advertising literature
including folding, assembling, stitching, gluing, cutting
cover laying

18.14.10.50.00

Spaudinių įrišimas ir apdaila, įskaitant spausdinto popieriaus ir kartono apdailą, išskyrus knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių
albumų, reklaminių leidinių apdailą
Binding and finishing including finishing of printed paper/cardboard excluding finishing of books, brochures, magazines, catalogues,
samples, advertising literature

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spaudinių įrišimas ir apdaila, įskaitant spausdinto
popieriaus ir kartono apdailą, išskyrus knygų, brošiūrų,
žurnalų, katalogų, pavyzdžių albumų, reklaminių

Description:

Binding and finishing including finishing of printed
paper/cardboard excluding finishing of books,
brochures, magazines, catalogues, samples, advertising
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assembling, stitching, glueing, collating, basting,
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Braille copying, punching and drilling, embossing,
varnishing and laminating, collating and insetting,
creasing This subcategory also includes: - rebinding
services

484/1 939

PGPK 2013

leidinių apdailą

literature

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of recorded media

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of recorded media

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of recorded media

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of recorded media

18.20.1

Garso įrašų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of sound recording

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of sound recording

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of sound recording

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of sound recording

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - muzikos ir kitų garso įrašų
Explanatory
tiražavimo iš patefono plokštelių, kompaktinių diskų
notes:
(CD ar DVD) ir garsajuosčių ar kitų garso įrašų originalų
paslaugos

18.20.10.10.00

Garso įrašų tiražavimas iš patefono plokštelių
Reproduction of sound on gramophone records

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso įrašų tiražavimas iš patefono plokštelių

Description:

Reproduction of sound on gramophone records

18.20.10.30.00

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm
Reproduction of sound on magnetic tapes of a width ? 4 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų,
kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm

Description:

Reproduction of sound on magnetic tapes of a width
? 4 mm

18.20.10.50.00

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 4 mm, tačiau ne didesnis kaip 6,5 mm
Reproduction of sound on magnetic tapes of a width > 4 mm but ? 6,5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, Description:
kurių plotis didesnis kaip 4 mm, tačiau ne didesnis kaip
6,5 mm
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master copies of gramophone records, CDs, DVDs and
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18.20.10.70.00

Garso įrašų tiražavimas iš kompaktinių diskų
Reproduction of sound on compact discs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso įrašų tiražavimas iš kompaktinių diskų

Description:

Reproduction of sound on compact discs

18.20.2

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of video recording

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of video recording

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos
Reproduction services of video recording

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of video recording

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kino filmų ir kitų vaizdo įrašų Explanatory
tiražavimo iš vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų (DVD) notes:
vaizdo įrašų originalų paslaugos

18.20.20.50.00

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 6,5 mm
Reproduction of sound and vision video recording on magnetic tapes of a width > 6,5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų,
kurių plotis didesnis kaip 6,5 mm

Description:

Reproduction of sound and vision video recording on
magnetic tapes of a width > 6,5 mm

18.20.20.70.00

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš vaizdo diskų ir kitų panašių laikmenų (išskyrus magnetines juostas)
Reproduction of sound and vision on video discs and other supports (excluding magnetic tapes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš vaizdo diskų ir kitų
panašių laikmenų (išskyrus magnetines juostas)

Description:

Reproduction of sound and vision on video discs and
other supports (excluding magnetic tapes)

18.20.3

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos
Reproduction services of software

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of software

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos
Reproduction services of software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

Description:

Reproduction services of software

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - programinės įrangos ir
duomenų tiražavimas iš originalų į visų tipų diskus ir
juostas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - reproduction services from
master copies of software and data on all kind of discs
and tapes
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18.20.30.30.00

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis ne
didesnis kaip 4 mm (išskyrus garso ar vaizdo įrašus)
Reproduction of magnetic tapes bearing data or instructions of a kind used in automatic data-processing machines; of a width ? 4 mm
(excluding sound or vision recordings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse
duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm
(išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

Description:

Reproduction of magnetic tapes bearing data or
instructions of a kind used in automatic dataprocessing machines; of a width ? 4 mm (excluding
sound or vision recordings)

18.20.30.50.00

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis
didesnis kaip 4 mm (išskyrus garso ar vaizdo įrašus)
Reproduction of magnetic tapes bearing data or instructions of a kind used in automatic data-processing machines; of a width > 4 mm
(excluding sound or vision recordings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse
duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 4 mm
(išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

Description:

Reproduction of magnetic tapes bearing data or
instructions of a kind used in automatic dataprocessing machines; of a width > 4 mm (excluding
sound or vision recordings)

18.20.30.70.00

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš kompiuterio laikmenų (išskyrus garso
ar vaizdo įrašus magnetinėse juostose)
Reproduction of computer supports bearing data or instructions of a kind used in automatic data-processing machines (excluding
magnetic tapes, sound or vision recordings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse
duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš
kompiuterio laikmenų (išskyrus garso ar vaizdo įrašus
magnetinėse juostose)

Description:

Reproduction of computer supports bearing data or
instructions of a kind used in automatic dataprocessing machines (excluding magnetic tapes, sound
or vision recordings)

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai
Coke and refined petroleum products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

Description:

Coke and refined petroleum products

19.1

Koksavimo krosnių produktai
Coke oven products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Koksavimo krosnių produktai

Description:

Coke oven products

19.10

Koksavimo krosnių produktai
Coke oven products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Koksavimo krosnių produktai

Description:

Coke oven products
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19.10.1

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys
Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; retortų anglys

Description:

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort
carbon

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys
Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; retortų anglys

Description:

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort
carbon

19.10.10.00.00

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys
Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; retortų anglys

Description:

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort
carbon

19.10.2

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; mineralinės dervos
Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; mineralinės dervos

Description:

Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral
tars

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos
Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

Description:

Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral
tars

19.10.20.00.00

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos
Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių
(lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

Description:

Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral
tars

19.10.3

Pikis ir pikio koksas
Pitch and pitch coke

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pikis ir pikio koksas

Description:

Pitch and pitch coke
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19.10.30

Pikis ir pikio koksas
Pitch and pitch coke

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pikis ir pikio koksas

Description:

Pitch and pitch coke

19.10.30.00.00

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba kitų mineralinių dervų
Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba Description:
kitų mineralinių dervų

Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from
other mineral tars

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2708[.10 + .20]

CN:

2708[.10 + .20]

19.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo
krosnių produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coke oven products

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo
krosnių produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coke oven products

19.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo
krosnių produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coke oven products

19.2

Rafinuoti naftos produktai
Refined petroleum products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Rafinuoti naftos produktai

Description:

Refined petroleum products

19.20

Rafinuoti naftos produktai
Refined petroleum products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rafinuoti naftos produktai

Description:

Refined petroleum products
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19.20.1

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras
Briquettes, ovoids and similar solid fuels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels

19.20.11

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš akmens anglių
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
akmens anglių

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from coal

19.20.11.00.00

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš akmens anglių
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
akmens anglių

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from coal

19.20.12

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from lignite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
rusvųjų anglių (lignito)

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from lignite

19.20.12.00.00

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from lignite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
rusvųjų anglių (lignito)

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from lignite

19.20.13

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš durpių
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from peat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
durpių

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from peat

19.20.13.00.00

Briketų, granulių ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš durpių
Briquettes, granules and similar solid fuels manufactured from peat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Briketų, granulių ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš
durpių

Description:

Briquettes, granules and similar solid fuels
manufactured from peat

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703
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19.20.13.00.10

Durpių briketai ir pusbrikečiai
Peat briquettes and semibriquettes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durpių briketai ir pusbrikečiai

Description:

Peat briquettes and semibriquettes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703

19.20.13.00.20

Durpių granulės
Peat granules

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durpių granulės

Description:

Peat granules

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2703

CN:

2703

19.20.2

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos
Fuel oil and gas; lubricating oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos

Description:

Fuel oil and gas; lubricating oils

19.20.21

Benzinas, įskaitant aviacinį benziną
Motor spirit (gasoline), including aviation spirit

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Benzinas, įskaitant aviacinį benziną

Description:

Motor spirit (gasoline), including aviation spirit

19.20.21.00.10

Neetiliuotas (bešvininis) automobilių benzinas (kibirkštinio uždegimo varikliams paruoštas naftos distiliatas (nuo 30 °C iki 220 °C),
neturintis tetraetilšvino arba tetrametilšvino)
Motor gasoline, unleaded (petroleum distillate (30°C to 220°C) prepared for spark ignition engines not containing TEL or TML)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neetiliuotas (bešvininis) automobilių benzinas
Description:
(kibirkštinio uždegimo varikliams paruoštas naftos
distiliatas (nuo 30 °C iki 220 °C), neturintis tetraetilšvino
arba tetrametilšvino)

Motor gasoline, unleaded (petroleum distillate (30°C to
220°C) prepared for spark ignition engines not
containing TEL or TML)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 12 59

CN:

2710 12 59

19.20.22

Benzininis reaktyvinių variklių kuras
Spirit type (gasoline type) jet fuel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Benzininis reaktyvinių variklių kuras

Description:

Spirit type (gasoline type) jet fuel
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19.20.22.00.00

Benzininis reaktyvinių variklių kuras
Spirit type (gasoline type) jet fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzininis reaktyvinių variklių kuras

Description:

Spirit type (gasoline type) jet fuel

19.20.23

Lengvosios naftos alyvos, niekur kitur nepriskirti lengvieji preparatai
Light petroleum oils, light preparations n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lengvosios naftos alyvos, niekur kitur nepriskirti
lengvieji preparatai

Description:

Light petroleum oils, light preparations n.e.c.

19.20.23.00.00

Lengvosios naftos alyvos, niekur kitur nepriskirti lengvieji preparatai
Light petroleum oils, light preparations n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvosios naftos alyvos, niekur kitur nepriskirti
lengvieji preparatai

Description:

Light petroleum oils, light preparations n.e.c.

19.20.24

Žibalas
Kerosene

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žibalas

Description:

Kerosene

19.20.24.00.00

Žibalas
Kerosene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žibalas

Description:

Kerosene

19.20.25

Žibalinis reaktyvinių variklių kuras
Kerosene-type jet fuel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žibalinis reaktyvinių variklių kuras

Description:

Kerosene-type jet fuel

19.20.25.00.10

Reaktyvinis ir kitoks žibalas (naftos distiliatas, nuo 150 °C iki 300 °C, naudojamas orlaivių dujų turbinose ir kituose nei orlaivių
transportas sektoriuose)
Kerosene-type jet fuel and other kerosene (petroleum distillate, 150°C to 300°C, used in aviation turbines and in sectors other than
aircraft transport)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reaktyvinis ir kitoks žibalas (naftos distiliatas, nuo 150
°C iki 300 °C, naudojamas orlaivių dujų turbinose ir
kituose nei orlaivių transportas sektoriuose)

Description:

Kerosene-type jet fuel and other kerosene (petroleum
distillate, 150°C to 300°C, used in aviation turbines and
in sectors other than aircraft transport)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 [.19(.21+. 25)]

CN:

2710 [.19(.21+. 25)]
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19.20.26

Gazoliai
Gas oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gazoliai

Description:

Gas oils

19.20.26.00.10

Dyzeliniai automobilių degalai (kelių transporto priemonių variklių dyzelinas, naftos distiliatas, nuo 180 °C iki 360 °C, naudojamas kelių
ir geležinkelių transportui)
Derv fuel (diesel for engine road vehicles, petroleum distillate, 180°C to 380°C, used in road/rail transport)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dyzeliniai automobilių degalai (kelių transporto
priemonių variklių dyzelinas, naftos distiliatas, nuo 180
°C iki 360 °C, naudojamas kelių ir geležinkelių
transportui)

Description:

Derv fuel (diesel for engine road vehicles, petroleum
distillate, 180°C to 380°C, used in road/rail transport)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 19 4a

CN:

2710 19 4a

19.20.26.00.20

Dyzelinis krosnių kuras (naftos distiliatas, nuo 180 °C iki 360 °C, naudojamas šildymui ir (arba) garams gaminti)
Dyzelinis krosnių kuras ( naftos distiliatas, nuo 180 °C iki 360 °C, naudojamas šildymui ir (arba) garams gaminti)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dyzelinis krosnių kuras (naftos distiliatas, nuo 180 °C iki Description:
360 °C, naudojamas šildymui ir (arba) garams gaminti)

Dyzelinis krosnių kuras ( naftos distiliatas, nuo 180 °C
iki 360 °C, naudojamas šildymui ir (arba) garams
gaminti)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 19 4b

CN:

2710 19 4b

19.20.27

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti vidutiniųjų alyvų preparatai
Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti
vidutiniųjų alyvų preparatai

Description:

Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c.

19.20.27.00.00

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti, vidutiniųjų alyvų preparatai
Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti,
vidutiniųjų alyvų preparatai

Description:

Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c.

19.20.28

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras
Fuel oils n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras

Description:

Fuel oils n.e.c.
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19.20.28.00.10

Labai sieringas naftinis kuras (sieros kiekis didesnis kaip 1 %)
Fuel oil HSC (sulphur content >1%)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Labai sieringas naftinis kuras (sieros kiekis didesnis kaip Description:
1 %)

Fuel oil HSC (sulphur content >1%)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 [.19(.68)+.20(.39)]

CN:

2710 [.19(.68)+.20(.39)]

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti, sunkiųjų alyvų preparatai
Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tepalinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti,
sunkiųjų alyvų preparatai

Description:

Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c.

19.20.29.00.10

Tepalinės alyvos (skystieji distiliatai, kuriuose naftos alyvų masė ne mažesnė kaip 70 %, išskirti distiliuojant žalią naftą; įskaitant variklinę
alyvą, pramoninę alyvą ir plastiškuosius tepalus)
Lubricating oils (liquid distillates, weight of petroleum oils >= 70 %, extracted by distillation of crude oil; incl. motor oils, industrial oils
and lubricating greases)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepalinės alyvos (skystieji distiliatai, kuriuose naftos
alyvų masė ne mažesnė kaip 70 %, išskirti distiliuojant
žalią naftą; įskaitant variklinę alyvą, pramoninę alyvą ir
plastiškuosius tepalus)

Description:

Lubricating oils (liquid distillates, weight of petroleum
oils >= 70 %, extracted by distillation of crude oil; incl.
motor oils, industrial oils and lubricating greases)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2710 [.19(. 75+ 8+ 9)]

CN:

2710 [.19(. 75+ 8+ 9)]

19.20.3

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus
gamtines dujas

Description:

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons,
except natural gas

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas
Propane and butane, liquefied

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suskystintas propanas ir butanas

Description:

Propane and butane, liquefied

19.20.31.00.10

Suskystintos naftos dujos (lengvųjų angliavandenilių mišinys, padidintu slėgiu išlaikomas skystos būsenos ir naudojamas energijai ir
šilumai gaminti)
LPG (mixture of light hydrocarbons, maintained in the liquid state by increased pressure used as a power or heating fuel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suskystintos naftos dujos (lengvųjų angliavandenilių
mišinys, padidintu slėgiu išlaikomas skystos būsenos ir
naudojamas energijai ir šilumai gaminti)

Description:

LPG (mixture of light hydrocarbons, maintained in the
liquid state by increased pressure used as a power or
heating fuel)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2711

19.20.32

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas
Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except natural gas

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos
dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines
dujas

Description:

Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other
petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except
natural gas

19.20.32.00.00

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas
Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except natural gas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos
dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines
dujas

Description:

Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other
petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except
natural gas

19.20.4

Kiti naftos produktai
Other petroleum products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti naftos produktai

Description:

Other petroleum products

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas
Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other waxes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

Description:

Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other
waxes

19.20.41.00.00

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas
Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other waxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

Description:

Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other
waxes

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai
Petroleum coke; petroleum bitumen and other residues of petroleum oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų
likučiai

Description:

Petroleum coke; petroleum bitumen and other residues
of petroleum oils
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19.20.42.00.10

Naftos bitumas (juoda ar tamsiai ruda, kieta ir puskietė termoplastinė medžiaga, pasižyminti hidrofobinėmis bei adhezinėmis
ypatybėmis)
Petroleum bitumen (black or dark brown solid and semi-solid thermo-plastic material with waterproofing and adhesive properties.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naftos bitumas (juoda ar tamsiai ruda, kieta ir puskietė Description:
termoplastinė medžiaga, pasižyminti hidrofobinėmis
bei adhezinėmis ypatybėmis)

Petroleum bitumen (black or dark brown solid and
semi-solid thermo-plastic material with waterproofing
and adhesive properties.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2713 20

CN:

2713 20

19.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų
naftos produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refined petroleum products

19.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų
naftos produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refined petroleum products

19.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų
naftos produktų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refined petroleum products

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai
Chemicals and chemical products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

Description:

Chemicals and chemical products

20.1

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminis plastikas ir sintetinis kaučiukas
Basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai,
pirminis plastikas ir sintetinis kaučiukas

Description:

Basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds,
plastics and synthetic rubber in primary forms

20.11

Pramoninės dujos
Industrial gases

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pramoninės dujos

Description:

Industrial gases
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20.11.1

Pramoninės dujos
Industrial gases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoninės dujos

Description:

Industrial gases

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis
Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

Description:

Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen

20.11.11.20.00

Argonas
Argon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Argonas

Description:

Argon

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

2804 21

CN:

2804 21

20.11.11.30.00

Inertinės dujos (išskyrus argoną)
Rare gases (excluding argon)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inertinės dujos (išskyrus argoną)

Description:

Rare gases (excluding argon)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

2804[.29(.10 + .90)]

CN:

2804[.29(.10 + .90)]

20.11.11.50.00

Vandenilis
Hydrogen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandenilis

Description:

Hydrogen

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

2804 10

CN:

2804 10

20.11.11.60.00

Azotas
Nitrogen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Azotas

Description:

Nitrogen

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

2804 30

CN:

2804 30
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20.11.11.70.00

Deguonis
Oxygen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Deguonis

Description:

Oxygen

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

2804 40

CN:

2804 40

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi
Carbon dioxide and other inorganic oxygen compounds of non-metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai Description:
su deguonimi

20.11.12.30.00

Anglies dioksidas
Carbon dioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anglies dioksidas

Description:

Carbon dioxide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2811 21

CN:

2811 21

20.11.12.50.00

Sieros trioksidas (sieros anhidridas); diarseno trioksidas
Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sieros trioksidas (sieros anhidridas); diarseno trioksidas Description:

Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic
trioxide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2811 29 10

CN:

2811 29 10

20.11.12.70.00

Azoto oksidai
Nitrogen oxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Azoto oksidai

Description:

Nitrogen oxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2811 29 30

CN:

2811 29 30

20.11.12.90.00

Neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi (išskyrus sieros trioksidą (sieros anhidridą); diarseno trioksidą, azoto oksidus, silicio
dioksidą, sieros dioksidą, anglies dioksidą)
Inorganic oxygen compounds of non metals (excluding sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide, nitrogen oxides,
silicon dioxide, sulphur dioxide, carbon dioxide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

Description:

Inorganic oxygen compounds of non metals (excluding
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(išskyrus sieros trioksidą (sieros anhidridą); diarseno
trioksidą, azoto oksidus, silicio dioksidą, sieros
dioksidą, anglies dioksidą)

sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic
trioxide, nitrogen oxides, silicon dioxide, sulphur
dioxide, carbon dioxide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2811 29 90

CN:

2811 29 90

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras
Liquid air and compressed air

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skystasis ir suslėgtasis oras

Description:

Liquid air and compressed air

20.11.13.00.00

Skystasis oras; suslėgtasis oras
Liquid air; compressed air

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skystasis oras; suslėgtasis oras

Description:

Liquid air; compressed air

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2853 00 30

CN:

2853 00 30

20.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių
dujų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
industrial gases

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių
dujų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
industrial gases

20.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių
dujų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
industrial gases

20.12

Dažikliai ir pigmentai
Dyes and pigments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dažikliai ir pigmentai

Description:

Dyes and pigments
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20.12.1

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai
Oxides, peroxides and hydroxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai

Description:

Oxides, peroxides and hydroxides

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas
Zinc oxide and peroxide; titanium oxides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

Description:

Zinc oxide and peroxide; titanium oxides

20.12.11.30.00

Cinko oksidas; cinko peroksidas
Zinc oxide; zinc peroxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cinko oksidas; cinko peroksidas

Description:

Zinc oxide; zinc peroxide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2817

CN:

2817

20.12.11.50.00

Titano oksidas
Titanium oxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Titano oksidas

Description:

Titanium oxides

Matavimo
vienetas:

kg TiO?

Unit:

kg TiO?

Ryšys su CN:

2823

CN:

2823

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai
Chromium, manganese, lead and copper oxides and hydroxides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei
hidroksidai

Description:

Chromium, manganese, lead and copper oxides and
hydroxides

20.12.12.00.00

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai
Chromium, manganese, lead and copper oxides and hydroxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei
hidroksidai

Description:

Chromium, manganese, lead and copper oxides and
hydroxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2819[.10 + .90(.10 + .90)] + 2820[.10 + .90(.10 + .90)] + CN:
2824[.10 + .90] + 2825 50
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20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai
Other metal oxides, peroxides and hydroxides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai

Description:

Other metal oxides, peroxides and hydroxides

20.12.19.10.00

Geležies oksidai ir hidroksidai; mineraliniai pigmentai, kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip
70 %
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies oksidai ir hidroksidai; mineraliniai pigmentai,
Description:
kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3,
sudaro ne mažiau kaip 70 %

Iron oxides and hydroxides; earth colours containing
70 % or more by weight of combined iron evaluated as
Fe2O3

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2821[.10 + .20]

CN:

2821[.10 + .20]

20.12.19.30.00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai
Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto
oksidai

Description:

Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt
oxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2822

CN:

2822

20.12.19.50.00

Ličio oksidas ir hidroksidas; vanadžio oksidai ir hidroksidai; nikelio oksidai ir hidroksidai; germanio oksidai ir cirkonio dioksidas
Lithium oxide and hydroxide; vanadium oxides and hydroxides; nickel oxides and hydroxides; germanium oxides and zirconium dioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ličio oksidas ir hidroksidas; vanadžio oksidai ir
hidroksidai; nikelio oksidai ir hidroksidai; germanio
oksidai ir cirkonio dioksidas

Description:

Lithium oxide and hydroxide; vanadium oxides and
hydroxides; nickel oxides and hydroxides; germanium
oxides and zirconium dioxide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2825[.20 + .30 + .40 + .60]

CN:

2825[.20 + .30 + .40 + .60]

20.12.19.73.00

Molibdeno oksidai ir hidroksidai
Molybdenum oxides and hydroxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Molibdeno oksidai ir hidroksidai

Description:

Molybdenum oxides and hydroxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2825 70

CN:

2825 70
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20.12.19.75.00

Stibio oksidai
Antimony oxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stibio oksidai

Description:

Antimony oxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2825 80

CN:

2825 80

20.12.19.90.00

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur nepriskirti, metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai
Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur nepriskirti,
metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai

Description:

Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides
and peroxides, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2825[.90(.11 + .19 + .20 + .40 + .60 + .85)]

CN:

2825[.90(.11 + .19 + .20 + .40 + .60 + .85)]

20.12.2

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; colouring matter n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai;
kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos

Description:

Tanning or dyeing extracts; tannins and their
derivatives; colouring matter n.e.c.

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinimo medžiagos arba kaip švytalai; spalvotieji lakai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon; synthetic organic products of a kind used as fluorescent
brightening agents or as luminophores; colour lakes and preparations based thereon

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų
pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai
produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo
medžiagos arba kaip švytalai; spalvotieji lakai ir jų
pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Synthetic organic colouring matter and preparations
based thereon; synthetic organic products of a kind
used as fluorescent brightening agents or as
luminophores; colour lakes and preparations based
thereon

20.12.21.10.00

Dispersiniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudėtinės dalys
Disperse dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dispersiniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra
pagrindinės sudėtinės dalys

Description:

Disperse dyes and preparations based thereon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204 11

CN:

3204 11
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20.12.21.20.00

Rūgštiniai ir kandikiniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudėtinės dalys
Acid and mordant dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgštiniai ir kandikiniai dažikliai ir preparatai, kuriuose
jie yra pagrindinės sudėtinės dalys

Description:

Acid and mordant dyes and preparations based
thereon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204 12

CN:

3204 12

20.12.21.30.00

Baziniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudėtinės dalys
Basic dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baziniai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra
pagrindinės sudėtinės dalys

Description:

Basic dyes and preparations based thereon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204 13

CN:

3204 13

20.12.21.40.00

Tiesioginiai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudėtinės dalys
Direct dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginiai dažikliai ir preparatai, kuriuose jie yra
pagrindinės sudėtinės dalys

Description:

Direct dyes and preparations based thereon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204 14

CN:

3204 14

20.12.21.50.00

Kitos sintetinės organinės dažiosios medžiagos
Other synthetic organic colouring matters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sintetinės organinės dažiosios medžiagos

Description:

Other synthetic organic colouring matters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204[.15 + .16 + .17 + .19 + .90]

CN:

3204[.15 + .16 + .17 + .19 + .90]

20.12.21.60.00

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinamosios medžiagos
Synthetic organic products used as fluorescent brightening agents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinamosios medžiagos

Description:

Synthetic organic products used as fluorescent
brightening agents

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3204 20

CN:

3204 20
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20.12.21.70.00

Spalvotieji lakai; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai
Colour lakes; preparations based on colour lakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotieji lakai; preparatai, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai

Description:

Colour lakes; preparations based on colour lakes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3205

CN:

3205

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos
Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives; colouring matter of vegetable or
animal origin

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos,
eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės
dažiosios medžiagos

Description:

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their
salts, ethers, esters and other derivatives; colouring
matter of vegetable or animal origin

20.12.22.50.00

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos,
eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Description:

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their
salts, ethers, esters and other derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3201[.10 + .20 + .90(.20 + .90)]

CN:

3201[.10 + .20 + .90(.20 + .90)]

20.12.22.70.00

Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos ir preparatai, kuriuose jos yra pagrindinės sudėtinės dalys (įskaitant dažiuosius
ekstraktus, išskyrus gyvūnines anglis)
Colouring matter of vegetable or animal origin and preparations based thereon (including dyeing extracts) (excluding animal black)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos ir
Description:
preparatai, kuriuose jos yra pagrindinės sudėtinės dalys
(įskaitant dažiuosius ekstraktus, išskyrus gyvūnines
anglis)

Colouring matter of vegetable or animal origin and
preparations based thereon (including dyeing extracts)
(excluding animal black)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3203[.00(.10 + .90)]

CN:

3203[.00(.10 + .90)]

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai; fermentiniai parengiamojo
rauginimo preparatai
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations; enzymatic preparations for pre-tanning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos;
neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo
preparatai; fermentiniai parengiamojo rauginimo
preparatai

Description:

Synthetic organic tanning substances; inorganic
tanning substances; tanning preparations; enzymatic
preparations for pre-tanning
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20.12.23.30.00

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos
Synthetic organic tanning substances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos

Description:

Synthetic organic tanning substances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3202 10

CN:

3202 10

20.12.23.50.00

Neorganinės rauginimo medžiagos, rauginimo preparatai, fermentiniai (enziminiai) parengiamojo rauginimo preparatai
Inorganic tanning substances; tanning preparations; enzymatic preparations for pre-tanning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganinės rauginimo medžiagos, rauginimo
preparatai, fermentiniai (enziminiai) parengiamojo
rauginimo preparatai

Description:

Inorganic tanning substances; tanning preparations;
enzymatic preparations for pre-tanning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3202 90

CN:

3202 90

20.12.24

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos; neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai
Colouring matter n.e.c.; inorganic products of a kind used as luminophores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos;
neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai

Description:

Colouring matter n.e.c.; inorganic products of a kind
used as luminophores

20.12.24.15.00

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra titano dioksidas, sudarantis ne mažiau kaip 80 % masės
Pigments and preparations based on titanium dioxide containing ? 80 % by weight of titanium dioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis Description:
yra titano dioksidas, sudarantis ne mažiau kaip 80 %
masės

Pigments and preparations based on titanium dioxide
containing ? 80 % by weight of titanium dioxide

Matavimo
vienetas:

kg TiO?

Unit:

kg TiO?

Ryšys su CN:

3206 11

CN:

3206 11

20.12.24.19.00

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra titano dioksidas (išskyrus pigmentus, kurių sudėtyje esantis titano dioksidas
sudaro ne mažiau kaip 80 % masės)
Pigments and preparations based on titanium dioxide (excluding those containing ? 80 % by weight of titanium dioxide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis Description:
yra titano dioksidas (išskyrus pigmentus, kurių sudėtyje
esantis titano dioksidas sudaro ne mažiau kaip 80 %
masės)

Pigments and preparations based on titanium dioxide
(excluding those containing ? 80 % by weight of
titanium dioxide)

Matavimo
vienetas:

kg TiO?

Unit:

kg TiO?

Ryšys su CN:

3206 19

CN:

3206 19
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20.12.24.50.00

Kitos dažiosios medžiagos; pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra neorganinė arba mineralinė dažioji medžiaga;
neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai
Other colouring matter; pigments and preparations based on inorganic or mineral colouring matter; inorganic products of a kind used
as luminophores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos dažiosios medžiagos; pigmentai ir preparatai,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra neorganinė arba
mineralinė dažioji medžiaga; neorganinės medžiagos,
naudojamos kaip švytalai

Description:

Other colouring matter; pigments and preparations
based on inorganic or mineral colouring matter;
inorganic products of a kind used as luminophores

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3206[.20 + .41 + .42 + .49(.10 + .70) + .50]

CN:

3206[.20 + .41 + .42 + .49(.10 + .70) + .50]

20.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir
pigmentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dyes and pigments

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir
pigmentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dyes and pigments

20.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir
pigmentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dyes and pigments

20.13

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai
Other inorganic basic chemicals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

Description:

Other inorganic basic chemicals

20.13.1

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir toris; kiti radioaktyvieji elementai
Enriched uranium and plutonium; depleted uranium and thorium; other radioactive elements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir
toris; kiti radioaktyvieji elementai

Description:

Enriched uranium and plutonium; depleted uranium
and thorium; other radioactive elements
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20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai
Enriched uranium and plutonium and their compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

Description:

Enriched uranium and plutonium and their compounds

20.13.11.00.00

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai
Enriched uranium and plutonium and their compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

Description:

Enriched uranium and plutonium and their compounds

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai
Depleted uranium and thorium and their compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

Description:

Depleted uranium and thorium and their compounds

20.13.12.00.00

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai
Depleted uranium and thorium and their compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

Description:

Depleted uranium and thorium and their compounds

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų,
izotopų arba junginių
Other radioactive elements and isotopes and compounds; alloys, dispersions, ceramic products and mixtures containing these
elements, isotopes or compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai;
lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai,
kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

Description:

Other radioactive elements and isotopes and
compounds; alloys, dispersions, ceramic products and
mixtures containing these elements, isotopes or
compounds

20.13.13.00.00

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų,
izotopų arba junginių
Other radioactive elements and isotopes and compounds; alloys, dispersions, ceramic products and mixtures containing these
elements, isotopes or compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai;
lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai,
kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

Description:

Other radioactive elements and isotopes and
compounds; alloys, dispersions, ceramic products and
mixtures containing these elements, isotopes or
compounds

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai
(kasetės)

Description:

Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear
reactors
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20.13.14.00.00

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai
(kasetės)

Description:

Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear
reactors

20.13.2

Niekur kitur nepriskirti cheminiai elementai; neorganinės rūgštys ir junginiai
Chemical elements n.e.c.; inorganic acids and compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti cheminiai elementai;
neorganinės rūgštys ir junginiai

Description:

Chemical elements n.e.c.; inorganic acids and
compounds

20.13.21

Metaloidai
Metalloids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metaloidai

Description:

Metalloids

20.13.21.11.00

Chloras
Chlorine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chloras

Description:

Chlorine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2801 10

CN:

2801 10

20.13.21.16.00

Jodas; fluoras; bromas
Iodine; fluorine; bromine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jodas; fluoras; bromas

Description:

Iodine; fluorine; bromine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2801[.20 + .30(.10 + .90)]

CN:

2801[.20 + .30(.10 + .90)]

20.13.21.20.00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera
Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

Description:

Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2802

CN:

2802
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20.13.21.30.00

Anglis (suodžiai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, anglies formos)
Carbon (carbon blacks and other forms of carbon, n.e.c.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anglis (suodžiai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
anglies formos)

Description:

Carbon (carbon blacks and other forms of carbon,
n.e.c.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2803

CN:

2803

20.13.21.40.00

Boras; telūras
Boron; tellurium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Boras; telūras

Description:

Boron; tellurium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2804[.50(.10 + .90)]

CN:

2804[.50(.10 + .90)]

20.13.21.50.00

Silicis
Silicon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silicis

Description:

Silicon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2804[.61 + .69]

CN:

2804[.61 + .69]

20.13.21.80.00

Fosforas; arsenas; selenas
Phosphorus; arsenic; selenium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosforas; arsenas; selenas

Description:

Phosphorus; arsenic; selenium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2804[.70 + .80 + .90]

CN:

2804[.70 + .80 + .90]

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera
Halogen or sulphur compounds of non-metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

Description:

Halogen or sulphur compounds of non-metals

20.13.22.35.00

Fosforo chloridai ir oksochloridai
Chlorides and chloride oxides of phosphorus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosforo chloridai ir oksochloridai

Description:

Chlorides and chloride oxides of phosphorus

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

2812[.10(.11 + .15 + .16 + .18)]

20.13.22.37.00

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai (išskyrus fosforo chloridus ir oksochloridus)
Halides and halide-oxides of non-metals (excluding chlorides and chloride oxides of phosphorus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai (išskyrus
fosforo chloridus ir oksochloridus)

Description:

Halides and halide-oxides of non-metals (excluding
chlorides and chloride oxides of phosphorus)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2812[.10(.91 + .93 + .94 + .95 + .99) + .90]

CN:

2812[.10(.91 + .93 + .94 + .95 + .99) + .90]

20.13.22.60.00

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas
Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

Description:

Sulphides of non-metals; commercial phosphorus
trisulphide

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2813[.10 + .90(.10 + .90)]

CN:

2813[.10 + .90(.10 + .90)]

20.13.23

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių metalai, skandis ir itris; gyvsidabris
Alkali or alkaline-earth metals; rare earth metals, scandium and yttrium; mercury

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių
metalai, skandis ir itris; gyvsidabris

Description:

Alkali or alkaline-earth metals; rare earth metals,
scandium and yttrium; mercury

20.13.23.00.00

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių metalai (lantanoidai), skandis ir itris; gyvsidabris
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium; mercury

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių
metalai (lantanoidai), skandis ir itris; gyvsidabris

Description:

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals,
scandium and yttrium; mercury

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2805[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .40(.10 CN:
+ .90)]

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai
Hydrogen chloride; oleum; diphosphorus pentaoxide; other inorganic acids; silicon and sulphur dioxide

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas;
kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai

Description:

Hydrogen chloride; oleum; diphosphorus pentaoxide;
other inorganic acids; silicon and sulphur dioxide
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20.13.24.13.00

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)

Description:

Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

Matavimo
vienetas:

kg HCl

Unit:

kg HCl

Ryšys su CN:

2806 10

CN:

2806 10

20.13.24.15.00

Chlorsulfato rūgštis
Chlorosulphuric acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chlorsulfato rūgštis

Description:

Chlorosulphuric acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2806 20

CN:

2806 20

20.13.24.34.00

Sieros rūgštis; oleumas
Sulphuric acid; oleum

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sieros rūgštis; oleumas

Description:

Sulphuric acid; oleum

Matavimo
vienetas:

kg SO?

Unit:

kg SO?

Ryšys su CN:

2807

CN:

2807

20.13.24.53.00

Difosforo pentoksidas
Diphosphorus pentaoxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Difosforo pentoksidas

Description:

Diphosphorus pentaoxide

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

2809 10

CN:

2809 10

20.13.24.55.00

Fosforo rūgštis ir polifosforo rūgštys
Phosphoric acid and polyphosphoric acids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosforo rūgštis ir polifosforo rūgštys

Description:

Phosphoric acid and polyphosphoric acids

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

2809 20

CN:

2809 20
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20.13.24.60.00

Boro oksidai, boro rūgštys, neorganinės rūgštys (išskyrus vandenilio fluoridą)
Oxides of boron; boric acids; inorganic acids (excluding hydrogen fluoride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Boro oksidai, boro rūgštys, neorganinės rūgštys
(išskyrus vandenilio fluoridą)

Description:

Oxides of boron; boric acids; inorganic acids (excluding
hydrogen fluoride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2810[.00(.10 + .90)] + 2811[.19(.10 + .20 + .80)]

CN:

2810[.00(.10 + .90)] + 2811[.19(.10 + .20 + .80)]

20.13.24.73.00

Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido rūgštis)
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido rūgštis)

Description:

Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

Matavimo
vienetas:

kg HF

Unit:

kg HF

Ryšys su CN:

2811 11

CN:

2811 11

20.13.24.75.00

Silicio dioksidas
Silicon dioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silicio dioksidas

Description:

Silicon dioxide

Matavimo
vienetas:

kg SiO?

Unit:

kg SiO?

Ryšys su CN:

2811 22

CN:

2811 22

20.13.24.77.00

Sieros dioksidas
Sulphur dioxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sieros dioksidas

Description:

Sulphur dioxide

Matavimo
vienetas:

kg SO?

Unit:

kg SO?

Ryšys su CN:

2811 29 05

CN:

2811 29 05

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas, hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos
Oxides, hydroxides and peroxides; hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas,
hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos

Description:

Oxides, hydroxides and peroxides; hydrazine and
hydroxylamine and their inorganic salts

20.13.25.25.00

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė soda)
Sodium hydroxide (caustic soda), solid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė soda)

Description:

Sodium hydroxide (caustic soda), solid

Matavimo

kg NaOH

Unit:

kg NaOH

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

512/1 939

PGPK 2013

vienetas:
Ryšys su CN:

2815 11

20.13.25.27.00

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas (natrio šarmas ar skystas natris)
Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or liquid soda)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas (natrio šarmas ar
skystas natris)

Description:

Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or
liquid soda)

Matavimo
vienetas:

kg NaOH

Unit:

kg NaOH

Ryšys su CN:

2815 12

CN:

2815 12

20.13.25.30.00

Kalio hidroksidas (kalio šarmas)
Potassium hydroxide (caustic potash)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalio hidroksidas (kalio šarmas)

Description:

Potassium hydroxide (caustic potash)

Matavimo
vienetas:

kg KOH

Unit:

kg KOH

Ryšys su CN:

2815 20

CN:

2815 20

20.13.25.50.00

Natrio arba kalio peroksidai
Peroxides of sodium or potassium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natrio arba kalio peroksidai

Description:

Peroxides of sodium or potassium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2815 30

CN:

2815 30

20.13.25.60.00

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai
Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides of strontium or barium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario
oksidai, hidroksidai ir peroksidai

Description:

Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides,
hydroxides and peroxides of strontium or barium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2816[.10 + .40]

CN:

2816[.10 + .40]

20.13.25.70.00

Aliuminio hidroksidas
Aluminium hydroxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio hidroksidas

Description:

Aluminium hydroxide

Matavimo
vienetas:

kg Al?O?

Unit:

kg Al?O?

Ryšys su CN:

2818 30

CN:

2818 30

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

2815 11

513/1 939

PGPK 2013

20.13.25.80.00

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės
druskos

Description:

Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2825 10

CN:

2825 10

20.13.3

Metalo halogenitai; hipochloritai, chloratai ir perchloratai
Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo halogenitai; hipochloritai, chloratai ir
perchloratai

Description:

Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and
perchlorates

20.13.31

Metalo halogenidai
Metallic halogenates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo halogenidai

Description:

Metallic halogenates

20.13.31.10.00

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos
Fluorides; fluorosilicates; fluoroaluminates and other complex fluorine salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos
kompleksinės fluoro druskos

Description:

Fluorides; fluorosilicates; fluoroaluminates and other
complex fluorine salts

Matavimo
vienetas:

kg F

Unit:

kg F

Ryšys su CN:

2826[.12 + .19(.10 + .90) + .30 + .90(.10 + .80)]

CN:

2826[.12 + .19(.10 + .90) + .30 + .90(.10 + .80)]

20.13.31.30.00

Chloridai (išskyrus amonio chloridą)
Chlorides (excluding ammonium chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chloridai (išskyrus amonio chloridą)

Description:

Chlorides (excluding ammonium chloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2827[.20 + .31 + .32 + .35 + .39(.10 + .20 + .30 + .85)]

CN:

2827[.20 + .31 + .32 + .35 + .39(.10 + .20 + .30 + .85)]

20.13.31.50.00

Vario ir kitų metalų oksochloridai ir hidroksochloridai
Chloride oxides and chloride hydroxides of copper and other metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario ir kitų metalų oksochloridai ir hidroksochloridai

Description:

Chloride oxides and chloride hydroxides of copper and
other metals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2827[.41 + .49(.10 + .90)]

CN:

2827[.41 + .49(.10 + .90)]
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20.13.31.70.00

Bromidai ir oksobromidai, jodidai ir oksojodidai
Bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bromidai ir oksobromidai, jodidai ir oksojodidai

Description:

Bromides and bromide oxides; iodides and iodide
oxides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2827[.51 + .59 + .60]

CN:

2827[.51 + .59 + .60]

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai
Hypochlorites, chlorates and perchlorates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

Description:

Hypochlorites, chlorates and perchlorates

20.13.32.30.00

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai
Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai;
hipobromitai

Description:

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite;
chlorites; hypobromites

Matavimo
vienetas:

kg Cl

Unit:

kg Cl

Ryšys su CN:

2828[.10 + .90]

CN:

2828[.10 + .90]

20.13.32.50.00

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai
Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai;
jodatai ir perjodatai

Description:

Chlorates and perchlorates; bromates and
perbromates; iodates and periodates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2829[.11 + .19 + .90(.10 + .40 + .80)]

CN:

2829[.11 + .19 + .90(.10 + .40 + .80)]

20.13.4

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai
Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai

Description:

Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and
carbonates

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai
Sulphides, sulphites and sulphates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

Description:

Sulphides, sulphites and sulphates
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20.13.41.10.00

Sulfidai; chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti polisulfidai; ditionitai ir sulfoksilatai
Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined; dithionites and sulphoxylates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sulfidai; chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti Description:
polisulfidai; ditionitai ir sulfoksilatai

Sulphides; polysulphides, whether or not chemically
defined; dithionites and sulphoxylates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2830[.10 + .90(.11 + .85)] + 2831[.10 + .90]

CN:

2830[.10 + .90(.11 + .85)] + 2831[.10 + .90]

20.13.41.33.00

Sulfitai
Sulphites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sulfitai

Description:

Sulphites

Matavimo
vienetas:

kg Na?S?O?

Unit:

kg Na?S?O?

Ryšys su CN:

2832[.10 + .20]

CN:

2832[.10 + .20]

20.13.41.35.00

Tiosulfatai
Thiosulphates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiosulfatai

Description:

Thiosulphates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2832 30

CN:

2832 30

20.13.41.51.00

Bario ir aliuminio sulfatai
Sulphates of barium or aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bario ir aliuminio sulfatai

Description:

Sulphates of barium or aluminium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2833[.22 + .27]

CN:

2833[.22 + .27]

20.13.41.57.00

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario sulfatus)
Sulphates (excluding those of aluminium and barium)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario sulfatus)

Description:

Sulphates (excluding those of aluminium and barium)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2833[.11 + .19 + .21 + .24 + .25 + .29(.20 + .30 + .60 +
.80)]

CN:

2833[.11 + .19 + .21 + .24 + .25 + .29(.20 + .30 + .60 +
.80)]
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20.13.41.73.00

Alūnai
Alums

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alūnai

Description:

Alums

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2833 30

CN:

2833 30

20.13.41.75.00

Peroksosulfatai (persulfatai)
Peroxosulphates (persulphates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Peroksosulfatai (persulfatai)

Description:

Peroxosulphates (persulphates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2833 40

CN:

2833 40

20.13.42

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai (išskyrus kalio nitratus)
Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai
(išskyrus kalio nitratus)

Description:

Phosphinates, phosphonates, phosphates,
polyphosphates and nitrates (except of potassium)

20.13.42.10.00

Nitratai (išskyrus kalio nitratus)
Nitrates (excluding those of potassium)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nitratai (išskyrus kalio nitratus)

Description:

Nitrates (excluding those of potassium)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2834[.29(.20 + .40 + .80)]

CN:

2834[.29(.20 + .40 + .80)]

20.13.42.20.00

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)
Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)

Description:

Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates
(phosphites)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2835 10

CN:

2835 10

20.13.42.30.00

Natrio arba dinatrio fosfatai
Phosphates of mono- or di-sodium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natrio arba dinatrio fosfatai

Description:

Phosphates of mono- or di-sodium

Matavimo

kg P?O?

Unit:

kg P?O?
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vienetas:
Ryšys su CN:

2835 22

20.13.42.40.00

Kalcio hidrofosfatas (dikalcio fosfatas)
Calcium hydrogenorthophosphate (dicalcium phosphate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalcio hidrofosfatas (dikalcio fosfatas)

Description:

Calcium hydrogenorthophosphate (dicalcium
phosphate)

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

2835 25

CN:

2835 25

20.13.42.70.00

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)
Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)

Description:

Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphates)

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

2835 31

CN:

2835 31

20.13.42.80.00

Fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštųjį fosfatą ir natrio ir dinatrio fosfatą); polifosfatai (išskyrus natrio trifosfatą)
Phosphates (excluding calcium hydrogenorthophosphate and mono- or disodium phosphate); polyphosphates (excluding sodium
triphosphate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštųjį fosfatą ir natrio ir
dinatrio fosfatą); polifosfatai (išskyrus natrio trifosfatą)

Description:

Phosphates (excluding calcium
hydrogenorthophosphate and mono- or disodium
phosphate); polyphosphates (excluding sodium
triphosphate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2835[.24 + .26 + .29(.10 + .30 + .90) + .39]

CN:

2835[.24 + .26 + .29(.10 + .30 + .90) + .39]

20.13.43

Karbonatai
Carbonates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karbonatai

Description:

Carbonates

20.13.43.10.00

Dinatrio karbonatas
Disodium carbonate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dinatrio karbonatas

Description:

Disodium carbonate

Matavimo
vienetas:

kg Na?CO?

Unit:

kg Na?CO?

Ryšys su CN:

2836 20

CN:

2836 20
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20.13.43.20.00

Natrio rūgštusis karbonatas (natrio bikarbonatas)
Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natrio rūgštusis karbonatas (natrio bikarbonatas)

Description:

Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2836 30

CN:

2836 30

20.13.43.40.00

Kalcio karbonatas
Calcium carbonate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalcio karbonatas

Description:

Calcium carbonate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2836 50

CN:

2836 50

20.13.43.90.00

Kiti karbonatai
Other carbonates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti karbonatai

Description:

Other carbonates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2836[.40 + .60 + .91 + .92 + .99(.11 + .17 + .90)]

CN:

2836[.40 + .60 + .91 + .92 + .99(.11 + .17 + .90)]

20.13.5

Kitų metalų druskos
Salts of other metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų metalų druskos

Description:

Salts of other metals

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų metalų koloidai
Salts of oxometallic or peroxometallic acids; colloidal precious metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų Description:
metalų koloidai

20.13.51.10.00

Manganitai, manganatai ir permanganatai; molibdatai; volframatai
Manganites, manganates and permanganates; molybdates; tungstates (wolframates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Manganitai, manganatai ir permanganatai; molibdatai;
volframatai

Description:

Manganites, manganates and permanganates;
molybdates; tungstates (wolframates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2841[.61 + .69 + .70 + .80]

CN:

2841[.61 + .69 + .70 + .80]
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20.13.51.25.00

Chromatai ir dichromatai; peroksochromatai
Chromates and dichromates; peroxochromates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chromatai ir dichromatai; peroksochromatai

Description:

Chromates and dichromates; peroxochromates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2841[.30 + .50]

CN:

2841[.30 + .50]

20.13.51.75.00

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos (išskyrus chromatus, dichromatus, peroksochromatus, manganitus, manganatus,
permanganatus, molibdatus, volframatus)
Salts of oxometallic and peroxometallic acids (excluding chromates, dichromates, peroxochromates, manganites, manganates,
permanganates, molybdates, tungstates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos (išskyrus Description:
chromatus, dichromatus, peroksochromatus,
manganitus, manganatus, permanganatus, molibdatus,
volframatus)

Salts of oxometallic and peroxometallic acids
(excluding chromates, dichromates, peroxochromates,
manganites, manganates, permanganates, molybdates,
tungstates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2841[.90(.30 + .85)]

CN:

2841[.90(.30 + .85)]

20.13.51.83.00

Sidabro nitratas
Silver nitrate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sidabro nitratas

Description:

Silver nitrate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2843 21

CN:

2843 21

20.13.51.85.00

Tauriųjų metalų koloidai, tauriųjų metalų junginiai ir amalgamos, išskyrus sidabro nitratą
Colloidal precious metals; compounds and amalgams of precious metals (excluding silver nitrate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų koloidai, tauriųjų metalų junginiai ir
amalgamos, išskyrus sidabro nitratą

Description:

Colloidal precious metals; compounds and amalgams
of precious metals (excluding silver nitrate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2843[.10(.10 + .90) + .29 + .30 + .90(.10 + .90)]

CN:

2843[.10(.10 + .90) + .29 + .30 + .90(.10 + .90)]

20.13.52

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos ne iš tauriųjų metalų
Inorganic compounds n.e.c., including distilled water; amalgams other than amalgams of precious metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai,
įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos ne iš tauriųjų
metalų

Description:

Inorganic compounds n.e.c., including distilled water;
amalgams other than amalgams of precious metals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - organiniai junginiai
iš gyvsidabrio

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - organic compounds
of mercury
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20.13.52.50.00

Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vanduo
Distilled and conductivity water and water of similar purity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas laidumui matuoti,
taip pat panašaus švarumo vanduo

Description:

Distilled and conductivity water and water of similar
purity

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2853 00 10

CN:

2853 00 10

20.13.52.70.00

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti kaip gyvsidabris (išskyrus amalgamas)
Compounds, inorganic or organic, of mercury, chemically defined as mercury (excluding amalgams)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai,
chemijos atžvilgiu apibūdinti kaip gyvsidabris (išskyrus
amalgamas)

Description:

Compounds, inorganic or organic, of mercury,
chemically defined as mercury (excluding amalgams)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2852 10

CN:

2852 10

20.13.52.75.00

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai, chemijos atžvilgiu neapibūdinti kaip gyvsidabris (išskyrus amalgamas)
Compounds, inorganic or organic, of mercury, not chemically defined as mercury (excluding amalgams)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai,
chemijos atžvilgiu neapibūdinti kaip gyvsidabris
(išskyrus amalgamas)

Description:

Compounds, inorganic or organic, of mercury, not
chemically defined as mercury (excluding amalgams)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2852 90

CN:

2852 90

20.13.52.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai; amalgamos (išskyrus distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat
panašaus švarumo vandenį, suskystintą orą, suslėgtąjį orą, tauriųjų metalų amalgamas)
Other inorganic compounds n.e.c.; amalgams (excluding distilled and conductivity water and water of similar purity, liquid air and
compressed air, those of precious metals)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai;
Description:
amalgamos (išskyrus distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą
laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį,
suskystintą orą, suslėgtąjį orą, tauriųjų metalų
amalgamas)

Other inorganic compounds n.e.c.; amalgams
(excluding distilled and conductivity water and water of
similar purity, liquid air and compressed air, those of
precious metals)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2853[.00(.50 + .90)]

CN:

2853[.00(.50 + .90)]

20.13.6

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai
Other basic inorganic chemicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

Description:

Other basic inorganic chemicals
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20.13.61

Niekur kitur nepriskirti izotopai ir jų junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)
Isotopes n.e.c. and compounds thereof (including heavy water)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti izotopai ir jų junginiai (įskaitant
sunkųjį vandenį)

Description:

Isotopes n.e.c. and compounds thereof (including
heavy water)

20.13.61.00.00

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas), izotopai ir jų junginiai (išskyrus radioaktyviuosius ir daliuosius ar atsinaujinančius izotopus)
Heavy water (deuterium oxide); isotopes and their compounds (excluding radioactive and the fissile or fertile chemical isotopes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas), izotopai ir jų
junginiai (išskyrus radioaktyviuosius ir daliuosius ar
atsinaujinančius izotopus)

Description:

Heavy water (deuterium oxide); isotopes and their
compounds (excluding radioactive and the fissile or
fertile chemical isotopes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2845[.10 + .90(.10 + .90)]

CN:

2845[.10 + .90(.10 + .90)]

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai; kitos neorganinių rūgščių
arba perokso rūgščių druskos
Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides; fulminates, cyanates and thiocyanates; silicates; borates; perborates; other salts of
inorganic acids or peroxoacids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, Description:
cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai;
kitos neorganinių rūgščių arba perokso rūgščių druskos

20.13.62.20.00

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai
Cyanides; cyanide oxides and complex cyanides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

Description:

Cyanides; cyanide oxides and complex cyanides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2837[.11 + .19 + .20]

CN:

2837[.11 + .19 + .20]

20.13.62.30.00

Boratai; peroksoboratai (perboratai)
Borates; peroxoborates (perborates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

Description:

Borates; peroxoborates (perborates)

Matavimo
vienetas:

kg B?O?

Unit:

kg B?O?

Ryšys su CN:

2840[.11 + .19(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .30]

CN:

2840[.11 + .19(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .30]
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20.13.62.40.00

Silikatai, techniniai šarminių metalų silikatai
Silicates; commercial alkali metal silicates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silikatai, techniniai šarminių metalų silikatai

Description:

Silicates; commercial alkali metal silicates

Matavimo
vienetas:

kg SiO?

Unit:

kg SiO?

Ryšys su CN:

2839[.11 + .19 + .90]

CN:

2839[.11 + .19 + .90]

20.13.62.70.00

Dvigubieji arba kompleksiniai silikatai
Double or complex silicates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dvigubieji arba kompleksiniai silikatai

Description:

Double or complex silicates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2842 10

CN:

2842 10

20.13.62.80.00

Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (išskyrus azidus ir dvigubuosius arba kompleksinius silikatus)
Salts of inorganic acids or peroxoacids (excluding azides and double or complex silicates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos
(išskyrus azidus ir dvigubuosius arba kompleksinius
silikatus)

Description:

Salts of inorganic acids or peroxoacids (excluding
azides and double or complex silicates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2842[.90(.10 + .80)]

CN:

2842[.90(.10 + .80)]

20.13.63

Vandenilio peroksidas
Hydrogen peroxide

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandenilio peroksidas

Description:

Hydrogen peroxide

20.13.63.00.00

Vandenilio peroksidas
Hydrogen peroxide

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandenilio peroksidas

Description:

Hydrogen peroxide

Matavimo
vienetas:

kg H?O?

Unit:

kg H?O?

Ryšys su CN:

2847

CN:

2847

20.13.64

Fosfidai; karbidai; hidridai; nitridai; azidai; silicidai ir boridai
Phosphides, carbides, hydrides, nitrides, azides, silicides and borides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fosfidai; karbidai; hidridai; nitridai; azidai; silicidai ir
boridai

Description:

Phosphides, carbides, hydrides, nitrides, azides, silicides
and borides
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20.13.64.50.00

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti
Carbides whether or not chemically defined

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti

Description:

Carbides whether or not chemically defined

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2849[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

2849[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

20.13.64.80.00

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos
atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai
Phosphides (excluding ferrophosphorus), whether or not chemically defined; hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or
not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 20.13.64.50

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemijos atžvilgiu
apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai, nitridai, azidai,
silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar
neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra
karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai

Description:

Phosphides (excluding ferrophosphorus), whether or
not chemically defined; hydrides, nitrides, azides,
silicides and borides, whether or not chemically
defined, other than compounds which are also
carbides of heading 20.13.64.50

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2848 + 2850[.00(.20 + .60 + .90)]

CN:

2848 + 2850[.00(.20 + .60 + .90)]

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai
Compounds of rare earth metals, of yttrium or of scandium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai

Description:

Compounds of rare earth metals, of yttrium or of
scandium

20.13.65.00.00

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių junginiai
Compounds of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or mixtures of these metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio
bei šių metalų mišinių junginiai

Description:

Compounds of rare-earth metals, of yttrium or of
scandium or mixtures of these metals

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2846[.10 + .90]

CN:

2846[.10 + .90]

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą
Sulphur, except sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir
koloidinę sierą

Description:

Sulphur, except sublimed sulphur, precipitated sulphur
and colloidal sulphur

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

524/1 939

PGPK 2013

20.13.66.00.00

Siera (išskyrus nevalytą, sublimacinę, nusodinamąją ir koloidinę)
Sulphur (excluding crude, sublimed, precipitated and colloidal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siera (išskyrus nevalytą, sublimacinę, nusodinamąją ir
koloidinę)

Description:

Sulphur (excluding crude, sublimed, precipitated and
colloidal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2503 00 90

CN:

2503 00 90

20.13.67

Degti geležiespiritai
Roasted iron pyrites

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degti geležiespiritai

Description:

Roasted iron pyrites

20.13.67.00.00

Degti geležiespiritai
Roasted iron pyrites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degti geležiespiritai

Description:

Roasted iron pyrites

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2601 20

CN:

2601 20

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys
Piezo-electric quartz; other synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba
regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

Description:

Piezo-electric quartz; other synthetic or reconstructed
precious or semi-precious stones, unworked

20.13.68.00.00

Neapdirbti, tik supjaustyti, grubiai apdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys
Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbti, tik supjaustyti, grubiai apdirbti sintetiniai
arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai
akmenys

Description:

Synthetic or reconstructed precious or semi-precious
stones, unworked or simply sawn or roughly shaped

Matavimo
vienetas:

g

Unit:

g

Ryšys su CN:

7104[.10 + .20]

CN:

7104[.10 + .20]

20.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other inorganic basic chemicals
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20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other inorganic basic chemicals

20.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other inorganic basic chemicals

20.14

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai
Other organic basic chemicals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai

Description:

Other organic basic chemicals

20.14.1

Angliavandeniliai ir jų dariniai
Hydrocarbons and their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Angliavandeniliai ir jų dariniai

Description:

Hydrocarbons and their derivatives

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai
Acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

Description:

Acyclic hydrocarbons

20.14.11.20.00

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai
Saturated acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai

Description:

Saturated acyclic hydrocarbons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 10

CN:

2901 10

20.14.11.30.00

Etilenas
Ethylene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etilenas

Description:

Ethylene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 21

CN:

2901 21
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20.14.11.40.00

Propenas (propilenas)
Propene (propylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Propenas (propilenas)

Description:

Propene (propylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 22

CN:

2901 22

20.14.11.50.00

Butenas (butilenas) ir jo izomerai
Butene (butylene) and isomers thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butenas (butilenas) ir jo izomerai

Description:

Butene (butylene) and isomers thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 23

CN:

2901 23

20.14.11.60.00

1,3-butadienas ir izoprenas
Buta-1,3-diene and isoprene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

1,3-butadienas ir izoprenas

Description:

Buta-1,3-diene and isoprene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 24

CN:

2901 24

20.14.11.90.00

Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai (išskyrus etileną, propeną, buteną, 1,3-butadieną ir izopreną)
Unsaturated acyclic hydrocarbons (excluding ethylene, propene, butene, buta-1,3-diene and isoprene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai (išskyrus etileną,
propeną, buteną, 1,3-butadieną ir izopreną)

Description:

Unsaturated acyclic hydrocarbons (excluding ethylene,
propene, butene, buta-1,3-diene and isoprene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2901 29

CN:

2901 29

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai
Cyclic hydrocarbons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cikliniai angliavandeniliai

Description:

Cyclic hydrocarbons

20.14.12.13.00

Cikloheksanas
Cyclohexane

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloheksanas

Description:

Cyclohexane

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

527/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

2902 11

20.14.12.15.00

Cikloalkanai, cikloalkenai ir cikloterpenai (išskyrus cikloheksaną)
Cyclanes; cyclenes and cycloterpenes (excluding cyclohexane)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloalkanai, cikloalkenai ir cikloterpenai (išskyrus
cikloheksaną)

Description:

Cyclanes; cyclenes and cycloterpenes (excluding
cyclohexane)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 19

CN:

2902 19

20.14.12.23.00

Benzenas
Benzene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzenas

Description:

Benzene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 20

CN:

2902 20

20.14.12.25.00

Toluenas
Toluene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Toluenas

Description:

Toluene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 30

CN:

2902 30

20.14.12.43.00

o-ksilenas
o-Xylene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

o-ksilenas

Description:

o-Xylene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 41

CN:

2902 41

20.14.12.45.00

p-ksilenas
p-Xylene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

p-ksilenas

Description:

p-Xylene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 43

CN:

2902 43
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20.14.12.47.00

m-ksilenas ir ksileno izomerų mišiniai
m-Xylene and mixed xylene isomers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

m-ksilenas ir ksileno izomerų mišiniai

Description:

m-Xylene and mixed xylene isomers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902[.42 + .44]

CN:

2902[.42 + .44]

20.14.12.50.00

Stirenas
Styrene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stirenas

Description:

Styrene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 50

CN:

2902 50

20.14.12.60.00

Etilbenzenas
Ethylbenzene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etilbenzenas

Description:

Ethylbenzene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 60

CN:

2902 60

20.14.12.70.00

Kumenas
Cumene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kumenas

Description:

Cumene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 70

CN:

2902 70

20.14.12.90.00

Kiti cikliniai angliavandeniliai
Other cyclic hydrocarbons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti cikliniai angliavandeniliai

Description:

Other cyclic hydrocarbons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2902 90

CN:

2902 90

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai
Chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai

Description:

Chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons
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20.14.13.13.00

Chlormetanas (metilchloridas) ir chloretanas (etilchloridas)
Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chlormetanas (metilchloridas) ir chloretanas
(etilchloridas)

Description:

Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane
(ethyl chloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 11

CN:

2903 11

20.14.13.15.00

Dichlormetanas (metileno chloridas)
Dichloromethane (methylene chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dichlormetanas (metileno chloridas)

Description:

Dichloromethane (methylene chloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 12

CN:

2903 12

20.14.13.23.00

Chloroformas (trichlormetanas)
Chloroform (trichloromethane)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chloroformas (trichlormetanas)

Description:

Chloroform (trichloromethane)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 13

CN:

2903 13

20.14.13.25.00

Anglies tetrachloridas
Carbon tetrachloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anglies tetrachloridas

Description:

Carbon tetrachloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 14

CN:

2903 14

20.14.13.53.00

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)
1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)

Description:

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 15

CN:

2903 15
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20.14.13.57.00

Niekur kitur nepriskirti sotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai
Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sotieji chlorinti alifatinių
angliavandenilių dariniai

Description:

Saturated chlorinated derivatives of acyclic
hydrocarbons, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.19(.10 + .80)]

CN:

2903[.19(.10 + .80)]

20.14.13.71.00

Vinilchloridas (chloretilenas)
Vinyl chloride (chloroethylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vinilchloridas (chloretilenas)

Description:

Vinyl chloride (chloroethylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 21

CN:

2903 21

20.14.13.74.00

Trichloretilenas; tetrachloretilenas (perchloretenas)
Trichloroethylene; tetrachloroethylene (perchloroethylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trichloretilenas; tetrachloretilenas (perchloretenas)

Description:

Trichloroethylene; tetrachloroethylene
(perchloroethylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.22 + .23]

CN:

2903[.22 + .23]

20.14.13.79.00

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai (išskyrus vinilchloridą, trichloretileną, tetrachloretileną)
Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons (excluding vinyl chloride, trichloroethylene, tetrachloroethylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai
(išskyrus vinilchloridą, trichloretileną, tetrachloretileną)

Description:

Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic
hydrocarbons (excluding vinyl chloride,
trichloroethylene, tetrachloroethylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903 29

CN:

2903 29

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių
dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

Description:

Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of
hydrocarbons, whether or not halogenated
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20.14.14.50.00

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik sulfogrupių, jų druskos ir etilo esteriai
Derivatives of hydrocarbons containing only sulpho groups; their salts and ethyl esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik
sulfogrupių, jų druskos ir etilo esteriai

Description:

Derivatives of hydrocarbons containing only sulpho
groups; their salts and ethyl esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2904 10

CN:

2904 10

20.14.14.70.00

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik nitro- arba tik nitrozogrupių
Derivatives of hydrocarbons containing only nitro or only nitroso groups

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik
nitro- arba tik nitrozogrupių

Description:

Derivatives of hydrocarbons containing only nitro or
only nitroso groups

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2904 20

CN:

2904 20

20.14.14.90.00

Angliavandenilių dariniai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra vien tik sulfogrupių, jų druskų ir etilo esterių, ir tuos, kurių sudėtyje yra vien
tik nitro arba tik nitrozogrupių)
Derivatives of hydrocarbons (excluding those containing only sulpho groups; their salts and ethyl esters, those containing only nitro or
only nitroso groups)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Angliavandenilių dariniai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje
yra vien tik sulfogrupių, jų druskų ir etilo esterių, ir
tuos, kurių sudėtyje yra vien tik nitro arba tik
nitrozogrupių)

Description:

Derivatives of hydrocarbons (excluding those
containing only sulpho groups; their salts and ethyl
esters, those containing only nitro or only nitroso
groups)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2904[.90(.40 + .95)]

CN:

2904[.90(.40 + .95)]

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai
Other derivatives of hydrocarbons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti angliavandenilių dariniai

Description:

Other derivatives of hydrocarbons

20.14.19.10.00

Fluorinti, brominti ir jodinti alifatinių angliavandenilių dariniai
Fluorinated; brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fluorinti, brominti ir jodinti alifatinių angliavandenilių
dariniai

Description:

Fluorinated; brominated or iodinated derivatives of
acyclic hydrocarbons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.31 + .39(.11 + .15 + .19 + .90)]

CN:

2903[.31 + .39(.11 + .15 + .19 + .90)]
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20.14.19.30.00

Halogeninti alifatinių angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra du arba daugiau skirtingų halogenų atomų
Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing ? 2 different halogens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti alifatinių angliavandenilių dariniai, kurių
sudėtyje yra du arba daugiau skirtingų halogenų
atomų

Description:

Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons
containing ? 2 different halogens

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76(.10 + .20 + .90) + CN:
.77(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .90) + .78 + .79(.11 +
.19 + .21 + .29 + .90)]

20.14.19.50.00

Halogeninti cikloalkaninių, cikloalkeninių ir cikloterpeninių angliavandenilių dariniai
Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti cikloalkaninių, cikloalkeninių ir
cikloterpeninių angliavandenilių dariniai

Description:

Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or
cycloterpenic hydrocarbons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.81 + .82 + .89(.10 + .90)]

CN:

2903[.81 + .82 + .89(.10 + .90)]

20.14.19.70.00

Halogeninti aromatinių angliavandenilių dariniai
Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti aromatinių angliavandenilių dariniai

Description:

Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2903[.91 + .92 + .99(.10 + .90)]

CN:

2903[.91 + .92 + .99(.10 + .90)]

20.14.2

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai riebalų alkoholiai
Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai
riebalų alkoholiai

Description:

Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives; industrial fatty alcohols

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai
Industrial fatty alcohols

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Description:

Industrial fatty alcohols
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20.14.21.00.00

Pramoniniai riebalų alkoholiai
Industrial fatty alcohols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Description:

Industrial fatty alcohols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823 70

CN:

3823 70

20.14.22

Monohidroksiliai alkoholiai
Monohydric alcohols

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Monohidroksiliai alkoholiai

Description:

Monohydric alcohols

20.14.22.10.00

Metanolis (metilo alkoholis)
Methanol (methyl alcohol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metanolis (metilo alkoholis)

Description:

Methanol (methyl alcohol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 11

CN:

2905 11

20.14.22.20.00

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis)
Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis
(izopropilo alkoholis)

Description:

Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol
(isopropyl alcohol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 12

CN:

2905 12

20.14.22.30.00

1-butanolis (n-butilo alkoholis)
Butan-1-ol (n-butyl alcohol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

1-butanolis (n-butilo alkoholis)

Description:

Butan-1-ol (n-butyl alcohol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 13

CN:

2905 13

20.14.22.40.00

Butanoliai (išskyrus 1-butanolį (n-butilo alkoholį)
Butanols (excluding butan-1-ol (n-butyl alcohol))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butanoliai (išskyrus 1-butanolį (n-butilo alkoholį)

Description:

Butanols (excluding butan-1-ol (n-butyl alcohol))

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

534/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

2905[.14(.10 + .90)]

CN:

2905[.14(.10 + .90)]

20.14.22.63.00

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai
Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai

Description:

Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.16(.20 + .85)]

CN:

2905[.16(.20 + .85)]

20.14.22.65.00

Laurilo, cetilo, stearilo alkoholiai ir kiti sotieji monohidroksiliai alkoholiai (išskyrus metilo, propilo, izopropilo, n-butilo, oktilo alkoholius
bei kitus butanolius)
Lauryl alcohol; cetyl alcohol; stearyl alcohol and other saturated monohydric alcohols (excluding methyl, propyl and isopropyl, n-butyl,
other butanols, octyl)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laurilo, cetilo, stearilo alkoholiai ir kiti sotieji
monohidroksiliai alkoholiai (išskyrus metilo, propilo,
izopropilo, n-butilo, oktilo alkoholius bei kitus
butanolius)

Description:

Lauryl alcohol; cetyl alcohol; stearyl alcohol and other
saturated monohydric alcohols (excluding methyl,
propyl and isopropyl, n-butyl, other butanols, octyl)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.17 + .19]

CN:

2905[.17 + .19]

20.14.22.70.00

Nesotieji monohidroksiliai alkoholiai
Unsaturated monohydric alcohols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesotieji monohidroksiliai alkoholiai

Description:

Unsaturated monohydric alcohols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.22 + .29(.10 + .90)]

CN:

2905[.22 + .29(.10 + .90)]

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai
Diols, polyalcohols, cyclical alcohols and derivatives thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai

Description:

Diols, polyalcohols, cyclical alcohols and derivatives
thereof

20.14.23.10.00

Etilenglikolis (etandiolis)
Ethylene glycol (ethanediol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etilenglikolis (etandiolis)

Description:

Ethylene glycol (ethanediol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 31

CN:

2905 31
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20.14.23.20.00

Propilenglikolis (1,2-propandiolis)
Propylene glycol (propane-1,2-diol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Propilenglikolis (1,2-propandiolis)

Description:

Propylene glycol (propane-1,2-diol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 32

CN:

2905 32

20.14.23.33.00

D-gliucitolis (sorbitolis)
D-glucitol (sorbitol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

D-gliucitolis (sorbitolis)

Description:

D-glucitol (sorbitol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.44(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

2905[.44(.11 + .19 + .91 + .99)]

20.14.23.39.00

Dioliai ir polihidroksiliai alkoholiai (išskyrus etilenglikolį ir propilenglikolį, D-gliucitolį)
Diols and polyhydric alcohols (excluding ethylene glycol and propylene glycol, D-glucitol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dioliai ir polihidroksiliai alkoholiai (išskyrus etilenglikolį Description:
ir propilenglikolį, D-gliucitolį)

Diols and polyhydric alcohols (excluding ethylene
glycol and propylene glycol, D-glucitol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.39(.20 + .25 + .30 + .95) + .41 + .42 + .43 + .49]

CN:

2905[.39(.20 + .25 + .30 + .95) + .41 + .42 + .43 + .49]

20.14.23.50.00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti alifatinių alkoholių dariniai
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti alifatinių
alkoholių dariniai

Description:

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of acyclic alcohols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905[.51 + .59(.91 + .98)]

CN:

2905[.51 + .59(.91 + .98)]

20.14.23.60.00

Glicerolis (įskaitant sintetinį, išskyrus neapdorotus vandenis ir šarmus)
Glycerol (including synthetic; excluding crude, waters and lyes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glicerolis (įskaitant sintetinį, išskyrus neapdorotus
vandenis ir šarmus)

Description:

Glycerol (including synthetic; excluding crude, waters
and lyes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2905 45

CN:

2905 45
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20.14.23.73.00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai
alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

Description:

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2906[.11 + .12 + .13(.10 + .90) + .19]

CN:

2906[.11 + .12 + .13(.10 + .90) + .19]

20.14.23.75.00

Aromatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Aromatic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Aromatic alcohols and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2906[.21 + .29]

CN:

2906[.21 + .29]

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai
Phenols; phenol-alcohols and derivatives of phenols

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

Description:

Phenols; phenol-alcohols and derivatives of phenols

20.14.24.10.00

Monofenoliai
Monophenols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Monofenoliai

Description:

Monophenols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2907[.11 + .12 + .13 + .15(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

CN:

2907[.11 + .12 + .13 + .15(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

20.14.24.33.00

4,4-izopropilidendifenolis (bisfenolis A, difenilolpropanas) ir jo druskos
4,4-Isopropylidenediphenol (bisphenol A; diphenylolpropane) and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

4,4-izopropilidendifenolis (bisfenolis A,
difenilolpropanas) ir jo druskos

Description:

4,4-Isopropylidenediphenol (bisphenol A;
diphenylolpropane) and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2907 23

CN:

2907 23
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20.14.24.39.00

Polifenoliai (įskaitant druskas, išskyrus 4,4-izopropilidendifenolį) ir fenolalkoholiai
Polyphenols (including salts; excluding 4,4 isopropylidenediphenol) and phenol-alcohols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Polifenoliai (įskaitant druskas, išskyrus 4,4izopropilidendifenolį) ir fenolalkoholiai

Description:

Polyphenols (including salts; excluding 4,4
isopropylidenediphenol) and phenol-alcohols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2907[.21 + .22 + .29]

CN:

2907[.21 + .22 + .29]

20.14.24.50.00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių
arba fenolalkoholių dariniai

Description:

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of phenols or phenol-alcohols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2908[.11 + .19 + .91 + .92 + .99]

CN:

2908[.11 + .19 + .91 + .92 + .99]

20.14.3

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; karboksirūgštys ir jų dariniai
Industrial monocarboxylic fatty acids; carboxylic acids and their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys;
karboksirūgštys ir jų dariniai

Description:

Industrial monocarboxylic fatty acids; carboxylic acids
and their derivatives

20.14.31

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas rūgštusis aliejus
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas
rūgštusis aliejus

Description:

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from
refining

20.14.31.20.00

Pramoninė stearino rūgštis
Industrial stearic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninė stearino rūgštis

Description:

Industrial stearic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823 11

CN:

3823 11

20.14.31.30.00

Pramoninė oleino rūgštis
Industrial oleic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninė oleino rūgštis

Description:

Industrial oleic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823 12

CN:

3823 12
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20.14.31.50.00

Pramoninės talo alyvos riebalų rūgštys
Industrial tall oil fatty acids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės talo alyvos riebalų rūgštys

Description:

Industrial tall oil fatty acids

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823 13

CN:

3823 13

20.14.31.95.00

Pramoninės distiliuotos riebalų monokarboksirūgštys (išskyrus stearino, oleino ir talo alyvas)
Industrial monocarboxylic fatty acids distilled (excluding stearic, oleic tall oil)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės distiliuotos riebalų monokarboksirūgštys
(išskyrus stearino, oleino ir talo alyvas)

Description:

Industrial monocarboxylic fatty acids distilled
(excluding stearic, oleic tall oil)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823 19 10

CN:

3823 19 10

20.14.31.97.00

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys (išskyrus distiliuotas, stearino, oleino ir talo alyvas)
Industrial monocarboxylic fatty acids (excluding stearic, oleic, tall oil, distilled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys (išskyrus
distiliuotas, stearino, oleino ir talo alyvas)

Description:

Industrial monocarboxylic fatty acids (excluding stearic,
oleic, tall oil, distilled)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3823[.19(.30 + .90)]

CN:

3823[.19(.30 + .90)]

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir jų dariniai
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir
jų dariniai

Description:

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their
derivatives

20.14.32.15.00

Etilacetatas
Ethyl acetate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etilacetatas

Description:

Ethyl acetate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915 31

CN:

2915 31
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20.14.32.19.00

Acto rūgšties esteriai (išskyrus etilacetatą)
Esters of acetic acid (excluding ethyl acetate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acto rūgšties esteriai (išskyrus etilacetatą)

Description:

Esters of acetic acid (excluding ethyl acetate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915[.32 + .33 + .36 + .39]

CN:

2915[.32 + .33 + .36 + .39]

20.14.32.20.00

Mono-, di- arba trichloracto rūgštys, jų druskos ir esteriai, propiono rūgštis, butano (sviesto) rūgštys, pentano (valerijonų) rūgštys, jų
druskos ir esteriai
Mono-, di- or tri-chloroacetic acids; propionic, butanoic and pentanoic acids; their salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mono-, di- arba trichloracto rūgštys, jų druskos ir
esteriai, propiono rūgštis, butano (sviesto) rūgštys,
pentano (valerijonų) rūgštys, jų druskos ir esteriai

Description:

Mono-, di- or tri-chloroacetic acids; propionic,
butanoic and pentanoic acids; their salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915[.40 + .50 + .60(.11 + .19 + .90)]

CN:

2915[.40 + .50 + .60(.11 + .19 + .90)]

20.14.32.35.00

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų druskos ir esteriai
Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų druskos ir esteriai

Description:

Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915[.70(.40 + .50)]

CN:

2915[.70(.40 + .50)]

20.14.32.50.00

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai
Formic acid, its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Formic acid, its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915[.11 + .12 + .13]

CN:

2915[.11 + .12 + .13]

20.14.32.71.00

Acto rūgštis
Acetic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acto rūgštis

Description:

Acetic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915 21

CN:

2915 21
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20.14.32.77.00

Acto rūgšties anhidridas
Acetic anhydride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acto rūgšties anhidridas

Description:

Acetic anhydride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915 24

CN:

2915 24

20.14.32.78.00

Acto rūgšties druskos
Salts of acetic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acto rūgšties druskos

Description:

Salts of acetic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915 29

CN:

2915 29

20.14.32.80.00

Lauro rūgštis ir kiti dariniai, jų druskos ir esteriai
Lauric acid and others; salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lauro rūgštis ir kiti dariniai, jų druskos ir esteriai

Description:

Lauric acid and others; salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2915[.90(.30 + .70)]

CN:

2915[.90(.30 + .70)]

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės) polikarboksirūgštys ir jų dariniai
Unsaturated monocarboxylic, cyclanic, cyclenic or cycloterpenic acyclic polycarboxylic acids and their derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės,
cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės)
polikarboksirūgštys ir jų dariniai

Description:

Unsaturated monocarboxylic, cyclanic, cyclenic or
cycloterpenic acyclic polycarboxylic acids and their
derivatives

20.14.33.10.00

Akrilo rūgštis, jos druskos ir kitos monokarboksirūgštys
Acrylic acid and its salts and other monocarboxylic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akrilo rūgštis, jos druskos ir kitos monokarboksirūgštys Description:

Acrylic acid and its salts and other monocarboxylic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916[.11 + .16 + .19(.10 + .40 + .95) + .20]

CN:

2916[.11 + .16 + .19(.10 + .40 + .95) + .20]

20.14.33.20.00

Akrilo rūgšties esteriai
Esters of acrylic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akrilo rūgšties esteriai

Description:

Esters of acrylic acid

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2916 12

CN:

2916 12

20.14.33.30.00

Metakrilo rūgštis ir jos druskos
Methacrylic acid and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metakrilo rūgštis ir jos druskos

Description:

Methacrylic acid and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 13

CN:

2916 13

20.14.33.40.00

Metakrilo rūgšties esteriai
Esters of methacrylic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metakrilo rūgšties esteriai

Description:

Esters of methacrylic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 14

CN:

2916 14

20.14.33.50.00

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų druskos ir esteriai
Oleic, linoleic or linolenic acids; their salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų druskos ir esteriai

Description:

Oleic, linoleic or linolenic acids; their salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 15

CN:

2916 15

20.14.33.63.00

Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir esteriai
Benzoic acid; its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Benzoic acid; its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 31

CN:

2916 31

20.14.33.65.00

Benzoilperoksidas ir benzoilchloridas
Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzoilperoksidas ir benzoilchloridas

Description:

Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 32

CN:

2916 32
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20.14.33.67.00

Fenilacto rūgštis, jos druskos ir esteriai
Phenylacetic acid; its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fenilacto rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Phenylacetic acid; its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916[.34 + .39(.10)]

CN:

2916[.34 + .39(.10)]

20.14.33.70.00

Aromatinės monokarboksirūgštys (anhidridai), halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys, taip pat jų dariniai, išskyrus
benzenkarboksirūgštį, fenilacto rūgštį, jos druskas arba esterius, benzoilperoksidą ir benzoilchloridą
Aromatic monocarboxylic acids, (anhydrides), halides, peroxides, peroxyacids, derivatives excluding benzoic acid, phenylacetic acids
their salts/esters, benzoyl peroxide, benzoyl chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatinės monokarboksirūgštys (anhidridai),
Description:
halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys, taip pat jų
dariniai, išskyrus benzenkarboksirūgštį, fenilacto rūgštį,
jos druskas arba esterius, benzoilperoksidą ir
benzoilchloridą

Aromatic monocarboxylic acids, (anhydrides), halides,
peroxides, peroxyacids, derivatives excluding benzoic
acid, phenylacetic acids their salts/esters, benzoyl
peroxide, benzoyl chloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2916 39 90

CN:

2916 39 90

20.14.33.83.00

Oksalo, azelaino, malono, kitos, cikloalkaninės, cikloalkeninės ar cikloterpeninės polikarboksirūgštys, druskos
Oxalic, azelaic, malonic, other, cyclanic, cylenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oksalo, azelaino, malono, kitos, cikloalkaninės,
cikloalkeninės ar cikloterpeninės polikarboksirūgštys,
druskos

Description:

Oxalic, azelaic, malonic, other, cyclanic, cylenic or
cycloterpenic polycarboxylic acids, salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917[.11 + .13(.10 + .90) + .19(.10 + .90) + .20]

CN:

2917[.11 + .13(.10 + .90) + .19(.10 + .90) + .20]

20.14.33.85.00

Adipo rūgštis, jos druskos ir esteriai
Adipic acid; its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Adipo rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Adipic acid; its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917 12

CN:

2917 12

20.14.33.87.00

Maleino rūgšties anhidridas
Maleic anhydride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maleino rūgšties anhidridas

Description:

Maleic anhydride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917 14

CN:

2917 14
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20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys, kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies grupė; jų dariniai, išskyrus
salicilo rūgštį ir jos druskas
Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids with additional oxygen functions; and their derivatives, except salicylic acid and its salts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys,
kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies
grupė; jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos druskas

Description:

Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids with
additional oxygen functions; and their derivatives,
except salicylic acid and its salts

20.14.34.10.00

Dibutil- ir dioktilortopftalatai
Dibutyl and dioctyl orthophthalates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dibutil- ir dioktilortopftalatai

Description:

Dibutyl and dioctyl orthophthalates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917[.32 + .34(.00a)]

CN:

2917[.32 + .34(.00a)]

20.14.34.20.00

Kiti ortoftalio rūgšties esteriai
Other esters of orthophthalic acid

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ortoftalio rūgšties esteriai

Description:

Other esters of orthophthalic acid

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917[.33 + .34(.00b)]

CN:

2917[.33 + .34(.00b)]

20.14.34.30.00

Ftalio rūgšties anhidridas; tereftalio rūgštis ir jos druskos
Phthalic anhydride; terephthalic acid and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ftalio rūgšties anhidridas; tereftalio rūgštis ir jos
druskos

Description:

Phthalic anhydride; terephthalic acid and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917[.35 + .36]

CN:

2917[.35 + .36]

20.14.34.40.00

Aromatinės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai (išskyrus ortoftalio rūgšties esterius, ftalio rūgšties anhidridą, teraftalio rūgštį ir jos druskas)
Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives (excluding esters of orthophthalic acid, phthalic anhydride, terephthalic acid and its salts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatinės polikarboksirūgštys, jų anhidridai,
halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
(išskyrus ortoftalio rūgšties esterius, ftalio rūgšties
anhidridą, teraftalio rūgštį ir jos druskas)

Description:

Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
(excluding esters of orthophthalic acid, phthalic
anhydride, terephthalic acid and its salts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2917[.37 + .39(.20 + .95)]

CN:

2917[.37 + .39(.20 + .95)]
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20.14.34.73.00

Citrinų rūgštis, jos druskos ir esteriai
Citric acid and its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Citrinų rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Citric acid and its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2918[.14 + .15]

CN:

2918[.14 + .15]

20.14.34.75.00

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė, fenolinė, aldehidinė arba ketoninė funkcinė grupė
Carboxylic acid with alcohol, phenol, aldehyde or ketone functions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė,
fenolinė, aldehidinė arba ketoninė funkcinė grupė

Description:

Carboxylic acid with alcohol, phenol, aldehyde or
ketone functions

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2918[.11 + .12 + .13 + .16 + .18 + .19(.30 + .40 + .50 +
.98) + .29 + .30 + .91 + .99(.40 + .90)]

CN:

2918[.11 + .12 + .13 + .16 + .18 + .19(.30 + .40 + .50 +
.98) + .29 + .30 + .91 + .99(.40 + .90)]

20.14.4

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė funkcinė grupė
Organic compounds with nitrogen functions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė
funkcinė grupė

Description:

Organic compounds with nitrogen functions

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe
Amine function compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Junginiai su funkcine amino grupe

Description:

Amine function compounds

20.14.41.13.00

Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir jų druskos
Methylamine; di- or trimethylamine and their salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir jų druskos

Description:

Methylamine; di- or trimethylamine and their salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921 11

CN:

2921 11

20.14.41.19.00

Kiti alifatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos
Other acylic monoamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti alifatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Other acylic monoamines and their derivatives; salts
thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921[.19(.40 + .50 + .60 + .99)]

CN:

2921[.19(.40 + .50 + .60 + .99)]
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20.14.41.23.00

Heksametilendiaminas ir jo druskos; etilendiaminas ir jo druskos
Hexamethylenediamine and its salts; ethylenediamine and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Heksametilendiaminas ir jo druskos; etilendiaminas ir jo Description:
druskos

Hexamethylenediamine and its salts; ethylenediamine
and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921[.21 + .22]

CN:

2921[.21 + .22]

20.14.41.29.00

Kiti alifatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Other acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti alifatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Other acyclic polyamines and their derivatives; salts
thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921 29

CN:

2921 29

20.14.41.30.00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- arba poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- Description:
arba poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or
polyamines, and their derivatives; salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921[.30(.10 + .91 + .99)]

CN:

2921[.30(.10 + .91 + .99)]

20.14.41.51.00

Anilinas ir jo druskos (išskyrus darinius)
Aniline and its salts (excluding derivatives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anilinas ir jo druskos (išskyrus darinius)

Description:

Aniline and its salts (excluding derivatives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921 41

CN:

2921 41

20.14.41.53.00

Anilino dariniai ir jų druskos
Aniline derivatives and their salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anilino dariniai ir jų druskos

Description:

Aniline derivatives and their salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921 42

CN:

2921 42
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20.14.41.59.00

Kiti aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos
Other aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Other aromatic monoamines and their derivatives; salts
thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921[.43 + .44 + .45 + .46 + .49]

CN:

2921[.43 + .44 + .45 + .46 + .49]

20.14.41.70.00

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2921[.51(.11 + .19 + .90) + .59(.50 + .90)]

CN:

2921[.51(.11 + .19 + .90) + .59(.50 + .90)]

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis
Oxygen-function amino-compounds, except lysine and glutamic acid

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė
funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis

Description:

Oxygen-function amino-compounds, except lysine and
glutamic acid

20.14.42.33.00

Monoetanolaminas ir jo druskos
Monoethanolamine and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Monoetanolaminas ir jo druskos

Description:

Monoethanolamine and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922 11

CN:

2922 11

20.14.42.35.00

Dietanolaminas ir jo druskos
Diethanolamine and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dietanolaminas ir jo druskos

Description:

Diethanolamine and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922 12

CN:

2922 12
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20.14.42.37.00

Trietanolaminas ir jo druskos
Triethanolamine and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trietanolaminas ir jo druskos

Description:

Triethanolamine and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922[.13(.10 + .90)]

CN:

2922[.13(.10 + .90)]

20.14.42.39.00

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai, su tik viena deguonine funkcine grupe, ir druskos, išskyrus monoetanolaminą ir jo druskas,
dietanolaminą ir jo druskas, trietanolaminą ir jo druskas
Amino-alcohols, their ethers and esters with only one oxygen function and their salts excluding monoethanolamine and its salts,
diethanolamine and its salts, triethanolamine and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai, su tik viena
deguonine funkcine grupe, ir druskos, išskyrus
monoetanolaminą ir jo druskas, dietanolaminą ir jo
druskas, trietanolaminą ir jo druskas

Description:

Amino-alcohols, their ethers and esters with only one
oxygen function and their salts excluding
monoethanolamine and its salts, diethanolamine and
its salts, triethanolamine and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922[.14 + .19(.10 + .20 + .30 + .85)]

CN:

2922[.14 + .19(.10 + .20 + .30 + .85)]

20.14.42.90.00

Amino junginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė (išskyrus aminoalkoholius, jų eterius, esterius ir druskas, liziną, jo
druskas ir esterius, glutamo rūgštį ir jos druskas bei esterius)
Oxygen-function amino-compounds (excluding amino-alcohols, their esters and ethers and salts thereof, lysine and its salts and esters,
glutamic acid its salts and esters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amino junginiai, kurių molekulėse yra deguoninė
Description:
funkcinė grupė (išskyrus aminoalkoholius, jų eterius,
esterius ir druskas, liziną, jo druskas ir esterius, glutamo
rūgštį ir jos druskas bei esterius)

Oxygen-function amino-compounds (excluding aminoalcohols, their esters and ethers and salts thereof,
lysine and its salts and esters, glutamic acid its salts
and esters)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

2922[.21 + .29 + .31 + .39 + .43 + .44 + .49(.20 + .85) + CN:
.50]

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe, junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai
Ureines; carboxymide-function compounds, nitrile function compounds; derivatives thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe,
junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

Description:

Ureines; carboxymide-function compounds, nitrile
function compounds; derivatives thereof

20.14.43.10.00

Ureinai, jų dariniai ir jų druskos
Ureines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ureinai, jų dariniai ir jų druskos

Description:

Ureines and their derivatives; salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2924 21

CN:

2924 21
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20.14.43.20.00

Sacharinas ir jo druskos
Saccharin and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sacharinas ir jo druskos

Description:

Saccharin and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2925 11

CN:

2925 11

20.14.43.30.00

Imidai, jų dariniai ir jų druskos (išskyrus sachariną ir jo druskas)
Imides and their derivatives, and salts thereof (excluding saccharin and its salts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Imidai, jų dariniai ir jų druskos (išskyrus sachariną ir jo
druskas)

Description:

Imides and their derivatives, and salts thereof
(excluding saccharin and its salts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2925[.12 + .19(.20 + .95)]

CN:

2925[.12 + .19(.20 + .95)]

20.14.43.40.00

Iminai, jų dariniai ir jų druskos
Imines and their derivatives; and salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Iminai, jų dariniai ir jų druskos

Description:

Imines and their derivatives; and salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2925[.21 + .29]

CN:

2925[.21 + .29]

20.14.43.50.00

Akrilnitrilas
Acrylonitrile

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akrilnitrilas

Description:

Acrylonitrile

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2926 10

CN:

2926 10

20.14.43.60.00

1-cianguanidinas (diciandiamidas)
1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

1-cianguanidinas (diciandiamidas)

Description:

1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2926 20

CN:

2926 20
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20.14.43.70.00

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė (išskyrus akrilnitrilą, 1-cianguanidiną (diciandiamidą)
Nitrile-function compounds (excluding acrylonitrile, 1-cyanoguanidine (dicyandiamide))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė
(išskyrus akrilnitrilą, 1-cianguanidiną (diciandiamidą)

Description:

Nitrile-function compounds (excluding acrylonitrile, 1cyanoguanidine (dicyandiamide))

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2926[.30 + .90(.20 + .95)]

CN:

2926[.30 + .90(.20 + .95)]

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis
Compounds with other nitrogen functions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis

Description:

Compounds with other nitrogen functions

20.14.44.20.00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai
Diazo-, azo- or azoxy-compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

Description:

Diazo-, azo- or azoxy-compounds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2927

CN:

2927

20.14.44.30.00

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

Description:

Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2928[.00(.10 + .90)]

CN:

2928[.00(.10 + .90)]

20.14.44.50.00

Izocianatai
Isocyanates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Izocianatai

Description:

Isocyanates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2929 10

CN:

2929 10

20.14.44.90.00

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto funkcinių grupių (išskyrus izocianatus)
Compounds with other nitrogen function (excluding isocyanates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto funkcinių
grupių (išskyrus izocianatus)

Description:

Compounds with other nitrogen function (excluding
isocyanates)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

2929 90

20.14.5

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai; kiti, niekur kitur nepriskirti, heterocikliniai junginiai
Organo-sulphur compounds and other organo-inorganic compounds; heterocyclic compounds n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir
neorganiniai junginiai; kiti, niekur kitur nepriskirti,
heterocikliniai junginiai

Description:

Organo-sulphur compounds and other organoinorganic compounds; heterocyclic compounds n.e.c.

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai
Organo-sulphur and other organo-inorganic compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir
neorganiniai junginiai

Description:

Organo-sulphur and other organo-inorganic
compounds

20.14.51.33.00

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai; tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai; metioninas
Thiocarbamates and dithiocarbamates; thiuram mono-, di- or tetrasulphides; methionine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai; tiuramo mono-, diarba tetrasulfidai; metioninas

Description:

Thiocarbamates and dithiocarbamates; thiuram mono-,
di- or tetrasulphides; methionine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2930[.20 + .30 + .40(.10 + .90)]

CN:

2930[.20 + .30 + .40(.10 + .90)]

20.14.51.39.00

Kiti organiniai sieros junginiai
Other organo-sulphur compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti organiniai sieros junginiai

Description:

Other organo-sulphur compounds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2930[.50 + .90(.13 + .16 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.99)]

CN:

2930[.50 + .90(.13 + .16 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.99)]

20.14.51.50.00

Organiniai ir neorganiniai junginiai (išskyrus organinius sieros junginius)
Organo-inorganic compounds (excluding organo-sulphur compounds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organiniai ir neorganiniai junginiai (išskyrus organinius Description:
sieros junginius)

Organo-inorganic compounds (excluding organosulphur compounds)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2931[.10 + .20 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .90)]

CN:

2931[.10 + .20 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .90)]

20.14.52

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos
Heterocyclic compounds n.e.c.; nucleic acids and their salts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai;
nukleino rūgštys ir jų druskos

20.14.52.15.00

Tetrahidrofuranas, 2-furaldehidas, furfurilo alkoholis, tetrahidrofurfurilo alkoholis ir piperonalis
Tetrahydrofuran, 2-Furaldehyde, Furfuryl alcohol, Tetrahydrofurfuryl alcohol and Piperonal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tetrahidrofuranas, 2-furaldehidas, furfurilo alkoholis,
tetrahidrofurfurilo alkoholis ir piperonalis

Description:

Tetrahydrofuran, 2-Furaldehyde, Furfuryl alcohol,
Tetrahydrofurfuryl alcohol and Piperonal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2932[.11 + .12 + .13 + .93]

CN:

2932[.11 + .12 + .13 + .93]

20.14.52.25.00

Heterocikliniai junginiai tik su deguonies heteroatomu (-ais) (išskyrus kitus laktonus)
Heterocyclic compounds with oxygen only hetero-atom(s) (excluding other lactones)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai tik su deguonies heteroatomu
(-ais) (išskyrus kitus laktonus)

Description:

Heterocyclic compounds with oxygen only heteroatom(s) (excluding other lactones)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2932[.19 + .91 + .92 + .94 + .95 + .99]

CN:

2932[.19 + .91 + .92 + .94 + .95 + .99]

20.14.52.30.00

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai); junginiai, turintys nekondensuotą imidazolo žiedą (išskyrus
hidantoiną ir jo darinius)
Heterocyclic compounds with nitrogen only hetero-atom(s); containing an unfused imidazole ring (excluding hydantoin and its
derivatives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto
heteroatomas (-ai); junginiai, turintys nekondensuotą
imidazolo žiedą (išskyrus hidantoiną ir jo darinius)

Description:

Heterocyclic compounds with nitrogen only heteroatom(s); containing an unfused imidazole ring
(excluding hydantoin and its derivatives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.29(.10 + .90)]

CN:

2933[.29(.10 + .90)]

20.14.52.60.00

Melaminas
Melamine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Melaminas

Description:

Melamine

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933 61

CN:

2933 61

20.14.52.80.00

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas piridino žiedas arba chinolino ar izochinolino žiedinė sistema, toliau nekondensuota;
laktamai; kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomų (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra
nekondensuotas pirazolo žiedas, nekondensuotas imidazolo žiedas, pirimidino žiedas, piperazino žiedas arba nekondensuotas triazino
žiedas)
Compounds containing in the structure an unfused pyridine ring or a quinoline or isoquinoline ring-system, not further fused;
lactames; other heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only (excluding compounds containing in the structure an
unfused pyrazole ring, an unfused imidazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring or an unfused triazine ring)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas

Description:

Compounds containing in the structure an unfused
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piridino žiedas arba chinolino ar izochinolino žiedinė
sistema, toliau nekondensuota; laktamai; kiti
heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto
heteroatomų (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra
nekondensuotas pirazolo žiedas, nekondensuotas
imidazolo žiedas, pirimidino žiedas, piperazino žiedas
arba nekondensuotas triazino žiedas)

pyridine ring or a quinoline or isoquinoline ringsystem, not further fused; lactames; other heterocyclic
compounds with nitrogen hetero-atom(s) only
(excluding compounds containing in the structure an
unfused pyrazole ring, an unfused imidazole ring, a
pyrimidine ring, a piperazine ring or an unfused
triazine ring)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.31 + .32 + .33 + .39(.10 + .20 + .25 + .35 + .40 +
.45 + .50 + .55 + .99) + .41 + .49(.10 + .30 + .90) + .71
+ .72 + .79 + .91(.10 + .90) + .99(.20 + .50 + .80)]

CN:

2933[.31 + .32 + .33 + .39(.10 + .20 + .25 + .35 + .40 +
.45 + .50 + .55 + .99) + .41 + .49(.10 + .30 + .90) + .71
+ .72 + .79 + .91(.10 + .90) + .99(.20 + .50 + .80)]

20.14.52.90.00

Nukleorūgštys (nukleino rūgštys) ir kiti heterocikliniai junginiai - tiazolo, benzotiazolo, kiti žiedai
Nucleic acids and other heterocyclic compounds - thiazole, benzothiazole, other cycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nukleorūgštys (nukleino rūgštys) ir kiti heterocikliniai
junginiai - tiazolo, benzotiazolo, kiti žiedai

Description:

Nucleic acids and other heterocyclic compounds thiazole, benzothiazole, other cycles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2934[.10 + .20(.20 + .80) + .91 + .99(.60 + .90)]

CN:

2934[.10 + .20(.20 + .80) + .91 + .99(.60 + .90)]

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Phosphoric esters and their salts or esters of other inorganic acids (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių Description:
esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų
druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai

20.14.53.50.00

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos (įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai)
Phosphoric esters; and their salts (including lactophosphates; their halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated derivatives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos (įskaitant
laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai)

Description:

Phosphoric esters; and their salts (including
lactophosphates; their halogenated; sulphonated;
nitrated or nitrosated derivatives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2919[.10 + .90]

CN:

2919[.10 + .90]

20.14.53.80.00

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus
vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Esters of other inorganic acids of non-metals
(excluding esters of hydrogen halides) and their salts;
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2920[.11 + .19 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .85)]

CN:

2920[.11 + .19 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .85)]
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20.14.6

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai
Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals; other organic compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir
hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai

Description:

Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and
hemiacetals; other organic compounds

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė grupė
Aldehyde function compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė
grupė

Description:

Aldehyde function compounds

20.14.61.11.00

Metanalis (formaldehidas)
Methanal (formaldehyde)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metanalis (formaldehidas)

Description:

Methanal (formaldehyde)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 11

CN:

2912 11

20.14.61.13.00

Etanalis (acetaldehidas)
Ethanal (acetaldehyde)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Etanalis (acetaldehidas)

Description:

Ethanal (acetaldehyde)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 12

CN:

2912 12

20.14.61.15.00

Butanalis (butiraldehidas, normalusis izomeras)
Butanal (butyraldehyde; normal isomer)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butanalis (butiraldehidas, normalusis izomeras)

Description:

Butanal (butyraldehyde; normal isomer)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 19 00a

CN:

2912 19 00a

20.14.61.19.00

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių (išskyrus metanalį (formaldehidą), etanalį (acetaldehidą),
butanalį (butiraldehidą, normalųjį izomerą)
Acyclic aldehydes, without other oxygen function (excluding methanal (formaldehyde), ethanal (acetaldehyde), butanal (butyraldehyde;
normal isomer))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių (išskyrus metanalį
(formaldehidą), etanalį (acetaldehidą), butanalį
(butiraldehidą, normalųjį izomerą)

Description:

Acyclic aldehydes, without other oxygen function
(excluding methanal (formaldehyde), ethanal
(acetaldehyde), butanal (butyraldehyde; normal
isomer))
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 19 00b

CN:

2912 19 00b

20.14.61.20.00

Cikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
Cyclic aldehydes; without other oxygen function

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių

Description:

Cyclic aldehydes; without other oxygen function

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912[.21 + .29]

CN:

2912[.21 + .29]

20.14.61.35.00

Aldehidalkoholiai, aldehideteriai, aldehidfenoliai ir aldehidai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių grupių
Aldehyde-alcohols, Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aldehidalkoholiai, aldehideteriai, aldehidfenoliai ir
aldehidai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių
funkcinių grupių

Description:

Aldehyde-alcohols, Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols
and aldehydes with other oxygen function

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912[.41 + .42 + .49]

CN:

2912[.41 + .42 + .49]

20.14.61.50.00

Cikliniai aldehidų polimerai
Cyclic polymers of aldehydes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikliniai aldehidų polimerai

Description:

Cyclic polymers of aldehydes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 50

CN:

2912 50

20.14.61.60.00

Paraformaldehidas
Paraformaldehyde

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paraformaldehidas

Description:

Paraformaldehyde

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2912 60

CN:

2912 60

20.14.61.70.00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti aldehidų dariniai (įskaitant tuos, kurių molekulėse yra kitų funkcinių deguoninių grupių,
ciklinius aldehidų polimerus, paraformaldehidus)
Halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated derivatives of aldehydes; (including with other oxygen function, cyclic polymers of
aldehydes, paraformaldehyde)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti aldehidų
dariniai (įskaitant tuos, kurių molekulėse yra kitų
funkcinių deguoninių grupių, ciklinius aldehidų
polimerus, paraformaldehidus)

Description:

Halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated
derivatives of aldehydes; (including with other oxygen
function, cyclic polymers of aldehydes,
paraformaldehyde)

Matavimo

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

555/1 939

PGPK 2013

vienetas:
Ryšys su CN:

2913

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono funkcinė grupė
Ketone and quinone function compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono
funkcinė grupė

Description:

Ketone and quinone function compounds

20.14.62.11.00

Acetonas
Acetone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acetonas

Description:

Acetone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 11

CN:

2914 11

20.14.62.13.00

Butanonas (metiletilketonas)
Butanone (methyl ethyl ketone)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butanonas (metiletilketonas)

Description:

Butanone (methyl ethyl ketone)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 12

CN:

2914 12

20.14.62.15.00

4-metilpentanonas-2 (metilizobutilketonas)
4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

4-metilpentanonas-2 (metilizobutilketonas)

Description:

4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 13

CN:

2914 13

20.14.62.19.00

Alifatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių (išskyrus acetoną, butanoną (etilmetilketoną), 4metilpentanoną-2 (metilizobutilketoną)
Acyclic ketones; without other oxygen function (excluding acetone, butanone (methyl ethyl ketone), 4-methylpentan-2-one (methyl
isobutyl ketone))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alifatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių (išskyrus acetoną,
butanoną (etilmetilketoną), 4-metilpentanoną-2
(metilizobutilketoną)

Description:

Acyclic ketones; without other oxygen function
(excluding acetone, butanone (methyl ethyl ketone), 4methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone))

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914[.19(.10 + .90)]

CN:

2914[.19(.10 + .90)]
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20.14.62.31.00

Kamparas, aromatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ketoalkoholiai, ketoaldehidai, ketofenoliai ir
ketonai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių grupių
Camphor; aromatic ketones without other oxygen function; ketone-alcohols; ketone-aldehydes; ketone-phenols and ketones with
other oxygen function

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kamparas, aromatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra
kitų deguoninių funkcinių grupių, ketoalkoholiai,
ketoaldehidai, ketofenoliai ir ketonai, kurių molekulėse
yra kitų deguoninių funkcinių grupių

Description:

Camphor; aromatic ketones without other oxygen
function; ketone-alcohols; ketone-aldehydes; ketonephenols and ketones with other oxygen function

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914[.29(.00a) + .31 + .39 + .40(.10 + .90) + .50]

CN:

2914[.29(.00a) + .31 + .39 + .40(.10 + .90) + .50]

20.14.62.33.00

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai
Cyclohexanone and methylcyclohexanones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

Description:

Cyclohexanone and methylcyclohexanones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 22

CN:

2914 22

20.14.62.35.00

Jononai ir metiljononai
Ionones and methylionones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jononai ir metiljononai

Description:

Ionones and methylionones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 23

CN:

2914 23

20.14.62.39.00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių (išskyrus kamparą,
cikloheksanoną ir metilcikloheksanonus, jononus ir metiljononus)
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function (excluding camphor, cyclohexanone and
methylcyclohexanones, ionones and methylionones)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai
ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių (išskyrus kamparą, cikloheksanoną ir
metilcikloheksanonus, jononus ir metiljononus)

Description:

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without
other oxygen function (excluding camphor,
cyclohexanone and methylcyclohexanones, ionones
and methylionones)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 29 00b

CN:

2914 29 00b

20.14.62.60.00

Chinonai
Quinones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chinonai

Description:

Quinones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

2914[.61 + .69(.10 + .90)]

20.14.62.70.00

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti ketonų ir chinonų dariniai
Halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated derivatives of ketones and quinones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti ketonų ir
chinonų dariniai

Description:

Halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated
derivatives of ketones and quinones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2914 70

CN:

2914 70

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai
Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir
hemiacetaliai bei jų dariniai

Description:

Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and
hemiacetals and their derivatives

20.14.63.10.00

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti
arba nitrozinti dariniai

Description:

Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909[.11 + .19(.10 + .90)]

CN:

2909[.11 + .19(.10 + .90)]

20.14.63.23.00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai
Description:
eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
dariniai

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909 20

CN:

2909 20

20.14.63.25.00

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti
arba nitrozinti dariniai

Description:

Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909[.30(.10 + .31 + .35 + .38 + .90)]

CN:

2909[.30(.10 + .31 + .35 + .38 + .90)]
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20.14.63.33.00

2,2-oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis)
2,2-Oxydiethanol (diethylene glycol; digol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

2,2-oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis)

Description:

2,2-Oxydiethanol (diethylene glycol; digol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909 41

CN:

2909 41

20.14.63.39.00

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus 2,2-oksidietanolį)
Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives (excluding 2,2-Oxydiethanol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai (išskyrus 2,2-oksidietanolį)

Description:

Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives (excluding 2,2Oxydiethanol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909[.43 + .44 + .49(.11 + .80)]

CN:

2909[.43 + .44 + .49(.11 + .80)]

20.14.63.50.00

Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Ether-phenols; ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Ether-phenols; ether-alcohol-phenols and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909 50

CN:

2909 50

20.14.63.60.00

Alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Alcohol, ether and ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų
peroksidai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

Description:

Alcohol, ether and ketone peroxides and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2909 60

CN:

2909 60

20.14.63.73.00

Oksiranas (etilenoksidas)
Oxirane (ethylene oxide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oksiranas (etilenoksidas)

Description:

Oxirane (ethylene oxide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2910 10

CN:

2910 10
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20.14.63.75.00

Metiloksiranas (propilenoksidas)
Methyloxirane (propylene oxide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metiloksiranas (propilenoksidas)

Description:

Methyloxirane (propylene oxide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2910 20

CN:

2910 20

20.14.63.79.00

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai,
išskyrus oksiraną, metiloksiraną (propilenoksidą)
Epoxides, epoxyalcohols, -phenols, epoxyethers, with a 3-membered ring and their halogenated, sulphonated, nitrated/nitrosated
derivatives excluding oxirane, methyloxirane (propylene oxide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir
epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus
oksiraną, metiloksiraną (propilenoksidą)

Description:

Epoxides, epoxyalcohols, -phenols, epoxyethers, with a
3-membered ring and their halogenated, sulphonated,
nitrated/nitrosated derivatives excluding oxirane,
methyloxirane (propylene oxide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2910[.30 + .40 + .90]

CN:

2910[.30 + .40 + .90]

20.14.63.80.00

Acetaliai ir hemiacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
Acetals and hemiacetals and their halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Acetaliai ir hemiacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Acetals and hemiacetals and their halogenated;
sulphonated; nitrated or nitrosated derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2911

CN:

2911

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai
Enzymes and other organic compounds n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai
junginiai

Description:

Enzymes and other organic compounds n.e.c.

20.14.64.30.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai
Other organic compounds, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai

Description:

Other organic compounds, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2942

CN:

2942
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20.14.64.50.00

Šliužo fermentas ir jo koncentratai
Rennet and concentrates thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šliužo fermentas ir jo koncentratai

Description:

Rennet and concentrates thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3507 10

CN:

3507 10

20.14.64.70.00

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus šliužo fermentą ir koncentratus)
Enzymes; prepared enzymes (not elsewhere specified or included) (excluding rennet and concentrates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai),
nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus šliužo fermentą ir
koncentratus)

Description:

Enzymes; prepared enzymes (not elsewhere specified
or included) (excluding rennet and concentrates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3507[.90(.30 + .90)]

CN:

3507[.90(.30 + .90)]

20.14.7

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai
Miscellaneous basic organic chemical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai

Description:

Miscellaneous basic organic chemical products

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai
Derivates of vegetable or resin products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalinių arba dervų produktų dariniai

Description:

Derivates of vegetable or resin products

20.14.71.20.00

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys
Activated natural mineral products; animal black

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės
anglys

Description:

Activated natural mineral products; animal black

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3802 90

CN:

3802 90

20.14.71.30.00

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota
Tall oil; whether or not refined

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota

Description:

Tall oil; whether or not refined

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3803[.00(.10 + .90)]

CN:

3803[.00(.10 + .90)]
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20.14.71.40.00

Sakų, medienos arba sulfatinis terpentinas, pušų aliejus ir kiti panašūs aliejai
Gum, wood or sulphate turpentine oils, pine oil and other alike

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sakų, medienos arba sulfatinis terpentinas, pušų aliejus Description:
ir kiti panašūs aliejai

Gum, wood or sulphate turpentine oils, pine oil and
other alike

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3805[.10(.10 + .30 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

3805[.10(.10 + .30 + .90) + .90(.10 + .90)]

20.14.71.50.00

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai, kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos, takiosios dervos
Rosin and resin acids; and derivatives; rosin spirit and oils; run gums

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai, kanifolijos Description:
spiritas ir kanifolijos alyvos, takiosios dervos

Rosin and resin acids; and derivatives; rosin spirit and
oils; run gums

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3806[.10 + .20 + .30 + .90]

CN:

3806[.10 + .20 + .30 + .90]

20.14.71.70.00

Medienos degutas, medienos deguto alyvos, medienos kreozotas, metilenas, augalinis pikis, alaus pikis ir panašūs preparatai, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra kanifolija, kanifolijos rūgštys arba augalinis pikis
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers’ pitch and similar preparations based on rosin, resin
acids or on vegetable pitch

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos degutas, medienos deguto alyvos, medienos Description:
kreozotas, metilenas, augalinis pikis, alaus pikis ir
panašūs preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra
kanifolija, kanifolijos rūgštys arba augalinis pikis

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood
naphtha; vegetable pitch; brewers’ pitch and similar
preparations based on rosin, resin acids or on
vegetable pitch

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3807[.00(.10 + .90)]

CN:

3807[.00(.10 + .90)]

20.14.72

Medžio anglys
Wood charcoal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medžio anglys

Description:

Wood charcoal

20.14.72.00.00

Medžio anglys, aglomeruotos arba neaglomeruotos (įskaitant kevalų arba riešutų anglis)
Wood charcoal whether or not agglomerated (including shell or nut charcoal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medžio anglys, aglomeruotos arba neaglomeruotos
(įskaitant kevalų arba riešutų anglis)

Description:

Wood charcoal whether or not agglomerated
(including shell or nut charcoal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4402[.10 + .90]

CN:

4402[.10 + .90]
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20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs produktai
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar, and similar products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje
temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs
produktai

Description:

Oils and other products of the distillation of high
temperature coal tar, and similar products

20.14.73.20.00

Benzenas, toluenas ir ksilenas
Benzol (benzene), toluol (toluene) and xylol (xylenes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzenas, toluenas ir ksilenas

Description:

Benzol (benzene), toluol (toluene) and xylol (xylenes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2707[.10 + .20 + .30]

CN:

2707[.10 + .20 + .30]

20.14.73.40.00

Naftalenas ir kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai (išskyrus benzeną, tolueną, ksileną)
Naphthalene and other aromatic hydrocarbon mixtures (excluding benzole, toluole, xylole)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naftalenas ir kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai
(išskyrus benzeną, tolueną, ksileną)

Description:

Naphthalene and other aromatic hydrocarbon mixtures
(excluding benzole, toluole, xylole)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2707[.40 + .50]

CN:

2707[.40 + .50]

20.14.73.60.00

Fenoliai
Phenols

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fenoliai

Description:

Phenols

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2707 99 80

CN:

2707 99 80

20.14.73.90.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, alyvos ir jų produktai
Other oils and oil products, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, alyvos ir jų produktai

Description:

Other oils and oil products, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2707[.91 + .99(.11 + .19 + .20 + .50 + .91 + .99)]

CN:

2707[.91 + .99(.11 + .19 + .20 + .50 + .91 + .99)]

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio
Undenatured ethyl alcohol of alcoholic strength by volume of >= 80%

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė

Description:

Undenatured ethyl alcohol of alcoholic strength by
volume of >= 80%
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kaip 80 % tūrio
20.14.74.00.00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio (svarbu: išskyrus
alkoholio mokesčius)
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume ? 80 % (important: excluding alcohol duty)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė
kaip 80 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Description:

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by
volume ? 80 % (important: excluding alcohol duty)

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2207 10

CN:

2207 10

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas
Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet
kokio stiprumo spiritas

Description:

Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any
strength

20.14.75.00.00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas
Denatured ethyl alcohol and other denatured spirits; of any strength

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet
kokio stiprumo spiritas

Description:

Denatured ethyl alcohol and other denatured spirits; of
any strength

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

2207 20

CN:

2207 20

20.14.8

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai,
išskyrus talo alyvą

Description:

Residual lyes from the manufacture of wood pulp,
excluding tall oil

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai,
išskyrus talo alyvą

Description:

Residual lyes from the manufacture of wood pulp,
excluding tall oil

20.14.80.00.00

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai,
išskyrus talo alyvą

Description:

Residual lyes from the manufacture of wood pulp,
excluding tall oil
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20.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other organic basic chemicals

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other organic basic chemicals

20.14.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other organic basic chemicals

20.15

Trąšos ir azoto junginiai
Fertilisers and nitrogen compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Trąšos ir azoto junginiai

Description:

Fertilisers and nitrogen compounds

20.15.1

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas
Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

Description:

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas
Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

Description:

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

20.15.10.50.00

Azoto rūgštis, sieros ir azoto rūgščių mišiniai
Nitric acid; sulphonitric acids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Azoto rūgštis, sieros ir azoto rūgščių mišiniai

Description:

Nitric acid; sulphonitric acids

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2808

CN:

2808
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20.15.10.75.00

Bevandenis amoniakas
Anhydrous ammonia

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bevandenis amoniakas

Description:

Anhydrous ammonia

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2814 10

CN:

2814 10

20.15.10.77.00

Vandeninis amoniako tirpalas
Ammonia in aqueous solution

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandeninis amoniako tirpalas

Description:

Ammonia in aqueous solution

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2814 20

CN:

2814 20

20.15.2

Amonio chloridas; nitritai
Ammonium chloride; nitrites

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Amonio chloridas; nitritai

Description:

Ammonium chloride; nitrites

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai
Ammonium chloride; nitrites

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Amonio chloridas; nitritai

Description:

Ammonium chloride; nitrites

20.15.20.30.00

Amonio chloridas
Ammonium chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio chloridas

Description:

Ammonium chloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2827 10

CN:

2827 10

20.15.20.80.00

Nitritai
Nitrites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nitritai

Description:

Nitrites

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2834 10

CN:

2834 10
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20.15.3

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos
Nitrogenous fertilisers, mineral or chemical

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

Description:

Nitrogenous fertilisers, mineral or chemical

20.15.31

Karbamidas
Urea

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karbamidas

Description:

Urea

20.15.31.30.00

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus tablečių ar panašaus
pavidalo arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Urea containing > 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product (excluding in tablets or similar forms or in packages of a
weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro
daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės
(išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantis
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Urea containing > 45 % by weight of nitrogen on the
dry anhydrous product (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 10 10

CN:

3102 10 10

20.15.31.80.00

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro mažiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus tablečių ar panašaus
pavidalo arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Urea containing ? 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product (excluding in tablets or similar forms or in packages of a
weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro
mažiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės
(išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantis
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Urea containing ? 45 % by weight of nitrogen on the
dry anhydrous product (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 10 90

CN:

3102 10 90

20.15.32

Amonio sulfatas
Ammonium sulphate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Amonio sulfatas

Description:

Ammonium sulphate

20.15.32.00.00

Amonio sulfatas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Ammonium sulphate (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio sulfatas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo Description:
arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Ammonium sulphate (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo

kg N

kg N
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vienetas:
Ryšys su CN:

3102 21

CN:

3102 21

20.15.33

Amonio nitratas
Ammonium nitrate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Amonio nitratas

Description:

Ammonium nitrate

20.15.33.00.00

Amonio nitratas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Ammonium nitrate (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio nitratas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo Description:
arba esantis pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Ammonium nitrate (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102[.30(.10 + .90)]

CN:

3102[.30(.10 + .90)]

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai
Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir
mišiniai

Description:

Double salts and mixtures of calcium nitrate and
ammonium nitrate

20.15.34.00.00

Dvigubosios kalcio nitrato ir amonio nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantys pakuotėse, kurių
masė neviršija 10 kg)
Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of
? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dvigubosios kalcio nitrato ir amonio nitrato druskos ir
mišiniai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba
esantys pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Double salts and mixtures of calcium nitrate and
ammonium nitrate (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 60

CN:

3102 60

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos
Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba
kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra
trąšos

Description:

Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate
or other inorganic non-fertilising substances
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20.15.35.30.00

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 28 %
Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate, ? 28 % nitrogen by weight

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu, kurių
sudėtyje esantis azotas sudaro ne daugiau kaip 28 %

Description:

Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate,
? 28 % nitrogen by weight

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 40 10

CN:

3102 40 10

20.15.35.80.00

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu, kurių sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 28 %
Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate, > 28 % nitrogen by weight

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu, kurių
sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 28 %

Description:

Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate,
> 28 % nitrogen by weight

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 40 90

CN:

3102 40 90

20.15.39

Kitos azoto trąšos ir mišiniai
Other nitrogenous fertilisers and mixtures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos azoto trąšos ir mišiniai

Description:

Other nitrogenous fertilisers and mixtures

20.15.39.30.00

Dvigubosios amonio sulfato ir amonio nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantys pakuotėse, kurių
masė neviršija 10 kg)
Double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate (excluding in tablets or similar forms or in packages of a
weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dvigubosios amonio sulfato ir amonio nitrato druskos
ir mišiniai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba
esantys pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Double salts and mixtures of ammonium sulphate and
ammonium nitrate (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 29

CN:

3102 29

20.15.39.60.00

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalo (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba
esantys pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution (excluding in tablets or similar forms or in packages of a
weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, vandeninio arba
amoniakinio tirpalo pavidalo (išskyrus tablečių ar
panašaus pavidalo arba esantys pakuotėse, kurių masė
neviršija 10 kg)

Description:

Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or
ammoniacal solution (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 80

CN:

3102 80
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20.15.39.90.00

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės azoto trąšos
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
azoto trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

3102 90

CN:

3102 90

20.15.4

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos
Phosphatic fertilisers, mineral or chemical

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

Description:

Phosphatic fertilisers, mineral or chemical

20.15.41

Superfosfatai
Superphosphates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Superfosfatai

Description:

Superphosphates

20.15.41.00.00

Superfosfatai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esančias pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg, kalio trąšas)
Superphosphates (excluding potassic, in tablets or similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Superfosfatai (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo
arba esančias pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg,
kalio trąšas)

Description:

Superphosphates (excluding potassic, in tablets or
similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

3103[.10(.10 + .90)]

CN:

3103[.10(.10 + .90)]

20.15.49

Kitos fosforo trąšos
Other phosphatic fertilisers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos fosforo trąšos

Description:

Other phosphatic fertilisers

20.15.49.00.00

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės fosforo trąšos
Mineral or chemical fertilisers, phosphatic n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
fosforo trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilisers, phosphatic n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg P?O?

Unit:

kg P?O?

Ryšys su CN:

3103 90

CN:

3103 90
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20.15.5

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos
Potassic fertilisers, mineral or chemical

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos

Description:

Potassic fertilisers, mineral or chemical

20.15.51

Kalio chloridas
Potassium chloride (muriate of potash)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalio chloridas

Description:

Potassium chloride (muriate of potash)

20.15.51.00.00

Kalio chloridas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo arba esantis pakuotes, kurių masė neviršija 10 kg)
Potassium chloride (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalio chloridas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo
arba esantis pakuotes, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Potassium chloride (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg K?O

Unit:

kg K?O

Ryšys su CN:

3104[.20(.10 + .50 + .90)]

CN:

3104[.20(.10 + .50 + .90)]

20.15.52

Kalio sulfatas
Potassium sulphate (sulphate of potash)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalio sulfatas

Description:

Potassium sulphate (sulphate of potash)

20.15.52.00.00

Kalio sulfatas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo esantis arba pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Potassium sulphate (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalio sulfatas (išskyrus tablečių ar panašaus pavidalo
esantis arba pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Potassium sulphate (excluding in tablets or similar
forms or in packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg K?O

Unit:

kg K?O

Ryšys su CN:

3104 30

CN:

3104 30

20.15.59

Kitos kalio trąšos
Other potassic fertilisers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kalio trąšos

Description:

Other potassic fertilisers
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20.15.59.00.00

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės kalio trąšos
Mineral or chemical fertilisers, potassic, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
kalio trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilisers, potassic, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg K?O

Unit:

kg K?O

Ryšys su CN:

3104 90

CN:

3104 90

20.15.6

Natrio nitratas
Sodium nitrate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Natrio nitratas

Description:

Sodium nitrate

20.15.60

Natrio nitratas
Sodium nitrate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Natrio nitratas

Description:

Sodium nitrate

20.15.60.00.00

Natrio nitratas
Sodium nitrate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Natrio nitratas

Description:

Sodium nitrate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3102[.50(.10 + .90)]

CN:

3102[.50(.10 + .90)]

20.15.7

Niekur kitur nepriskirtos trąšos
Fertilisers n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos trąšos

Description:

Fertilisers n.e.c.

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys maistinės medžiagos: azotas, fosforas ir kalis
Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys maistinės medžiagos:
azotas, fosforas ir kalis

Description:

Fertilisers containing three nutrients: nitrogen,
phosphorus and potassium
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20.15.71.00.00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis (išskyrus trąšas tablečių arba panašių
formų pavidalo arba esančios pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium (excluding those in tablets
or similar forms, or in packages with a gross weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra
trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis (išskyrus
trąšas tablečių arba panašių formų pavidalo arba
esančios pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Mineral or chemical fertilisers containing the three
fertilising elements nitrogen, phosphorus and
potassium (excluding those in tablets or similar forms,
or in packages with a gross weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105[.20(.10 + .90)]

CN:

3105[.20(.10 + .90)]

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)
Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

Description:

Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium
phosphate)

20.15.72.00.00

Diamonio hidrofosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus tablečių arba panašių formų pavidalo arba pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)
Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) (excluding in tablets or similar forms or in packages of a weight of
? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diamonio hidrofosfatas (diamonio fosfatas) (išskyrus
tablečių arba panašių formų pavidalo arba pakuotėse,
kurių masė neviršija 10 kg)

Description:

Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium
phosphate) (excluding in tablets or similar forms or in
packages of a weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105 30

CN:

3105 30

20.15.73

Mononatrio fosfatas
Monoammonium phosphate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mononatrio fosfatas

Description:

Monoammonium phosphate

20.15.73.00.00

Amonio dihidrofosfatas (monoamonio fosfatas)
Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Amonio dihidrofosfatas (monoamonio fosfatas)

Description:

Ammonium dihydrogenorthophosphate
(monoammonium phosphate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105 40

CN:

3105 40
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20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistinės medžiagos: azotas ir fosforas
Fertilisers containing two nutrients: nitrogen and phosphorus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistinės medžiagos:
azotas ir fosforas

Description:

Fertilisers containing two nutrients: nitrogen and
phosphorus

20.15.74.00.00

Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas
Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje
yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas

Description:

Other mineral or chemical fertilisers containing the two
fertilising elements nitrogen and phosphorus

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105[.51 + .59]

CN:

3105[.51 + .59]

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis
Fertilisers containing two nutrients: phosphorus and potassium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas
ir kalis

Description:

Fertilisers containing two nutrients: phosphorus and
potassium

20.15.75.00.00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis
Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du Description:
trąšų elementai: fosforas ir kalis

Mineral or chemical fertilisers containing the two
fertilising elements phosphorus and potassium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105 60

CN:

3105 60

20.15.76

Kalio nitratai
Potassium nitrates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalio nitratai

Description:

Potassium nitrates

20.15.76.00.00

Kalio nitratai
Nitrates of potassium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalio nitratai

Description:

Nitrates of potassium

Matavimo
vienetas:

kg N

Unit:

kg N

Ryšys su CN:

2834 21

CN:

2834 21
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20.15.79

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent dvi maistinės medžiagos (azotas, fosfatai, potašas)
Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
Description:
trąšos, kurių sudėtyje yra bent dvi maistinės medžiagos
(azotas, fosfatai, potašas)

20.15.79.30.00

Trąšos, tablečių arba panašių formų pavidalo arba esančios pakuotėse, kurių bruto masė neviršija 10 kg
Fertilisers in tablets or similar forms or in packages of a gross weight of ? 10 kg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trąšos, tablečių arba panašių formų pavidalo arba
esančios pakuotėse, kurių bruto masė neviršija 10 kg

Description:

Fertilisers in tablets or similar forms or in packages of a
gross weight of ? 10 kg)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105 10

CN:

3105 10

20.15.79.80.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, trąšos
Other fertilisers, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, trąšos

Description:

Other fertilisers, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3105[.90(.10 + .91 + .99)]

CN:

3105[.90(.10 + .91 + .99)]

20.15.8

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos
Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės
trąšos

Description:

Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

20.15.80

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos
Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės
trąšos

Description:

Animal or vegetable fertilisers n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - vazoninių augalų
Explanatory
žemės mišiniai, kuriuose durpės sudaro pagrindinę dalį notes:
- vazoninių augalų žemės mišiniai iš natūralaus
dirvožemio, smėlio, molio ir mineralų

20.15.80.00.00

Gyvūninės arba augalinės trąšos
Animal or vegetable fertilisers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūninės arba augalinės trąšos

Description:

Animal or vegetable fertilisers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

3101

20.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto
junginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fertilisers and nitrogen compounds

20.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto
junginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fertilisers and nitrogen compounds

20.15.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto
junginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fertilisers and nitrogen compounds

20.16

Pirminiai plastikai
Plastics in primary forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pirminiai plastikai

Description:

Plastics in primary forms

20.16.1

Pirminiai etileno polimerai
Polymers of ethylene, in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminiai etileno polimerai

Description:

Polymers of ethylene, in primary forms

20.16.10

Pirminiai etileno polimerai
Polymers of ethylene, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai etileno polimerai

Description:

Polymers of ethylene, in primary forms

20.16.10.35.00

Pirminės formos linijinis polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94
Linear polyethylene having a specific gravity < 0,94, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos linijinis polietilenas, kurio savitasis
sunkis mažesnis kaip 0,94

Description:

Linear polyethylene having a specific gravity 0,94, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3901 10 10

CN:

3901 10 10
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20.16.10.39.00

Pirminės formos polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94 (išskyrus linijinį)
Polyethylene having a specific gravity < 0,94, in primary forms (excluding linear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polietilenas, kurio savitasis sunkis
mažesnis kaip 0,94 (išskyrus linijinį)

Description:

Polyethylene having a specific gravity 0,94, in primary
forms (excluding linear)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3901 10 90

CN:

3901 10 90

20.16.10.50.00

Pirminės formos polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94
Polyethylene having a specific gravity of ? 0,94, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polietilenas, kurio savitasis sunkis ne
mažesnis kaip 0,94

Description:

Polyethylene having a specific gravity of ? 0,94, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3901[.20(.10 + .90)]

CN:

3901[.20(.10 + .90)]

20.16.10.70.00

Pirminės formos etileno-vinilacetato kopolimerai
Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos etileno-vinilacetato kopolimerai

Description:

Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3901 30

CN:

3901 30

20.16.10.90.00

Pirminės formos polietilenas (išskyrus polietileno, etileno-vinilacetato kopolimerus)
Polymers of ethylene, in primary forms (excluding polyethylene, ethylene-vinyl acetate copolymers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polietilenas (išskyrus polietileno,
etileno-vinilacetato kopolimerus)

Description:

Polymers of ethylene, in primary forms (excluding
polyethylene, ethylene-vinyl acetate copolymers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3901[.90(.30 + .90)]

CN:

3901[.90(.30 + .90)]

20.16.2

Pirminiai stireno polimerai
Polymers of styrene, in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminiai stireno polimerai

Description:

Polymers of styrene, in primary forms

20.16.20

Pirminiai stireno polimerai
Polymers of styrene, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai stireno polimerai

Description:

Polymers of styrene, in primary forms
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20.16.20.35.00

Pirminės formos plėtrusis polistirenas
Expansible polystyrene, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos plėtrusis polistirenas

Description:

Expansible polystyrene, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3903 11

CN:

3903 11

20.16.20.39.00

Pirminės formos polistirenas (išskyrus plėtrųjį polistireną)
Polystyrene, in primary forms (excluding expansible polystyrene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polistirenas (išskyrus plėtrųjį
polistireną)

Description:

Polystyrene, in primary forms (excluding expansible
polystyrene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3903 19

CN:

3903 19

20.16.20.50.00

Pirminės formos stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai
Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai

Description:

Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary
forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3903 20

CN:

3903 20

20.16.20.70.00

Pirminės formos akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS)
kopolimerai

Description:

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3903 30

CN:

3903 30

20.16.20.90.00

Pirminės formos stireno polimerai (išskyrus polistireną, stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerus, akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS)
kopolimerus)
Polymers of styrene, in primary forms (excluding polystyrene, styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, acrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS) copolymers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos stireno polimerai (išskyrus polistireną,
stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerus, akrilnitrilobutadieno-stireno (ABS) kopolimerus)

Description:

Polymers of styrene, in primary forms (excluding
polystyrene, styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers,
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3903[.90(.10 + .20 + .90)]

CN:

3903[.90(.10 + .20 + .90)]
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20.16.3

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų
polimerai

Description:

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated
olefins, in primary forms

20.16.30

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų
polimerai

Description:

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated
olefins, in primary forms

20.16.30.10.00

Pirminės formos polivinilchloridas, nesumaišytas su kitomis medžiagomis
Polyvinyl chloride, not mixed with any other substances, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polivinilchloridas, nesumaišytas su
kitomis medžiagomis

Description:

Polyvinyl chloride, not mixed with any other
substances, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3904 10

CN:

3904 10

20.16.30.23.00

Pirminės formos neplastifikuotas polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis medžiagomis
Non-plasticised polyvinyl chloride mixed with any other substance, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos neplastifikuotas polivinilchloridas,
sumaišytas su kitomis medžiagomis

Description:

Non-plasticised polyvinyl chloride mixed with any
other substance, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3904 21

CN:

3904 21

20.16.30.25.00

Pirminės formos plastifikuotas polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis medžiagomis
Plasticised polyvinyl chloride mixed with any other substance, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos plastifikuotas polivinilchloridas,
sumaišytas su kitomis medžiagomis

Description:

Plasticised polyvinyl chloride mixed with any other
substance, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3904 22

CN:

3904 22

20.16.30.40.00

Pirminės formos vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai ir kiti vinilchlorido kopolimerai
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers and other vinyl chloride copolymers, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai
ir kiti vinilchlorido kopolimerai

Description:

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers and other vinyl
chloride copolymers, in primary forms

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

3904[.30 + .40]

CN:

3904[.30 + .40]

20.16.30.60.00

Fluorpolimerai
Fluoropolymers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fluorpolimerai

Description:

Fluoropolymers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3904[.61 + .69(.10 + .20 + .80)]

CN:

3904[.61 + .69(.10 + .20 + .80)]

20.16.30.90.00

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos halogenintų alkenų polimerai
Polymers of halogenated olefins, in primary forms, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos halogenintų
alkenų polimerai

Description:

Polymers of halogenated olefins, in primary forms,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3904[.50(.10 + .90) + .90]

CN:

3904[.50(.10 + .90) + .90]

20.16.4

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in
primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės
dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos,
polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

Description:

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in
primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl
esters and other polyesters, in primary forms

20.16.40

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in
primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės
dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos,
polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

Description:

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in
primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl
esters and other polyesters, in primary forms

20.16.40.13.00

Pirminės formos poliacetaliai
Polyacetals, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos poliacetaliai

Description:

Polyacetals, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 10

CN:

3907 10
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20.16.40.15.00

Pirminės formos polietilenglikoliai ir kiti polieterių alkoholiai
Polyethylene glycols and other polyether alcohols, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polietilenglikoliai ir kiti polieterių
alkoholiai

Description:

Polyethylene glycols and other polyether alcohols, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907[.20(.11 + .20)]

CN:

3907[.20(.11 + .20)]

20.16.40.20.00

Pirminės formos polieteriai (išskyrus poliacetalius, polieterio alkoholius)
Polyethers, in primary forms (excluding polyacetals, polyether alcohols)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polieteriai (išskyrus poliacetalius,
polieterio alkoholius)

Description:

Polyethers, in primary forms (excluding polyacetals,
polyether alcohols)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907[.20(.91 + .99)]

CN:

3907[.20(.91 + .99)]

20.16.40.30.00

Pirminės formos epoksidinės dervos
Epoxide resins, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos epoksidinės dervos

Description:

Epoxide resins, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 30

CN:

3907 30

20.16.40.40.00

Pirminės formos polikarbonatai
Polycarbonates, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polikarbonatai

Description:

Polycarbonates, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 40

CN:

3907 40

20.16.40.50.00

Pirminės formos alkidinės dervos
Alkyd resins, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos alkidinės dervos

Description:

Alkyd resins, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 50

CN:

3907 50
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20.16.40.62.00

Pirminės formos polietileno tereftalatas, kurio klampos skaičius ne mažesnis kaip 78 ml/g
Polyethylene terephthalate in primary forms having a viscosity number of ? 78 ml/g

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polietileno tereftalatas, kurio klampos
skaičius ne mažesnis kaip 78 ml/g

Description:

Polyethylene terephthalate in primary forms having a
viscosity number of ? 78 ml/g

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 60 20

CN:

3907 60 20

20.16.40.64.00

Kitas pirminės formos polietileno tereftalatas
Other polyethylene terephthalate in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas pirminės formos polietileno tereftalatas

Description:

Other polyethylene terephthalate in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 60 80

CN:

3907 60 80

20.16.40.70.00

Pirminės formos nesotieji skystieji poliesteriai (išskyrus poliacetalius, polieterius, epoksidines dervas, polikarbonatus, alkidines dervas,
polietileno tereftalatą)
Unsaturated liquid polyesters, in primary forms (excluding polyacetals, polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins,
polyethylene terephthalate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos nesotieji skystieji poliesteriai (išskyrus Description:
poliacetalius, polieterius, epoksidines dervas,
polikarbonatus, alkidines dervas, polietileno tereftalatą)

Unsaturated liquid polyesters, in primary forms
(excluding polyacetals, polyethers, epoxide resins,
polycarbonates, alkyd resins, polyethylene
terephthalate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 91 10

CN:

3907 91 10

20.16.40.80.00

Pirminės formos nesotieji poliesteriai (išskyrus skystuosius poliesterius, poliacetalius, polieterius, epoksidines dervas, polikarbonatus,
alkidines dervas, polietileno tereftalatą)
Unsaturated polyesters, in primary forms (excluding liquid polyesters, polyacetals, polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd
resins, polyethylene terephthalate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos nesotieji poliesteriai (išskyrus
skystuosius poliesterius, poliacetalius, polieterius,
epoksidines dervas, polikarbonatus, alkidines dervas,
polietileno tereftalatą)

Description:

Unsaturated polyesters, in primary forms (excluding
liquid polyesters, polyacetals, polyethers, epoxide
resins, polycarbonates, alkyd resins, polyethylene
terephthalate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907 91 90

CN:

3907 91 90

20.16.40.90.00

Pirminės formos poliesteriai (išskyrus poliacetalius, polieterius, epoksidines dervas, polikarbonatus, alkidines dervas, polietileno
tereftalatą, kitus nesočiuosius poliesterius)
Polyesters, in primary forms (excluding polyacetals, polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd resins, polyethylene
terephthalate, other unsaturated polyesters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos poliesteriai (išskyrus poliacetalius,

Description:

Polyesters, in primary forms (excluding polyacetals,
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polieterius, epoksidines dervas, polikarbonatus,
alkidines dervas, polietileno tereftalatą, kitus
nesočiuosius poliesterius)

polyethers, epoxide resins, polycarbonates, alkyd
resins, polyethylene terephthalate, other unsaturated
polyesters)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3907[.70 + .99(.10 + .90)]

CN:

3907[.70 + .99(.10 + .90)]

20.16.5

Kiti pirminiai plastikai; jonitai
Other plastics in primary forms; ion exchangers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti pirminiai plastikai; jonitai

Description:

Other plastics in primary forms; ion exchangers

20.16.51

Pirminiai propeno arba kitų alkenų polimerai
Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai propeno arba kitų alkenų polimerai

Description:

Polymers of propylene or of other olefins, in primary
forms

20.16.51.30.00

Pirminės formos polipropilenas
Polypropylene, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polipropilenas

Description:

Polypropylene, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3902 10

CN:

3902 10

20.16.51.50.00

Pirminės formos propileno arba kitų alkenų polimerai (išskyrus polipropileną)
Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms (excluding polypropylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos propileno arba kitų alkenų polimerai
(išskyrus polipropileną)

Description:

Polymers of propylene or of other olefins, in primary
forms (excluding polypropylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3902[.20 + .30 + .90(.10 + .20 + .90)]

CN:

3902[.20 + .30 + .90(.10 + .20 + .90)]

20.16.52

Pirminiai vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir kiti vinilo polimerai
Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters and other vinyl polymers, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir
kiti vinilo polimerai

Description:

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters and
other vinyl polymers, in primary forms

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

583/1 939

PGPK 2013

20.16.52.30.00

Pirminės formos vinilacetato polimerai vandeninėje dispersijoje
Polymers of vinyl acetate, in aqueous dispersion, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos vinilacetato polimerai vandeninėje
dispersijoje

Description:

Polymers of vinyl acetate, in aqueous dispersion, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3905[.12 + .21]

CN:

3905[.12 + .21]

20.16.52.50.00

Pirminės formos vinilacetato polimerai (išskyrus vandeninėje dispersijoje)
Polymers of vinyl acetate, in primary forms (excluding in aqueous dispersion)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos vinilacetato polimerai (išskyrus
vandeninėje dispersijoje)

Description:

Polymers of vinyl acetate, in primary forms (excluding
in aqueous dispersion)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3905[.19 + .29]

CN:

3905[.19 + .29]

20.16.52.70.00

Pirminės formos vinilesterių arba kiti vinilo polimerai (išskyrus vinilacetatą)
Polymers of vinyl esters or other vinyl polymers, in primary forms (excluding vinyl acetate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos vinilesterių arba kiti vinilo polimerai
(išskyrus vinilacetatą)

Description:

Polymers of vinyl esters or other vinyl polymers, in
primary forms (excluding vinyl acetate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3905[.30 + .91 + .99(.10 + .90)]

CN:

3905[.30 + .91 + .99(.10 + .90)]

20.16.53

Pirminiai akrilo polimerai
Acrylic polymers, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai akrilo polimerai

Description:

Acrylic polymers, in primary forms

20.16.53.50.00

Pirminės formos polimetilmetakrilatas
Polymethyl methacrylate, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos polimetilmetakrilatas

Description:

Polymethyl methacrylate, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3906 10

CN:

3906 10
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20.16.53.90.00

Pirminės formos akrilo polimerai (išskyrus polimetilmetakrilatą)
Acrylic polymers, in primary forms (excluding polymethyl methacrylate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos akrilo polimerai (išskyrus
polimetilmetakrilatą)

Description:

Acrylic polymers, in primary forms (excluding
polymethyl methacrylate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3906[.90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90)]

CN:

3906[.90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90)]

20.16.54

Pirminiai poliamidai
Polyamides, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminiai poliamidai

Description:

Polyamides, in primary forms

20.16.54.50.00

Pirminės formos poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12
Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 Description:
arba -6,12

Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3908 10

CN:

3908 10

20.16.54.90.00

Pirminės formos poliamidai (išskyrus poliamidą-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12)
Polyamides, in primary forms (excluding polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos poliamidai (išskyrus poliamidą-6, -11,
-12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12)

Description:

Polyamides, in primary forms (excluding polyamide -6,
-11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3908 90

CN:

3908 90

20.16.55

Pirminės karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir melamino dervos
Urea resins, thiourea resins and melamine resins, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminės karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir
melamino dervos

Description:

Urea resins, thiourea resins and melamine resins, in
primary forms

20.16.55.50.00

Pirminės formos karbamidinės dervos ir tiokarbamidinės dervos
Urea resins and thiourea resins, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos karbamidinės dervos ir
tiokarbamidinės dervos

Description:

Urea resins and thiourea resins, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

3909 10

CN:

3909 10

20.16.55.70.00

Pirminės formos melamino dervos
Melamine resins, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos melamino dervos

Description:

Melamine resins, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3909 20

CN:

3909 20

20.16.56

Kitos pirminės amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai
Other amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pirminės amino dervos, fenolio dervos ir
poliuretanai

Description:

Other amino-resins, phenolic resins and polyurethanes,
in primary forms

20.16.56.30.00

Pirminės formos amino dervos (išskyrus karbamidines ir tiokarbamidines dervas, melamino dervas)
Amino resins, in primary forms (excluding urea and thiourea resins, melamine resins)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos amino dervos (išskyrus karbamidines
ir tiokarbamidines dervas, melamino dervas)

Description:

Amino resins, in primary forms (excluding urea and
thiourea resins, melamine resins)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3909 30

CN:

3909 30

20.16.56.50.00

Pirminės formos fenolio dervos
Phenolic resins, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos fenolio dervos

Description:

Phenolic resins, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3909 40

CN:

3909 40

20.16.56.70.00

Pirminės formos poliuretanai
Polyurethanes, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos poliuretanai

Description:

Polyurethanes, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3909[.50(.10 + .90)]

CN:

3909[.50(.10 + .90)]

20.16.57

Pirminės formos silikonai
Silicones, in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminės formos silikonai

Description:

Silicones, in primary forms
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20.16.57.00.00

Pirminės formos silikonai
Silicones, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos silikonai

Description:

Silicones, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3910

CN:

3910

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminiai plastikai
Other plastics, in primary forms, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminiai plastikai

Description:

Other plastics, in primary forms, n.e.c.

20.16.59.20.00

Pirminės formos naftos dervos, indenkumaroninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir panašios, niekur kitur nepriskirtos,
pirminės formos dervos
Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones, etc., n.e.c., in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos naftos dervos, indenkumaroninės
dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir
panašios, niekur kitur nepriskirtos, pirminės formos
dervos

Description:

Petroleum resins, coumarone-indene resins,
polyterpenes, polysulphides, polysulphones, etc., n.e.c.,
in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3911[.10 + .90(.11 + .13 + .19 + .92 + .99)]

CN:

3911[.10 + .90(.11 + .13 + .19 + .92 + .99)]

20.16.59.40.00

Pirminės formos celiuliozė ir jos, niekur kitur nepriskirti, pirminiai cheminiai dariniai
Cellulose and its chemical derivatives, n.e.c., in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos celiuliozė ir jos, niekur kitur nepriskirti, Description:
pirminiai cheminiai dariniai

Cellulose and its chemical derivatives, n.e.c., in primary
forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3912[.11 + .12 + .20(.11 + .19 + .90) + .31 + .39(.20 +
.85) + .90(.10 + .90)]

CN:

3912[.11 + .12 + .20(.11 + .19 + .90) + .31 + .39(.20 +
.85) + .90(.10 + .90)]

20.16.59.60.00

Pirminės formos gamtiniai ir modifikuoti gamtiniai polimerai (įskaitant algino rūgštį, sukietintus baltymus, cheminius gamtinio kaučiuko
darinius)
Natural and modified natural polymers, in primary forms (including alginic acid, hardened proteins, chemical derivatives of natural
rubber)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos gamtiniai ir modifikuoti gamtiniai
polimerai (įskaitant algino rūgštį, sukietintus baltymus,
cheminius gamtinio kaučiuko darinius)

Description:

Natural and modified natural polymers, in primary
forms (including alginic acid, hardened proteins,
chemical derivatives of natural rubber)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3913[.10 + .90]

CN:

3913[.10 + .90]
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20.16.59.70.00

Pirminės formos jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai ar gamtiniai polimerai
Ion-exchangers based on synthetic or natural polymers, in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminės formos jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra sintetiniai ar gamtiniai polimerai

Description:

Ion-exchangers based on synthetic or natural
polymers, in primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3914

CN:

3914

20.16.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių
plastikų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics in primary forms

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių
plastikų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics in primary forms

20.16.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių
plastikų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics in primary forms

20.17

Pirminis sintetinis kaučiukas
Synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pirminis sintetinis kaučiukas

Description:

Synthetic rubber in primary forms

20.17.1

Pirminis sintetinis kaučiukas
Synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminis sintetinis kaučiukas

Description:

Synthetic rubber in primary forms

20.17.10

Pirminis sintetinis kaučiukas
Synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminis sintetinis kaučiukas

Description:

Synthetic rubber in primary forms

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

588/1 939

PGPK 2013

20.17.10.50.00

Sintetinis kaučiuko lateksas
Synthetic latex rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetinis kaučiuko lateksas

Description:

Synthetic latex rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4002[.11 + .41 + .51 + .91]

CN:

4002[.11 + .41 + .51 + .91]

20.17.10.90.00

Sintetinis kaučiukas (išskyrus lateksą)
Synthetic rubber (excluding latex)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetinis kaučiukas (išskyrus lateksą)

Description:

Synthetic rubber (excluding latex)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4002[.19(.10 + .20 + .30 + .90) + .20 + .31 + .39 + .49 + CN:
.59 + .60 + .70 + .80 + .99(.10 + .90)]

20.17.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio
sintetinio kaučiuko gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
synthetic rubber in primary forms

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio
sintetinio kaučiuko gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
synthetic rubber in primary forms

20.17.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio
sintetinio kaučiuko gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
synthetic rubber in primary forms

20.2

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai
Pesticides and other agrochemical products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

Description:

Pesticides and other agrochemical products

20.20

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai
Pesticides and other agrochemical products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

Description:

Pesticides and other agrochemical products

20.20.1

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai
Pesticides and other agrochemical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

Description:

Pesticides and other agrochemical products

20.20.11

Insekticidai
Insecticides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Insekticidai

Description:

Insecticides

20.20.11.30.00

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra chlorinti angliavandeniliai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Insecticides based on chlorinated hydrocarbons, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
chlorinti angliavandeniliai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Insecticides based on chlorinated hydrocarbons, put up
in forms or packings for retail sale or as preparations or
articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 91 20

CN:

3808 91 20

20.20.11.40.00

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą
Insecticides based on carbamates, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
karbamatai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys
preparatų arba dirbinių pavidalą

Description:

Insecticides based on carbamates, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 91 30

CN:

3808 91 30

20.20.11.50.00

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra organinės fosforo medžiagos, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Insecticides based on organophosphorus products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
organinės fosforo medžiagos, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Insecticides based on organophosphorus products, put
up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 91 40

CN:

3808 91 40
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20.20.11.60.00

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra piretroidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Insecticides based on pyrethroids, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
piretroidai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Description:

Insecticides based on pyrethroids, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 91 10

CN:

3808 91 10

20.20.11.90.00

Kiti insekticidai
Other insecticides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti insekticidai

Description:

Other insecticides

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 91 90

CN:

3808 91 90

20.20.12

Herbicidai
Herbicides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Herbicidai

Description:

Herbicides

20.20.12.20.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fenoksin- fitohormonai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on phenoxy-phytohormone products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
fenoksin- fitohormonai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Herbicides based on phenoxy-phytohormone
products, put up in forms or packings for retail sale or
as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 11

CN:

3808 93 11

20.20.12.30.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazinai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on triazines, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
triazinai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Description:

Herbicides based on triazines, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 13

CN:

3808 93 13
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20.20.12.40.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra amidai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on amides, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
amidai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Description:

Herbicides based on amides, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 15

CN:

3808 93 15

20.20.12.50.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on carbamates, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
karbamatai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Description:

Herbicides based on carbamates, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 17

CN:

3808 93 17

20.20.12.60.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra dinitroanilino dariniai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on dinitroanilines derivatives, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
dinitroanilino dariniai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Herbicides based on dinitroanilines derivatives, put up
in forms or packings for retail sale or as preparations or
articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 21

CN:

3808 93 21

20.20.12.70.00

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamido, uracilo arba sulfonilkarbamido dariniai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Herbicides based on urea; uracil and sulphonylurea, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
karbamido, uracilo arba sulfonilkarbamido dariniai,
suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo

Herbicides based on urea; uracil and sulphonylurea,
put up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 23

CN:

3808 93 23
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20.20.12.90.00

Herbicidai, tinkami mažmeninei prekybai kaip preparatai ir (arba) kaip paruošti gaminiai (išskyrus tuos, kurių pagrindas
fenoksifitohormonai, triazinai, amidai, karbamatai, dinitroanilinų dariniai, karbamidas, uracilas, sulfonilkarbamidas)
Herbicides p.r.s. or as preparations/articles excluding based on phenoxy-phytohormones, triazines, amides, carbamates, dinitroanaline
derivatives, urea, uracil, sulphonylurea

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Herbicidai, tinkami mažmeninei prekybai kaip
preparatai ir (arba) kaip paruošti gaminiai (išskyrus
tuos, kurių pagrindas fenoksifitohormonai, triazinai,
amidai, karbamatai, dinitroanilinų dariniai, karbamidas,
uracilas, sulfonilkarbamidas)

Description:

Herbicides p.r.s. or as preparations/articles excluding
based on phenoxy-phytohormones, triazines, amides,
carbamates, dinitroanaline derivatives, urea, uracil,
sulphonylurea

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 27

CN:

3808 93 27

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai
Anti-sprouting products and plant growth regulators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai

Description:

Anti-sprouting products and plant growth regulators

20.20.13.50.00

Augalų dygimo lėtikliai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo
Anti-sprouting products put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalų dygimo lėtikliai, suformuoti į formas arba
Description:
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Anti-sprouting products put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 30

CN:

3808 93 30

20.20.13.70.00

Augalų augimo reguliatoriai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo
Plant-growth regulators put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Augalų augimo reguliatoriai, suformuoti į formas arba Description:
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba
preparatų arba dirbinių pavidalo

Plant-growth regulators put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 93 90

CN:

3808 93 90

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės
Disinfectants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dezinfekcijos priemonės

Description:

Disinfectants
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20.20.14.30.00

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ketvirtinės amonio druskos, suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Disinfectants based on quaternary ammonium salts put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra ketvirtinės amonio druskos, suformuotos į
formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo

Description:

Disinfectants based on quaternary ammonium salts put
up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 94 10

CN:

3808 94 10

20.20.14.50.00

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra halogeninti junginiai, suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų pavidalo
Disinfectants based on halogenated compounds put up in forms or packings for retail sale or as preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dezinfekcijos priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės
dalys yra halogeninti junginiai, suformuotos į formas
arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba preparatų pavidalo

Description:

Disinfectants based on halogenated compounds put
up in forms or packings for retail sale or as
preparations

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 94 20

CN:

3808 94 20

20.20.14.90.00

Dezinfekcijos priemonės (išskyrus tas, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ketvirtinės amonio druskos ar halogeninti junginiai),
suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Disinfectants put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (excluding those based on quaternary ammonium
salts, those based on halogenated compounds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dezinfekcijos priemonės (išskyrus tas, kurių pagrindinės Description:
sudėtinės dalys yra ketvirtinės amonio druskos ar
halogeninti junginiai), suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo

Disinfectants put up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (excluding those based on
quaternary ammonium salts, those based on
halogenated compounds)

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 94 90

CN:

3808 94 90

20.20.15

Fungicidai
Fungicides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fungicidai

Description:

Fungicides

20.20.15.15.00

Neorganiniai fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Inorganic fungicides, bactericides and seed treatments, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neorganiniai fungicidai, antiseptikai ir grūdų
apdorojimo priemonės, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,

Description:

Inorganic fungicides, bactericides and seed treatments,
put up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles
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arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808[.92(.10 + .20)]

CN:

3808[.92(.10 + .20)]

20.20.15.30.00

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ditiokarbamatai, suformuotos į formas
arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Fungicides, bactericides and seed treatments based on dithiocarbamates, put up in forms or packings for retail sale or as preparations
or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, Description:
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra ditiokarbamatai,
suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo

Fungicides, bactericides and seed treatments based on
dithiocarbamates, put up in forms or packings for retail
sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 92 30

CN:

3808 92 30

20.20.15.45.00

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra benzimidazolai, suformuotos į formas
arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Fungicides, bactericides and seed treatments based on benzimidazoles, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or
articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, Description:
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra benzimidazolai,
suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo

Fungicides, bactericides and seed treatments based on
benzimidazoles, put up in forms or packings for retail
sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 92 40

CN:

3808 92 40

20.20.15.60.00

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazolai ar diazolai, suformuotos į formas
arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Fungicides, bactericides and seed treatment based on triazoles or diazoles, put up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, Description:
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazolai ar
diazolai, suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Fungicides, bactericides and seed treatment based on
triazoles or diazoles, put up in forms or packings for
retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 92 50

CN:

3808 92 50

20.20.15.75.00

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra morfolinai, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Fungicides, bactericides and seed treatments based on diazines or morpholines, put up in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės, Description:
kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra morfolinai,
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suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo

for retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 92 60

CN:

3808 92 60

20.20.15.90.00

Kiti fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo priemonės (pvz., "Captan" ir kt.)
Other fungicides, bactericides and seeds treatments (ex: Captan,...)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti fungicidai, antiseptikai ir grūdų apdorojimo
priemonės (pvz., "Captan" ir kt.)

Description:

Other fungicides, bactericides and seeds treatments
(ex: Captan,...)

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808 92 90

CN:

3808 92 90

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai
Other pesticides and other agrochemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

Description:

Other pesticides and other agrochemical products

20.20.19.30.00

HS 38.08 pozicijai priskirti gaminiai, kurių sudėtyje yra viena arba kelios šių medžiagų: aldrino (ISO), binapakrilo (ISO), kamfechloro
(ISO) (toksafeno), kaptafolo (ISO), chlordano (ISO), chlordimeformo (ISO), chlorbenzilato (ISO), DDT (ISO) (klofenotano (INN), 1,1,1trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etano), dieldrino (ISO, INN), dinosebo (ISO) ir jo druskų bei esterių, etileno dibromido (ISO) (1,2dibrometano), etileno dichlorido (ISO) (1,2-dichloretano), fluoracetamido (ISO), heptachloro (ISO), heksachlorbenzeno (ISO), 1,2,3,4,5,6heksachlorcikloheksano (HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO, INN), gyvsidabrio junginių, metamidofoso (ISO), monokrotofoso (ISO),
oksirano (etileno oksido), tiofoso (ISO), metiltiofoso (ISO) (metilparationo), pentachlorfenolio (ISO), fosfamidono (ISO), 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties), jų druskų arba esterių, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
Goods of HS 3808, containing one or more of the following substances: aldrin (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene);
captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), its salts or its esters; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene
dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hExachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6hExachlorocyclohExane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN); mercury compounds; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO);
oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); pentachlorophenol (ISO); phosphamidon (ISO);
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), its salts or its esters, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or
articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

HS 38.08 pozicijai priskirti gaminiai, kurių sudėtyje yra Description:
viena arba kelios šių medžiagų: aldrino (ISO),
binapakrilo (ISO), kamfechloro (ISO) (toksafeno),
kaptafolo (ISO), chlordano (ISO), chlordimeformo (ISO),
chlorbenzilato (ISO), DDT (ISO) (klofenotano (INN),
1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etano), dieldrino (ISO,
INN), dinosebo (ISO) ir jo druskų bei esterių, etileno
dibromido (ISO) (1,2-dibrometano), etileno dichlorido
(ISO) (1,2-dichloretano), fluoracetamido (ISO),
heptachloro (ISO), heksachlorbenzeno (ISO), 1,2,3,4,5,6heksachlorcikloheksano (HCH (ISO)), įskaitant lindaną
(ISO, INN), gyvsidabrio junginių, metamidofoso (ISO),
monokrotofoso (ISO), oksirano (etileno oksido), tiofoso
(ISO), metiltiofoso (ISO) (metilparationo),
pentachlorfenolio (ISO), fosfamidono (ISO), 2,4,5-T
(ISO) (2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties), jų druskų arba
esterių, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

Goods of HS 3808, containing one or more of the
following substances: aldrin (ISO); binapacryl (ISO);
camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO);
chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate
(ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN);
dinoseb (ISO), its salts or its esters; ethylene dibromide
(ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO)
(1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor
(ISO); hExachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6hExachlorocyclohExane (HCH (ISO)), including lindane
(ISO, INN); mercury compounds; methamidophos (ISO);
monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide);
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methylparathion); pentachlorophenol (ISO); phosphamidon
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid),
its salts or its esters, put up in forms or packings for
retail sale or as preparations or articles

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

kg act. Subst.
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Ryšys su CN:

3808 50

20.20.19.80.00

Rodenticidai ir kiti augalų apsaugos produktai (išskyrus insekticidus, fungicidus, herbicidus ir dezinfekcijos priemones), paruošti
mažmeninei prekybai arba preparatų ar dirbinių pavidalo
Rodenticides and other plant protection products put up for retail sale or as preparations or articles (excluding insecticides, fungicides,
herbicides and disinfectants)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rodenticidai ir kiti augalų apsaugos produktai (išskyrus Description:
insekticidus, fungicidus, herbicidus ir dezinfekcijos
priemones), paruošti mažmeninei prekybai arba
preparatų ar dirbinių pavidalo

Rodenticides and other plant protection products put
up for retail sale or as preparations or articles
(excluding insecticides, fungicides, herbicides and
disinfectants)

Matavimo
vienetas:

kg act. subst.

Unit:

kg act. Subst.

Ryšys su CN:

3808[.99(.10 + .90)]

CN:

3808[.99(.10 + .90)]

20.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir
kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pesticides and other agro-chemical products

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir
kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pesticides and other agro-chemical products

20.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir
kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pesticides and other agro-chemical products

20.3

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos
Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos,
spaustuviniai dažai ir mastikos

Description:

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and
mastics

20.30

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos
Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos,
spaustuviniai dažai ir mastikos

Description:

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and
mastics
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20.30.1

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai
Paints and varnishes based on polymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai

Description:

Paints and varnishes based on polymers

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje
Paints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers, in an aqueous medium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo
polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje

Description:

Paints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers,
in an aqueous medium

20.30.11.50.00

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje (įskaitant
emalius ir politūras)
Paints and varnishes, based on acrylic or vinyl polymers dispersed or dissolved in an aqueous medium (including enamels and
lacquers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti arba ištirpinti
vandeninėje terpėje (įskaitant emalius ir politūras)

Description:

Paints and varnishes, based on acrylic or vinyl polymers
dispersed or dissolved in an aqueous medium
(including enamels and lacquers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3209 10

CN:

3209 10

20.30.11.70.00

Kiti dažai, lakai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje
Other paints, varnishes dispersed or dissolved in an aqueous medium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti dažai, lakai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje
terpėje

Description:

Other paints, varnishes dispersed or dissolved in an
aqueous medium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3209 90

CN:

3209 90

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai
Paints and varnishes based on polyesters, acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium; solutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo
arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje;
tirpalai

Description:

Paints and varnishes based on polyesters, acrylic or
vinyl polymers, in a non-aqueous medium; solutions

20.30.12.25.00

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai, disperguoti ir (arba) ištirpinti nevandeninėje terpėje, o tirpiklio masė
didesnė kaip 50 % bendros tirpalo masės, įskaitant emalius ir politūras
Paints and varnishes, based on polyesters dispersed/dissolved in a non-aqueous medium, weight of the solvent > 50 % of the weight
of the solution including enamels and lacquers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
Description:
poliesteriai, disperguoti ir (arba) ištirpinti
nevandeninėje terpėje, o tirpiklio masė didesnė kaip 50
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% bendros tirpalo masės, įskaitant emalius ir politūras

including enamels and lacquers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208 10 10

CN:

3208 10 10

20.30.12.29.00

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra poliesteriai, disperguoti ir (arba) ištirpinti nevandeninėje terpėje, įskaitant emalius ir
politūras, išskyrus tuos, kurių tirpiklio masė didesnė kaip 50 % bendros tirpalo masės
Paints and varnishes, based on polyesters dispersed/dissolved in a non-aqueous medium including enamels and lacquers excluding
weight of the solvent > 50 % of the weight of the solution

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
poliesteriai, disperguoti ir (arba) ištirpinti
nevandeninėje terpėje, įskaitant emalius ir politūras,
išskyrus tuos, kurių tirpiklio masė didesnė kaip 50 %
bendros tirpalo masės

Description:

Paints and varnishes, based on polyesters
dispersed/dissolved in a non-aqueous medium
including enamels and lacquers excluding weight of
the solvent > 50 % of the weight of the solution

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208 10 90

CN:

3208 10 90

20.30.12.30.00

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti ir (arba) ištirpinti nevandeninėje terpėje, o
tirpiklio masė didesnė kaip 50 % bendros tirpalo masės, įskaitant emalius ir politūras
Paints and varnishes, based on acrylic or vinyl polymers dispersed/dissolved in non-aqueous medium, weight of the solvent > 50 % of
the solution weight including enamels and lacquers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
akrilo arba vinilo polimerai, disperguoti ir (arba)
ištirpinti nevandeninėje terpėje, o tirpiklio masė
didesnė kaip 50 % bendros tirpalo masės, įskaitant
emalius ir politūras

Description:

Paints and varnishes, based on acrylic or vinyl polymers
dispersed/dissolved in non-aqueous medium, weight
of the solvent > 50 % of the solution weight including
enamels and lacquers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208 20 10

CN:

3208 20 10

20.30.12.50.00

Kiti dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra akrilo ar vinilo polimerai
Other paints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra
akrilo ar vinilo polimerai

Description:

Other paints and varnishes based on acrylic or vinyl
polymers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208 20 90

CN:

3208 20 90

20.30.12.70.00

Dažai ir lakai; niekur kitur nepriskirti tirpalai
Paints and varnishes: solutions n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažai ir lakai; niekur kitur nepriskirti tirpalai

Description:

Paints and varnishes: solutions n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208[.90(.11 + .13 + .19)]

CN:

3208[.90(.11 + .13 + .19)]
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20.30.12.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, dažai ir lakai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai
Other paints and varnishes based on synthetic polymers n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, dažai ir lakai, kurių
pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai

Description:

Other paints and varnishes based on synthetic
polymers n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3208[.90(.91 + .99)]

CN:

3208[.90(.91 + .99)]

20.30.2

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dažai dailininkams ir spaustuviniai dažai
Other paints and varnishes and related products; artists' colour and printing ink

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dažai
dailininkams ir spaustuviniai dažai

Description:

Other paints and varnishes and related products;
artists' colour and printing ink

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir panašūs preparatai; fritas
Prepared pigments, opacifiers and colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes, liquid lustres and the like; glass frit

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys
emaliniai dažai ir glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir
panašūs preparatai; fritas

Description:

Prepared pigments, opacifiers and colours, vitrifiable
enamels and glazes, engobes, liquid lustres and the
like; glass frit

20.30.21.30.00

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažai bei panašūs preparatai keramikai, emaliui ir stiklui
Prepared pigments, opacifiers, colours and similar preparations for ceramics, enamelling or glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažai bei panašūs
preparatai keramikai, emaliui ir stiklui

Description:

Prepared pigments, opacifiers, colours and similar
preparations for ceramics, enamelling or glass

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3207 10

CN:

3207 10

20.30.21.50.00

Stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai (šlikeriai), skysti blizgikliai ir panašūs preparatai keramikai, emaliui ir stiklui
Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations for ceramics, enamelling or glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai (šlikeriai), skysti Description:
blizgikliai ir panašūs preparatai keramikai, emaliui ir
stiklui

Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and
similar preparations for ceramics, enamelling or glass

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3207[.20(.10 + .90)]

CN:

3207[.20(.10 + .90)]
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20.30.21.70.00

Skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, fritas ir kitas stiklas, miltelių, granulių arba dribsnių pavidalo
Liquid lustres and similar preparations; glass frit and other glass in powder; granules or flakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, fritas ir kitas
stiklas, miltelių, granulių arba dribsnių pavidalo

Description:

Liquid lustres and similar preparations; glass frit and
other glass in powder; granules or flakes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3207[.30 + .40(.40 + .85)]

CN:

3207[.30 + .40(.40 + .85)]

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai
Other paints and varnishes; prepared driers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

Description:

Other paints and varnishes; prepared driers

20.30.22.13.00

Aliejiniai dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras)
Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliejiniai dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras)

Description:

Oil paints and varnishes (including enamels and
lacquers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3210 00 10

CN:

3210 00 10

20.30.22.15.00

Paruošti vandeniniai pigmentai odos apdailai; dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus, išskyrus aliejinius dažus ir
lakus)
Prepared water pigments for finishing leather; paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers) (excluding of oil)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti vandeniniai pigmentai odos apdailai; dažai ir
lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus,
išskyrus aliejinius dažus ir lakus)

Description:

Prepared water pigments for finishing leather; paints
and varnishes (including enamels, lacquers and
distempers) (excluding of oil)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3210 00 90

CN:

3210 00 90

20.30.22.20.00

Paruošti džiovikliai
Prepared driers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti džiovikliai

Description:

Prepared driers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3211

CN:

3211
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20.30.22.30.00

Spaudos folija
Stamping foils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spaudos folija

Description:

Stamping foils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3212 10

CN:

3212 10

20.30.22.40.00

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir dribsnius, disperguoti nevandeninėje terpėje, skysčio arba pastos pavidalo, naudojami dažų
gamyboje; dažikliai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Pigments, including metallic powders and flakes, dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the
manufacture of paints; colorants and other colouring matter, n.e.c. put up for retail sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir dribsnius,
Description:
disperguoti nevandeninėje terpėje, skysčio arba pastos
pavidalo, naudojami dažų gamyboje; dažikliai ir kitos,
niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos,
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Pigments, including metallic powders and flakes,
dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste
form, of a kind used in the manufacture of paints;
colorants and other colouring matter, n.e.c. put up for
retail sale

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3212 90

CN:

3212 90

20.30.22.53.00

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos
Glaziers’ putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai,
sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos

Description:

Glaziers’ putty, grafting putty, resin cements, caulking
compounds and other mastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3214 10 10

CN:

3214 10 10

20.30.22.55.00

Gruntai
Painters’ fillings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gruntai

Description:

Painters’ fillings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3214 10 90

CN:

3214 10 90

20.30.22.60.00

Ugniai neatspari fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba panaši danga
Non-refractory surfacing preparations for fa?ades, indoor walls, floors, ceilings or the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai neatspari fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų
arba panaši danga

Description:

Non-refractory surfacing preparations for fa?ades,
indoor walls, floors, ceilings or the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3214 90

CN:

3214 90
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20.30.22.73.00

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra butilacetatas, naudojami kartu su aptepais ir rašalinėmis
pastomis
Organic composite solvents and thinners used in conjunction with coatings and inks; based on butyl acetate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra butilacetatas, naudojami
kartu su aptepais ir rašalinėmis pastomis

Description:

Organic composite solvents and thinners used in
conjunction with coatings and inks; based on butyl
acetate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3814 00 10

CN:

3814 00 10

20.30.22.79.00

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, naudojami kartu su aptepais ir rašalinėmis pastomis (išskyrus tuos, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra butilacetatas)
Organic composite solvents and thinners used in conjunction with coatings and inks (excluding those based on butyl acetate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, naudojami
Description:
kartu su aptepais ir rašalinėmis pastomis (išskyrus tuos,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra butilacetatas)

Organic composite solvents and thinners used in
conjunction with coatings and inks (excluding those
based on butyl acetate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3814 00 90

CN:

3814 00 90

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir
panašios medžiagos
Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo
priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir panašios
medžiagos

Description:

Artists', students' or signboard painters' colours,
modifying tints, amusement colours and the like

20.30.23.50.00

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, pramogoms skirti dažai ir atspalvių keitimo dažų rinkiniai,
pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose ir kaušeliuose
Artists’, students’, or signboard painters’ colours, amusement colours and modifying tints in sets of tablets, tubes, jars, bottles or pans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai, pramogoms skirti dažai
ir atspalvių keitimo dažų rinkiniai, pateikiami
tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose ir
kaušeliuose

Description:

Artists’, students’, or signboard painters’ colours,
amusement colours and modifying tints in sets of
tablets, tubes, jars, bottles or pans

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3213 10

CN:

3213 10

20.30.23.70.00

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, pramogoms skirti dažai ir atspalvių keitimo dažai, pateikiami
tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose ir kaušeliuose (išskyrus rinkinius)
Artists’, students’ or signboard painters’ colours, amusement colours and modifying tints in tablets, tubes, jars, bottles or pans
(excluding in sets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dailininkams, mokiniams arba iškabų

Description:

Artists’, students’ or signboard painters’ colours,
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apipavidalintojams skirti dažai, pramogoms skirti dažai
ir atspalvių keitimo dažai, pateikiami tabletėmis,
tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose ir kaušeliuose
(išskyrus rinkinius)

amusement colours and modifying tints in tablets,
tubes, jars, bottles or pans (excluding in sets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3213 90

CN:

3213 90

20.30.24

Spaustuviniai dažai
Printing ink

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spaustuviniai dažai

Description:

Printing ink

20.30.24.50.00

Juodi spaustuviniai dažai
Black printing inks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodi spaustuviniai dažai

Description:

Black printing inks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3215 11

CN:

3215 11

20.30.24.70.00

Spaustuviniai dažai (išskyrus juodus)
Printing inks (excluding black)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spaustuviniai dažai (išskyrus juodus)

Description:

Printing inks (excluding black)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3215 19

CN:

3215 19

20.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir
panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paints, varnishes and similar coatings, printing ink and
mastics

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir
panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paints, varnishes and similar coatings, printing ink and
mastics

20.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir
panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikos gamybos dalis

20.4

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir tualeto priemonės
Soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir
tualeto priemonės

Description:

Soap and detergents, cleaning and polishing
preparations, perfumes and toilet preparations

20.41

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai
Soap and detergents, cleaning and polishing preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai

Description:

Soap and detergents, cleaning and polishing
preparations

20.41.1

Glicerolis
Glycerol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Glicerolis

Description:

Glycerol

20.41.10

Glicerolis
Glycerol

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Glicerolis

Description:

Glycerol

20.41.10.00.00

Neapdorotas glicerolis, glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai
Glycerol (glycerine), crude; glycerol waters and glycerol lyes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas glicerolis, glicerolio vandenys ir glicerolio Description:
šarmai

Glycerol (glycerine), crude; glycerol waters and glycerol
lyes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1520

CN:

1520

20.41.2

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą
Organic surface-active agents, except soap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus
muilą

Description:

Organic surface-active agents, except soap

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą
Organic surface-active agents, except soap

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus
muilą

20.41.20.20.00

Anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)
Anionic surface-active agents (excluding soap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus
muilą)

Description:

Anionic surface-active agents (excluding soap)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402[.11(.10 + .90)]

CN:

3402[.11(.10 + .90)]

20.41.20.30.00

Katijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)
Cationic surface-active agents (excluding soap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Katijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus
muilą)

Description:

Cationic surface-active agents (excluding soap)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 12

CN:

3402 12

20.41.20.50.00

Nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)
Non-ionic surface-active agents (excluding soap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus
muilą)

Description:

Non-ionic surface-active agents (excluding soap)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 13

CN:

3402 13

20.41.20.90.00

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus anijones, katijonines, nejonines medžiagas, muilą)
Organic surface-active agents (excluding soap, anionic, cationic, non-ionic)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos (išskyrus
anijones, katijonines, nejonines medžiagas, muilą)

Description:

Organic surface-active agents (excluding soap, anionic,
cationic, non-ionic)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 19

CN:

3402 19

20.41.3

Muilas, skalbikliai ir valikliai
Soap, washing and cleaning preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Muilas, skalbikliai ir valikliai

Description:

Soap, washing and cleaning preparations
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20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir neaustinės
medžiagos, įmirkytos, vilktos arba padengtos muilu arba plovikliu
Soap and organic surface-active products and preparations for use as soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated,
coated or covered with soap or detergent

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos
Description:
bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata,
veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos arba
padengtos muilu arba plovikliu

20.41.31.20.00

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, gabalėlių pavidalo, panašūs niekur kitur nepriskirti gaminiai
Soap and organic surface-active products in bars, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos,
gabalėlių pavidalo, panašūs niekur kitur nepriskirti
gaminiai

Description:

Soap and organic surface-active products in bars, etc.,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3401 19

CN:

3401 19

20.41.31.50.00

Dribsnių, plokštelių, granulių arba miltelių pavidalo muilas
Soap in the form of flakes, wafers, granules or powders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dribsnių, plokštelių, granulių arba miltelių pavidalo
muilas

Description:

Soap in the form of flakes, wafers, granules or powders

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3401 20 10

CN:

3401 20 10

20.41.31.80.00

Kitokių formų muilas, išskyrus gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalo, taip pat popierių, vatą, veltinį ir neaustines
medžiagas, įmirkytas arba padengtas muilu ir (arba) plovikliu, dribsnių, plokštelių, granulių arba miltelių pavidalo
Soap in forms excluding bars, cakes or moulded shapes, paper, wadding, felt and non-wovens impregnated or coated with
soap/detergent, flakes, granules or powders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitokių formų muilas, išskyrus gabalėlių, luitų, lietinių
Description:
dirbinių arba formų pavidalo, taip pat popierių, vatą,
veltinį ir neaustines medžiagas, įmirkytas arba
padengtas muilu ir (arba) plovikliu, dribsnių, plokštelių,
granulių arba miltelių pavidalo

Soap in forms excluding bars, cakes or moulded
shapes, paper, wadding, felt and non-wovens
impregnated or coated with soap/detergent, flakes,
granules or powders

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3401 20 90

CN:

3401 20 90

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai
Detergents and washing preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plovikliai ir skalbikliai

Description:

Detergents and washing preparations
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20.41.32.40.00

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (išskyrus
naudotinus kaip muilas)
Surface-active preparations, whether or not containing soap, p.r.s. (excluding those for use as soap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių sudėtyje yra arba
nėra muilo, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes (išskyrus naudotinus kaip muilas)

Description:

Surface-active preparations, whether or not containing
soap, p.r.s. (excluding those for use as soap)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 20 20

CN:

3402 20 20

20.41.32.50.00

Skalbikliai ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, įskaitant pagalbinius
skalbiklius, išskyrus naudotinus kaip muilas ir aktyviuosius paviršiaus preparatus
Washing preparations and cleaning preparations, with or without soap, p.r.s. including auxiliary washing preparations excluding those
for use as soap, surface-active preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalbikliai ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, Description:
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
įskaitant pagalbinius skalbiklius, išskyrus naudotinus
kaip muilas ir aktyviuosius paviršiaus preparatus

Washing preparations and cleaning preparations, with
or without soap, p.r.s. including auxiliary washing
preparations excluding those for use as soap, surfaceactive preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 20 90

CN:

3402 20 90

20.41.32.60.00

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo (išskyrus naudotinus kaip muilas), nesupakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes
Surface-active preparations, whether or not containing soap, n.p.r.s. (excluding those for use as soap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių sudėtyje yra arba
nėra muilo (išskyrus naudotinus kaip muilas),
nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

Surface-active preparations, whether or not containing
soap, n.p.r.s. (excluding those for use as soap)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 90 10

CN:

3402 90 10

20.41.32.70.00

Skalbikliai ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, įskaitant pagalbinius
skalbiklius, išskyrus skirtus naudoti kaip muilą ir aktyviuosius paviršiaus preparatus
Washing preparations and cleaning preparations, with or without soap, n.p.r.s. including auxiliary washing preparations excluding those
for use as soap, surface-active preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalbikliai ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, Description:
nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
įskaitant pagalbinius skalbiklius, išskyrus skirtus
naudoti kaip muilą ir aktyviuosius paviršiaus preparatus

Washing preparations and cleaning preparations, with
or without soap, n.p.r.s. including auxiliary washing
preparations excluding those for use as soap, surfaceactive preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3402 90 90

CN:

3402 90 90
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20.41.4

Kvapieji preparatai ir vaškas
Odoriferous preparations and waxes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kvapieji preparatai ir vaškas

Description:

Odoriferous preparations and waxes

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai
Preparations for perfuming or deodorising rooms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai

Description:

Preparations for perfuming or deodorising rooms

20.41.41.00.00

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai
Preparations for perfuming or deodorising rooms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai

Description:

Preparations for perfuming or deodorising rooms

Ryšys su CN:

3307[.41 + .49]

CN:

3307[.41 + .49]

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas
Artificial waxes and prepared waxes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

Description:

Artificial waxes and prepared waxes

20.41.42.70.00

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas iš polietilenglikolio
Artificial and prepared waxes of polyethylene glycol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas iš polietilenglikolio

Description:

Artificial and prepared waxes of polyethylene glycol

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3404 20

CN:

3404 20

20.41.42.80.00

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas (įskaitant smalkas, išskyrus pagamintus iš polietilenglikolio)
Artificial and prepared waxes (including sealing waxes) (excluding of polyethylene glycol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas (įskaitant smalkas,
išskyrus pagamintus iš polietilenglikolio)

Description:

Artificial and prepared waxes (including sealing waxes)
(excluding of polyethylene glycol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3404 90

CN:

3404 90

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai
Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, baldų, grindų, Description:
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kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai

coachwork, glass or metal

20.41.43.30.00

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs preparatai avalynės arba odos priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir paruoštą vašką)
Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather (excluding artificial and prepared waxes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs preparatai
avalynės arba odos priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir
paruoštą vašką)

Description:

Polishes, creams and similar preparations, for footwear
or leather (excluding artificial and prepared waxes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3405 10

CN:

3405 10

20.41.43.50.00

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs preparatai medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir
paruoštą vašką)
Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork (excluding artificial and
prepared waxes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs preparatai
medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių
priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir paruoštą vašką)

Description:

Polishes, creams and similar preparations, for the
maintenance of wooden furniture, floors or other
woodwork (excluding artificial and prepared waxes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3405 20

CN:

3405 20

20.41.43.70.00

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai kėbulų priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir paruoštą vašką, metalo blizginimo priemones)
Polishes and similar preparations, for coachwork (excluding artificial and prepared waxes, metal polishes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai kėbulų
priežiūrai (išskyrus dirbtinį ir paruoštą vašką, metalo
blizginimo priemones)

Description:

Polishes and similar preparations, for coachwork
(excluding artificial and prepared waxes, metal
polishes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3405 30

CN:

3405 30

20.41.43.83.00

Metalo blizginimo preparatai
Metal polishes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo blizginimo preparatai

Description:

Metal polishes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3405 90 10

CN:

3405 90 10

20.41.43.89.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tepalai, blizginimo priemonės ir panašūs preparatai
Other polishes, creams and similar preparations, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tepalai, blizginimo
priemonės ir panašūs preparatai

Description:

Other polishes, creams and similar preparations, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

3405 90 90

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai
Scouring pastes and powders and other scouring preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

Description:

Scouring pastes and powders and other scouring
preparations

20.41.44.00.00

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai
Scouring pastes and powders and other scouring preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

Description:

Scouring pastes and powders and other scouring
preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3405 40

CN:

3405 40

20.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir
ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
soap and detergents, cleaning and polishing
preparations

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir
ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
soap and detergents, cleaning and polishing
preparations

20.41.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir
ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
soap and detergents, cleaning and polishing
preparations

20.42

Kvepalai ir tualeto priemonės
Perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kvepalai ir tualeto priemonės

Description:

Perfumes and toilet preparations
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20.42.1

Kvepalai ir tualeto priemonės
Perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kvepalai ir tualeto priemonės

Description:

Perfumes and toilet preparations

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo
Perfumes and toilet waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kvepalai ir tualetinis vanduo

Description:

Perfumes and toilet waters

20.42.11.50.00

Kvepalai
Perfumes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvepalai

Description:

Perfumes

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

3303 00 10

CN:

3303 00 10

20.42.11.70.00

Tualetiniai vandenys
Toilet waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tualetiniai vandenys

Description:

Toilet waters

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

3303 00 90

CN:

3303 00 90

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai
Lip and eye make-up preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lūpų ir akių makiažo preparatai

Description:

Lip and eye make-up preparations

20.42.12.50.00

Lūpų makiažo preparatai
Lip make-up preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lūpų makiažo preparatai

Description:

Lip make-up preparations

Ryšys su CN:

3304 10

CN:

3304 10

20.42.12.70.00

Akių makiažo preparatai
Eye make-up preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akių makiažo preparatai

Description:

Eye make-up preparations

Ryšys su CN:

3304 20

CN:

3304 20
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20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai
Manicure or pedicure preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

Description:

Manicure or pedicure preparations

20.42.13.00.00

Manikiūro ar pedikiūro preparatai
Manicure or pedicure preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

Description:

Manicure or pedicure preparations

Ryšys su CN:

3304 30

CN:

3304 30

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros
Powders for cosmetic or toilet use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kosmetinės ar tualetinės pudros

Description:

Powders for cosmetic or toilet use

20.42.14.00.00

Presuotos (arba ne) pudros (įskaitant talko pudrą) kosmetiniam ar tualetiniam naudojimui
Powders, whether or not compressed, for cosmetic use (including talcum powder)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Presuotos (arba ne) pudros (įskaitant talko pudrą)
kosmetiniam ar tualetiniam naudojimui

Description:

Powders, whether or not compressed, for cosmetic use
(including talcum powder)

Ryšys su CN:

3304 91

CN:

3304 91

20.42.15

Niekur kitur nepriskirti gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo preparatus)
Beauty, make-up or skin-care preparations (including sun tan preparations) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gražinimosi, makiažo ar odos
priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo
preparatus)

Description:

Beauty, make-up or skin-care preparations (including
sun tan preparations) n.e.c.

20.42.15.00.00

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai, įskaitant įdegio imitavimo preparatus, išskyrus medikamentus, lūpų
ir akių makiažo, manikiūro ir pedikiūro preparatus, kosmetines pudras ir talko pudrą
Beauty, make-up and skin care preparations including suntan (excluding medicaments, lip and eye make-up, manicure and pedicure
preparations, powders for cosmetic use and talcum powder)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros Description:
preparatai, įskaitant įdegio imitavimo preparatus,
išskyrus medikamentus, lūpų ir akių makiažo,
manikiūro ir pedikiūro preparatus, kosmetines pudras ir
talko pudrą

Beauty, make-up and skin care preparations including
suntan (excluding medicaments, lip and eye make-up,
manicure and pedicure preparations, powders for
cosmetic use and talcum powder)

Ryšys su CN:

3304 99

3304 99
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20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai
Shampoos, hair lacquers, preparations for permanent waving or straightening

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo
arba ištiesinimo preparatai

Description:

Shampoos, hair lacquers, preparations for permanent
waving or straightening

20.42.16.30.00

Šampūnai
Shampoos

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šampūnai

Description:

Shampoos

Ryšys su CN:

3305 10

CN:

3305 10

20.42.16.30.10

Skysti šampūnai
Liquid shampoos

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysti šampūnai

Description:

Liquid shampoos

Matavimo
vienetas:

l

Unit:

l

Ryšys su CN:

3305 10 00

CN:

3305 10 00

20.42.16.50.00

Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai
Preparations for permanent waving or straightening of hair

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo
preparatai

Description:

Preparations for permanent waving or straightening of
hair

Ryšys su CN:

3305 20

CN:

3305 20

20.42.16.70.00

Plaukų lakai
Hair lacquers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaukų lakai

Description:

Hair lacquers

Ryšys su CN:

3305 30

CN:

3305 30

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų preparatai
Lotions and other preparations for use on the hair n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų
preparatai

Description:

Lotions and other preparations for use on the hair
n.e.c.
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20.42.17.00.00

Plaukų preparatai (išskyrus šampūnus, ilgalaikio plaukų garbanojimo ir ištiesinimo preparatus, lakus)
Hair preparations (excluding shampoos, permanent waving and hair straightening preparations, lacquers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaukų preparatai (išskyrus šampūnus, ilgalaikio plaukų Description:
garbanojimo ir ištiesinimo preparatus, lakus)

Hair preparations (excluding shampoos, permanent
waving and hair straightening preparations, lacquers)

Ryšys su CN:

3305 90

3305 90

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai (įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių valymo siūlai
Preparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes and powders), dental floss

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai
(įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius),
tarpdančių valymo siūlai

Description:

Preparations for oral or dental hygiene (including
denture fixative pastes and powders), dental floss

20.42.18.50.00

Dantų pastos ir milteliai
Dentifrices (including toothpaste, denture cleaners)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dantų pastos ir milteliai

Description:

Dentifrices (including toothpaste, denture cleaners)

Ryšys su CN:

3306 10

CN:

3306 10

20.42.18.90.00

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas, miltelius ir tabletes, burnos skalavimo
priemones ir kvėpiklius, tarpdančių valymo siūlus (išskyrus dantų pastas ir miltelius)
Preparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes; powders and tablets, mouth washes and oral perfumes,
dental floss) (excluding dentifrices)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant Description:
dantų protezų įtvirtinimo pastas, miltelius ir tabletes,
burnos skalavimo priemones ir kvėpiklius, tarpdančių
valymo siūlus (išskyrus dantų pastas ir miltelius)

Preparations for oral or dental hygiene (including
denture fixative pastes; powders and tablets, mouth
washes and oral perfumes, dental floss) (excluding
dentifrices)

Ryšys su CN:

3306[.20 + .90]

3306[.20 + .90]

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo; vonios preparatai; kiti, niekur kitur nepriskirti,
parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai
Shaving preparations; personal deodorants and antiperspirants; bath preparations; other perfumery, cosmetic or toilet preparations
n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir
priemonės nuo prakaitavimo; vonios preparatai; kiti,
niekur kitur nepriskirti, parfumerijos, kosmetikos ar
tualetiniai preparatai

Description:

Shaving preparations; personal deodorants and
antiperspirants; bath preparations; other perfumery,
cosmetic or toilet preparations n.e.c.

20.42.19.15.00

Tualetinės paskirties muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, gabalėlių ir kitokio pavidalo
Soap and organic surface-active products in bars, etc., for toilet use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tualetinės paskirties muilas ir organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos, gabalėlių ir kitokio pavidalo

Description:

Soap and organic surface-active products in bars, etc.,
for toilet use

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

3401 11

20.42.19.30.00

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos ir preparatai odai plauti, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes
Organic surface-active products and preparations for washing the skin; whether or not containing soap, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos ir
preparatai odai plauti, kurių sudėtyje yra arba nėra
muilo, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes

Description:

Organic surface-active products and preparations for
washing the skin; whether or not containing soap, p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3401 30

CN:

3401 30

20.42.19.45.00

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi (išskyrus gabalinį skutimosi muilą)
Pre-shave, shaving and after-shave preparations (excluding shaving soap in blocks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu
arba po skutimosi (išskyrus gabalinį skutimosi muilą)

Description:

Pre-shave, shaving and after-shave preparations
(excluding shaving soap in blocks)

Ryšys su CN:

3307 10

CN:

3307 10

20.42.19.60.00

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo
Personal deodorants and anti-perspirants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo

Description:

Personal deodorants and anti-perspirants

Ryšys su CN:

3307 20

CN:

3307 20

20.42.19.75.00

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios preparatai
Perfumed bath salts and other bath preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios preparatai

Description:

Perfumed bath salts and other bath preparations

Ryšys su CN:

3307 30

CN:

3307 30

20.42.19.90.00

Kiti asmens higienos preparatai (parfumeriniai, tualetiniai, depiliacijos preparatai ir kt.)
Other personal preparations (perfumeries, toilet, depilatories...)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti asmens higienos preparatai (parfumeriniai,
tualetiniai, depiliacijos preparatai ir kt.)

Description:

Other personal preparations (perfumeries, toilet,
depilatories...)

Ryšys su CN:

3307 90

CN:

3307 90

20.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir
tualetinių priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
perfumes and toilet preparations
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20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir
tualetinių priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
perfumes and toilet preparations

20.42.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir
tualetinių priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
perfumes and toilet preparations

20.5

Kitos cheminės medžiagos
Other chemical products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos cheminės medžiagos

Description:

Other chemical products

20.51

Sprogmenys
Explosives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sprogmenys

Description:

Explosives

20.51.1

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai; fejerverkai
Prepared explosives; safety fuses; percussion or detonating gaps; igniters; electric detonators; fireworks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba
padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai;
fejerverkai

Description:

Prepared explosives; safety fuses; percussion or
detonating gaps; igniters; electric detonators; fireworks

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys
Propellant powders and prepared explosives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys

Description:

Propellant powders and prepared explosives

20.51.11.30.00

Šovininis parakas
Propellant powders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šovininis parakas

Description:

Propellant powders

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3601

CN:

3601
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20.51.11.50.00

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką
Prepared explosives (excluding propellant powders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką

Description:

Prepared explosives (excluding propellant powders)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3602

CN:

3602

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai
Safety fuses; detonating fuses; caps; igniters; electric detonators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai
detonatoriai

Description:

Safety fuses; detonating fuses; caps; igniters; electric
detonators

20.51.12.50.00

Padegamosios virvutės; sprogdikliai
Safety fuses; detonating fuses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padegamosios virvutės; sprogdikliai

Description:

Safety fuses; detonating fuses

Matavimo
vienetas:

km

Unit:

km

Ryšys su CN:

3603 00 10

CN:

3603 00 10

20.51.12.70.00

Sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai ir elektriniai detonatoriai
Percussion or detonating caps; igniters and electric detonators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai ir
elektriniai detonatoriai

Description:

Percussion or detonating caps; igniters and electric
detonators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3603 00 90

CN:

3603 00 90

20.51.13

Fejerverkai
Fireworks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fejerverkai

Description:

Fireworks

20.51.13.00.00

Fejerverkai
Fireworks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fejerverkai

Description:

Fireworks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3604 10

CN:

3604 10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

618/1 939

PGPK 2013

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai, išskyrus fejerverkus
Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles, excluding fireworks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti
pirotechnikos gaminiai, išskyrus fejerverkus

Description:

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other
pyrotechnic articles, excluding fireworks

20.51.14.00.00

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos dirbiniai (išskyrus fejerverkus)
Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles (excluding fireworks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti
pirotechnikos dirbiniai (išskyrus fejerverkus)

Description:

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other
pyrotechnic articles (excluding fireworks)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3604 90

CN:

3604 90

20.51.2

Degtukai
Matches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Degtukai

Description:

Matches

20.51.20

Degtukai
Matches

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degtukai

Description:

Matches

20.51.20.00.00

Degtukai (išskyrus bengališkuosius degtukus ir kitas pirotechnikos priemones)
Matches (excluding Bengal matches and other pyrotechnic products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degtukai (išskyrus bengališkuosius degtukus ir kitas
pirotechnikos priemones)

Description:

Matches (excluding Bengal matches and other
pyrotechnic products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3605

CN:

3605

20.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
explosives

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų
gamybos dalis

20.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
explosives

20.52

Klijai
Glues

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Klijai

Description:

Glues

20.52.1

Klijai
Glues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Klijai

Description:

Glues

20.52.10

Klijai
Glues

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Klijai

Description:

Glues

20.52.10.20.00

Kazeino klijai
Casein glues

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kazeino klijai

Description:

Casein glues

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3501 90 10

CN:

3501 90 10

20.52.10.40.00

Kaulų klijai ir kiti gyvūniniai klijai (išskyrus kazeino klijus)
Bone glues; other glues of animal origin (excluding casein glues)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaulų klijai ir kiti gyvūniniai klijai (išskyrus kazeino
klijus)

Description:

Bone glues; other glues of animal origin (excluding
casein glues)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3503 00 80

CN:

3503 00 80
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20.52.10.60.00

Klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolo, dekstrino arba kitokio modifikuoto krakmolo
Glues based on starches, dextrins or other modified starches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolo, dekstrino arba
kitokio modifikuoto krakmolo

Description:

Glues based on starches, dextrins or other modified
starches

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3505[.20(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

3505[.20(.10 + .30 + .50 + .90)]

20.52.10.80.00

Paruošti klijai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, paruoštos klijinės medžiagos
Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti klijai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
paruoštos klijinės medžiagos

Description:

Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3506[.10 + .91 + .99]

CN:

3506[.10 + .91 + .99]

20.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos Description:
dalis

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos Description:
dalis

20.52.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos Description:
dalis

20.53

Eteriniai aliejai
Essential oils

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Eteriniai aliejai

Description:

Essential oils
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20.53.1

Eteriniai aliejai
Essential oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Eteriniai aliejai

Description:

Essential oils

20.53.10

Eteriniai aliejai
Essential oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Eteriniai aliejai

Description:

Essential oils

20.53.10.20.00

Eteriniai aliejai
Essential oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eteriniai aliejai

Description:

Essential oils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3301[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19(.20 + .80) +
CN:
.24(.10 + .90) + .25(.10 + .90) + .29(.11 + .31 + .41 + .71
+ .79 + .91)]

20.53.10.30.00

Kvapieji dervų ekstraktai
Resinoids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvapieji dervų ekstraktai

Description:

Resinoids

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3301 30

CN:

3301 30

20.53.10.50.00

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose ar kitoje terpėje, eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir kt.
Concentrates of essential oils in fats... aqueous distillates, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose ar kitoje terpėje,
eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir kt.

Description:

Concentrates of essential oils in fats... aqueous
distillates, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3301[.90(.10 + .21 + .30 + .90)]

CN:

3301[.90(.10 + .21 + .30 + .90)]

20.53.10.75.00

Kvapiųjų medžiagų mišiniai, skirti naudoti maisto arba gėrimų pramonėje
Mixtures of odoriferous substances of a kind used in the food or drink industries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvapiųjų medžiagų mišiniai, skirti naudoti maisto arba
gėrimų pramonėje

Description:

Mixtures of odoriferous substances of a kind used in
the food or drink industries

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3302[.10(.10 + .21 + .29 + .40 + .90)]

CN:

3302[.10(.10 + .21 + .29 + .40 + .90)]
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20.53.10.79.00

Kvapiųjų medžiagų mišiniai (išskyrus mišinius, skirtus naudoti maisto arba gėrimų pramonėje)
Mixtures of odoriferous substances (excluding those of a kind used in the food or drink industries)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvapiųjų medžiagų mišiniai (išskyrus mišinius, skirtus
naudoti maisto arba gėrimų pramonėje)

Description:

Mixtures of odoriferous substances (excluding those of
a kind used in the food or drink industries)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3302[.90(.10 + .90)]

CN:

3302[.90(.10 + .90)]

20.53.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio
aliejaus gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
essential oils

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio
aliejaus gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
essential oils

20.53.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio
aliejaus gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
essential oils

20.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos
Other chemical products n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

Description:

Other chemical products n.e.c.

20.59.1

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti
fotografijoje
Photographic plates and film, instant print film; chemical preparations and unmixed products for photographic uses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės
fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir
nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti fotografijoje

Description:

Photographic plates and film, instant print film;
chemical preparations and unmixed products for
photographic uses

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės fotografijos juostos, įjautrintos ir neeksponuotos; fotografijos popierius
Photographic plates and film and instant print film, sensitised, unexposed; photographic paper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės

Description:

Photographic plates and film and instant print film,

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

623/1 939

PGPK 2013

fotografijos juostos, įjautrintos ir neeksponuotos;
fotografijos popierius

sensitised, unexposed; photographic paper

20.59.11.30.00

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos ir neeksponuotos, pagamintos iš bet kokių medžiagų; momentinės fotografijos
juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos (išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas)
Photographic plates and film in the flat, sensitised and unexposed, of any material; instant print film in the flat, sensitised and
unexposed (excluding paper; paperboard or textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos ir Description:
neeksponuotos, pagamintos iš bet kokių medžiagų;
momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos,
neeksponuotos (išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės
medžiagas)

Photographic plates and film in the flat, sensitised and
unexposed, of any material; instant print film in the flat,
sensitised and unexposed (excluding paper;
paperboard or textiles)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3701[.10 + .20 + .30 + .91 + .99]

CN:

3701[.10 + .20 + .30 + .91 + .99]

20.59.11.50.00

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos ir neeksponuotos, pagamintos iš bet kokių medžiagų; ritinėlių pavidalo momentinės
fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos (išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas)
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed of any material; instant print film in rolls sensitised and unexposed (excluding paper,
paperboard or textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos ir
Description:
neeksponuotos, pagamintos iš bet kokių medžiagų;
ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos,
įjautrintos, neeksponuotos (išskyrus popierių, kartoną ir
tekstilės medžiagas)

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed of any
material; instant print film in rolls sensitised and
unexposed (excluding paper, paperboard or textiles)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3702[.10 + .31(.91 + .97) + .32(.10 + .20 + .85) + .39 +
.41 + .42 + .43 + .44 + .52 + .53 + .54 + .55 + .56 +
.96(.10 + .90) + .97(.10 + .90) + .98]

CN:

3702[.10 + .31(.91 + .97) + .32(.10 + .20 + .85) + .39 +
.41 + .42 + .43 + .44 + .52 + .53 + .54 + .55 + .56 +
.96(.10 + .90) + .97(.10 + .90) + .98]

20.59.11.70.00

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti ir neeksponuoti
Photographic paper; paperboard and textiles; sensitised and unexposed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos,
įjautrinti ir neeksponuoti

Description:

Photographic paper; paperboard and textiles;
sensitised and unexposed

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3703[.10 + .20 + .90]

CN:

3703[.10 + .20 + .90]

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; niekur kitur nepriskirti cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje
Sensitising emulsions for photographic uses; chemical preparations for photographic uses n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; Description:
niekur kitur nepriskirti cheminiai preparatai, skirti
naudoti fotografijoje
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20.59.12.00.00

Cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje, nesumaišyti produktai, skirti naudoti fotografijoje, sufasuoti išmatuotais santykiniais
kiekiais arba paruoštų naudoti produktų, skirtų mažmeninei prekybai, pavidalo (išskyrus lakus, klijus ir klijines medžiagas )
Chemical preparations for photographic uses, unmixed products for photographic uses put up in measured portions or p.r.s. in form
ready to use (excluding varnishes, glues and adhesives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje,
nesumaišyti produktai, skirti naudoti fotografijoje,
sufasuoti išmatuotais santykiniais kiekiais arba
paruoštų naudoti produktų, skirtų mažmeninei
prekybai, pavidalo (išskyrus lakus, klijus ir klijines
medžiagas )

Description:

Chemical preparations for photographic uses, unmixed
products for photographic uses put up in measured
portions or p.r.s. in form ready to use (excluding
varnishes, glues and adhesives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3707[.10 + .90(.20 + .90)]

CN:

3707[.10 + .90(.20 + .90)]

20.59.2

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejai; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai
Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai
ir aliejai; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų
ar aliejų mišiniai

Description:

Chemically modified animal or vegetable fats and oils;
inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejai; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai
Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai
ir aliejai; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų
ar aliejų mišiniai

Description:

Chemically modified animal or vegetable fats and oils;
inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils

20.59.20.00.00

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejai
Animal or vegetable fats and oils chemically modified

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai
ir aliejai

Description:

Animal or vegetable fats and oils chemically modified

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

1518[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .95 + .99)]

CN:

1518[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .95 + .99)]

20.59.3

Rašalai ar tušai
Writing or drawing ink and other inks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rašalai ar tušai

Description:

Writing or drawing ink and other inks

20.59.30

Rašalai ar tušai
Writing or drawing ink and other inks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rašalai ar tušai

Description:

Writing or drawing ink and other inks
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20.59.30.00.00

Rašalai (išskyrus spaustuvinius dažus)
Inks (excluding printing ink)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašalai (išskyrus spaustuvinius dažus)

Description:

Inks (excluding printing ink)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3215 90

CN:

3215 90

20.59.4

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai
Lubricating preparations; additives; anti-freezing preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai

Description:

Lubricating preparations; additives; anti-freezing
preparations

20.59.41

Tepimo priemonės
Lubricating preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tepimo priemonės

Description:

Lubricating preparations

20.59.41.55.00

Tekstilės, odos, kailių ir kitų medžiagų tepimo priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios mažiau kaip 70 % masės, yra
naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų
Lubricating preparations containing as basic constituents < 70% by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous
minerals for textiles, leather, hides, furskins and other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės, odos, kailių ir kitų medžiagų tepimo
Description:
priemonės, kurių pagrindinės sudėtinės dalys,
sudarančios mažiau kaip 70 % masės, yra naftos alyvos
arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Lubricating preparations containing as basic
constituents 70% by weight of petroleum oils or of oils
obtained from bituminous minerals for textiles, leather,
hides, furskins and other materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3403 11

CN:

3403 11

20.59.41.57.00

Tepimo priemonės, gautos iš naftos ar bituminių mineralų, išskyrus priemones, naudojamas tekstilei, odai, kailiams ir kitoms
medžiagoms apdoroti
Lubricating preparations obtained from petroleum or bituminous minerals, excluding the ones used for the treatment of textiles,
leather, hides, furskins and other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepimo priemonės, gautos iš naftos ar bituminių
mineralų, išskyrus priemones, naudojamas tekstilei,
odai, kailiams ir kitoms medžiagoms apdoroti

Description:

Lubricating preparations obtained from petroleum or
bituminous minerals, excluding the ones used for the
treatment of textiles, leather, hides, furskins and other
materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3403[.19(.10 + .90)]

CN:

3403[.19(.10 + .90)]
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20.59.41.75.00

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos ar bituminių alyvų, naudojamos tekstilei, odai, kailiams ir kitoms medžiagoms
apdoroti
Lubricating preparations not containing petroleum oil or bituminous mineral oils, used for treatment of textiles, leather, hides, furskins
and other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos ar Description:
bituminių alyvų, naudojamos tekstilei, odai, kailiams ir
kitoms medžiagoms apdoroti

Lubricating preparations not containing petroleum oil
or bituminous mineral oils, used for treatment of
textiles, leather, hides, furskins and other materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3403 91

CN:

3403 91

20.59.41.79.00

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos ar bituminių alyvų, išskyrus priemones, naudojamas tekstilei, odai, kailiams ir
kitoms medžiagoms apdoroti
Lubricating preparations not containing petroleum oil or bituminous mineral oils, excluding the ones used for treatment of textiles,
leather, hides, furskins or other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra naftos alyvos ar Description:
bituminių alyvų, išskyrus priemones, naudojamas
tekstilei, odai, kailiams ir kitoms medžiagoms apdoroti

Lubricating preparations not containing petroleum oil
or bituminous mineral oils, excluding the ones used for
treatment of textiles, leather, hides, furskins or other
materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3403 99

CN:

3403 99

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir panašios medžiagos
Anti-knock preparations; additives for mineral oils and similar products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir Description:
panašios medžiagos

20.59.42.50.00

Antidetonaciniai preparatai
Anti-knock preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antidetonaciniai preparatai

Description:

Anti-knock preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3811[.11(.10 + .90) + .19]

CN:

3811[.11(.10 + .90) + .19]

20.59.42.70.00

Tepalinių alyvų priedai
Additives for lubricating oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepalinių alyvų priedai

Description:

Additives for lubricating oils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3811[.21 + .29]

CN:

3811[.21 + .29]
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20.59.42.90.00

Alyvų ar skysčių, naudojamų kaip alyvos, priedai (įskaitant benziną, išskyrus antidetonacinius preparatus, tepalinių alyvų priedus)
Additives for mineral oils or for other liquids used for the same purpose as mineral oils (including gasoline) (excluding anti-knock
preparations, additives for lubricating oils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alyvų ar skysčių, naudojamų kaip alyvos, priedai
Description:
(įskaitant benziną, išskyrus antidetonacinius preparatus,
tepalinių alyvų priedus)

Additives for mineral oils or for other liquids used for
the same purpose as mineral oils (including gasoline)
(excluding anti-knock preparations, additives for
lubricating oils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3811 90

CN:

3811 90

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai nuo apledėjimo
Hydraulic brake fluids; anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir
paruošti skysčiai nuo apledėjimo

Description:

Hydraulic brake fluids; anti-freezing preparations and
prepared de-icing fluids

20.59.43.30.00

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos
alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission; not containing or containing < 70 % by weight of
petroleum oils or oils obtained from bituminous mineral

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių
pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau
kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš
bituminių mineralų

Description:

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for
hydraulic transmission; not containing or containing
70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from
bituminous mineral

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3819

CN:

3819

20.59.43.50.00

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo
apledėjimo skysčiai

Description:

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3820

CN:

3820

20.59.5

Įvairios cheminės medžiagos
Miscellaneous chemical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairios cheminės medžiagos

Description:

Miscellaneous chemical products

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

628/1 939

PGPK 2013

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai
Peptones, other protein substances and their derivatives, n.e.c.; hide powder

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės
medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai

Description:

Peptones, other protein substances and their
derivatives, n.e.c.; hide powder

20.59.51.00.00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, odos milteliai, įskaitant gliutelinus ir prolaminus, globulinus, glicininą,
keratinus, nukleo-proteinus, baltyminius darinius
Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives; hide powder including glutelins and prolamins,
globulins, glycinin, keratins, nucleoproteids, protein isolates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų
dariniai, odos milteliai, įskaitant gliutelinus ir
prolaminus, globulinus, glicininą, keratinus, nukleoproteinus, baltyminius darinius

Description:

Peptones and their derivatives; other protein
substances and their derivatives; hide powder including
glutelins and prolamins, globulins, glycinin, keratins,
nucleoproteids, protein isolates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3504[.00(.10 + .90)]

CN:

3504[.00(.10 + .90)]

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš gipso; gesintuvų preparatai ir
užpildai; paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai
Modelling pastes; dental wax and other preparations for use in dentistry with a basis of plaster; preparations and charges for fireextinguishers; prepared culture media for development of micro-organisms; composite diagnostic or laboratory reagents n.e.c

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti
Description:
preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš
gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai; paruoštos
terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur
nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai
reagentai

20.59.52.10.00

Sudėtiniai diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, įskaitant įmirkytą ar padengtą diagnostiniais arba laboratoriniais reagentais
popierių
Composite diagnostic or laboratory reagents, including paper impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai,
įskaitant įmirkytą ar padengtą diagnostiniais arba
laboratoriniais reagentais popierių

Description:

Composite diagnostic or laboratory reagents, including
paper impregnated or coated with diagnostic or
laboratory reagents

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3822

CN:

3822

20.59.52.30.00

Modeliavimo pastos, dantų vaškas ir dantų atspaudų kompaundai bei kiti odontologijoje naudojami preparatai, sudaryti daugiausia iš
gipso (įskaitant vaikų žaidimui skirtas modeliavimo pastas)
Modelling pastes; dental wax and dental impression compounds; other preparations for use in dentistry with a basis of plaster
(including modelling pastes for children’s amusement)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Modeliavimo pastos, dantų vaškas ir dantų atspaudų
kompaundai bei kiti odontologijoje naudojami
preparatai, sudaryti daugiausia iš gipso (įskaitant vaikų
žaidimui skirtas modeliavimo pastas)

Description:

Modelling pastes; dental wax and dental impression
compounds; other preparations for use in dentistry
with a basis of plaster (including modelling pastes for
children’s amusement)
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3407

CN:

3407

20.59.52.50.00

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos
Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo
granatos

Description:

Preparations and charges for fire-extinguishers;
charged fire-extinguishing grenades

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3813

CN:

3813

20.59.52.70.00

Paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti
Prepared culture media for development of micro-organisms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti

Description:

Prepared culture media for development of microorganisms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3821

CN:

3821

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji junginiai, skirti naudoti elektronikoje
Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji
junginiai, skirti naudoti elektronikoje

Description:

Chemical elements in disk form and compounds doped
for use in electronics

20.59.53.00.00

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, diskų, plokštelių arba panašaus pavidalo; cheminiai junginiai, su priedais,
skirti naudoti elektronikoje
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in
electronics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti
Description:
elektronikoje, diskų, plokštelių arba panašaus pavidalo;
cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti
elektronikoje

Chemical elements doped for use in electronics, in the
form of discs, wafers or similar forms; chemical
compounds doped for use in electronics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3818[.00(.10 + .90)]

CN:

3818[.00(.10 + .90)]

20.59.54

Aktyvintosios anglys
Activated carbon

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aktyvintosios anglys

Description:

Activated carbon
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20.59.54.00.00

Aktyvintosios anglys
Activated carbon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktyvintosios anglys

Description:

Activated carbon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3802 10

CN:

3802 10

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios medžiagos
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and similar products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui
arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios
medžiagos

Description:

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing
or fixing of dye-stuffs and similar products

20.59.55.50.00

Apdailos agentai ir kiti, daugiausia iš krakmolingų medžiagų
Finishing agents, etc., with amylaceous basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdailos agentai ir kiti, daugiausia iš krakmolingų
medžiagų

Description:

Finishing agents, etc., with amylaceous basis

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3809[.10(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

3809[.10(.10 + .30 + .50 + .90)]

20.59.55.70.00

Apdailos agentai ir kiti, naudojami tekstilės pramonėje
Finishing agents, etc., used in the textile industry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdailos agentai ir kiti, naudojami tekstilės pramonėje

Description:

Finishing agents, etc., used in the textile industry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3809 91

CN:

3809 91

20.59.55.80.00

Apdailos agentai ir kiti, naudojami popieriaus pramonėje
Finishing agents, etc., used in the paper industry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdailos agentai ir kiti, naudojami popieriaus
pramonėje

Description:

Finishing agents, etc., used in the paper industry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3809 92

CN:

3809 92
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20.59.55.90.00

Apdailos agentai, priemonės dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kiti, niekur kitur nepriskirti, preparatai
Finishing agents, dye carriers and other preparations, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdailos agentai, priemonės dažiklių fiksacijai
pagreitinti ir kiti, niekur kitur nepriskirti, preparatai

Description:

Finishing agents, dye carriers and other preparations,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3809 93

CN:

3809 93

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai;
niekur kitur nepriskirti kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai
Pickling preparations; fluxes; prepared rubber accelerators; compound plasticisers and stabilisers for rubber or plastics; catalytic
preparations n.e.c.; mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko
Description:
vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba
plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai; niekur kitur
nepriskirti kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti
mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

20.59.56.20.00

Metalo paviršiaus ėsdinimo preparatai
Pickling preparations for metal surfaces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo paviršiaus ėsdinimo preparatai

Description:

Pickling preparations for metal surfaces

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3810[.10 + .90(.10 + .90)]

CN:

3810[.10 + .90(.10 + .90)]

20.59.56.30.00

Paruošti vulkanizacijos greitikliai
Prepared rubber accelerators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti vulkanizacijos greitikliai

Description:

Prepared rubber accelerators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3812 10

CN:

3812 10

20.59.56.40.00

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai
Compound plasticisers for rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai

Description:

Compound plasticisers for rubber or plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3812[.20(.10 + .90)]

CN:

3812[.20(.10 + .90)]
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20.59.56.50.00

Antioksidaciniai preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai
Anti-oxidising preparations and other compounds stabilisers for rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antioksidaciniai preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko
arba plastikų stabilizatoriai

Description:

Anti-oxidising preparations and other compounds
stabilisers for rubber or plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3812[.30(.21 + .29 + .80)]

CN:

3812[.30(.21 + .29 + .80)]

20.59.56.60.00

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir kataliziniai preparatai
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir kataliziniai
preparatai

Description:

Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic
preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3815[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

CN:

3815[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

20.59.56.70.00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus priskirtus HS 27.07 arba 29.02 pozicijoms
Mixed alkylbenzenes, mixed alkylnaphthalenes other than HS 2707 or 2902

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai,
išskyrus priskirtus HS 27.07 arba 29.02 pozicijoms

Description:

Mixed alkylbenzenes, mixed alkylnaphthalenes other
than HS 2707 or 2902

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3817[.00(.50 + .80)]

CN:

3817[.00(.50 + .80)]

20.59.57

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės medžiagos
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės Description:
medžiagos

20.59.57.20.00

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai
Prepared binders for foundry moulds or cores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai

Description:

Prepared binders for foundry moulds or cores

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 10

CN:

3824 10
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20.59.57.30.00

Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai
Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir Description:
jų esteriai

Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their
esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 30

CN:

3824 90 30

20.59.57.40.00

Neaglomeruoti metalų karbidai, sumaišyti tarpusavyje arba su metaliniais rišikliais
Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaglomeruoti metalų karbidai, sumaišyti tarpusavyje
arba su metaliniais rišikliais

Description:

Non-agglomerated metal carbides mixed together or
with metallic binders

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 30

CN:

3824 30

20.59.57.50.00

Paruošti cemento, statybinių skiedinių arba betono priedai
Prepared additives for cements, mortars or concretes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paruošti cemento, statybinių skiedinių arba betono
priedai

Description:

Prepared additives for cements, mortars or concretes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 40

CN:

3824 40

20.59.57.70.00

Gliucitolis (išskyrus d-gliucitolį)
Sorbitol (excluding D-glucitol)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gliucitolis (išskyrus d-gliucitolį)

Description:

Sorbitol (excluding D-glucitol)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824[.60(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

3824[.60(.11 + .19 + .91 + .99)]

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos
Miscellaneous other chemical products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Description:

Miscellaneous other chemical products n.e.c.
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20.59.59.10.00

Jonitai; vakuuminių vamzdžių geteriai; naftos sulfonatai (išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus);
tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos
Ion-exchangers; getters for vacuum tubes; petroleum sulphonates (excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or
of ethanolamines); thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jonitai; vakuuminių vamzdžių geteriai; naftos sulfonatai Description:
(išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų
naftos sulfonatus); tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių
mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos

Ion-exchangers; getters for vacuum tubes; petroleum
sulphonates (excluding petroleum sulphonates of alkali
metals, of ammonium or of ethanolamines);
thiophenated sulphonic acids of oils obtained from
bituminous minerals, and their salts

Ryšys su CN:

3824[.90(.10 + .15 + .20)]

3824[.90(.10 + .15 + .20)]

20.59.59.20.00

Pirolignitai; neapdorotas kalcio tartratas; neapdorotas kalcio citratas; apsaugos nuo rūdijimo preparatai, kurių aktyviosios sudėtinės
dalys yra aminai
Pyrolignites; crude calcium tartrate; crude calcium citrate; anti-rust preparations containing amines as active constituents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirolignitai; neapdorotas kalcio tartratas; neapdorotas Description:
kalcio citratas; apsaugos nuo rūdijimo preparatai, kurių
aktyviosios sudėtinės dalys yra aminai

Pyrolignites; crude calcium tartrate; crude calcium
citrate; anti-rust preparations containing amines as
active constituents

Ryšys su CN:

3824[.90(.25 + .35)]

3824[.90(.25 + .35)]

20.59.59.30.00

Sudėtiniai neorganiniai lakų ir panašių produktų tirpikliai ir skiedikliai
Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai neorganiniai lakų ir panašių produktų
tirpikliai ir skiedikliai

Description:

Inorganic composite solvents and thinners for
varnishes and similar products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 40

CN:

3824 90 40

20.59.59.40.00

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir panašūs junginiai
Anti-scaling and similar compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir panašūs junginiai Description:

Anti-scaling and similar compounds

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 45

CN:

3824 90 45

20.59.59.53.00

Galvanotechnikos preparatai
Preparations for electroplating

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galvanotechnikos preparatai

Description:

Preparations for electroplating

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 50

CN:

3824 90 50
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20.59.59.57.00

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir triesterių mišiniai (riebalų emulsikliai)
Mixtures of mono-, di- and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir triesterių
mišiniai (riebalų emulsikliai)

Description:

Mixtures of mono-, di- and tri-, fatty acid esters of
glycerol (emulsifiers for fats)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 55

CN:

3824 90 55

20.59.59.63.00

Produktai ir preparatai, skirti naudoti farmacijoje arba chirurgijoje
Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Produktai ir preparatai, skirti naudoti farmacijoje arba
chirurgijoje

Description:

Products and preparations for pharmaceutical or
surgical uses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824[.90(.61 + .62 + .64)]

CN:

3824[.90(.61 + .62 + .64)]

20.59.59.65.00

Pagalbiniai produktai, skirti naudoti liejininkystėje (išskyrus paruoštus liejimo formų arba gurgučių rišiklius)
Auxiliary products for foundries (excluding prepared binders for foundry moulds or cores)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagalbiniai produktai, skirti naudoti liejininkystėje
(išskyrus paruoštus liejimo formų arba gurgučių
rišiklius)

Description:

Auxiliary products for foundries (excluding prepared
binders for foundry moulds or cores)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 65

CN:

3824 90 65

20.59.59.67.00

Preparatai, naudojami padaryti medžiagas atsparias ugniai, nelaidžias vandeniui, ir panašūs apsauginiai preparatai, naudojami statybos
pramonėje
Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami padaryti medžiagas atsparias
ugniai, nelaidžias vandeniui, ir panašūs apsauginiai
preparatai, naudojami statybos pramonėje

Description:

Fire-proofing, water-proofing and similar protective
preparations used in the building industry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 90 70

CN:

3824 90 70

20.59.59.71.00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų metano, etano arba propano darinių
Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų metano, etano
arba propano darinių

Description:

Mixtures containing halogenated derivatives of
methane, ethane or propane

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76 + .77 + .78 + .79] CN:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

3824[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76 + .77 + .78 + .79]

636/1 939

PGPK 2013

20.59.59.75.00

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra oksirano (etileno oksido), polibromintų bifenilų (PBB), polichlorintų bifenilų (PCB), polichlorintų
terfenilų (PCT) arba tris(2,3-dibrompropilo)fosfato
Mixtures and preparations containing oxirane (ethylene oxide), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs),
polychlorinated terphenyls (PCTs) or tris(2,3-dibromopropyl) phosphate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra oksirano
Description:
(etileno oksido), polibromintų bifenilų (PBB),
polichlorintų bifenilų (PCB), polichlorintų terfenilų (PCT)
arba tris(2,3-dibrompropilo)fosfato

Mixtures and preparations containing oxirane (ethylene
oxide), polybrominated biphenyls (PBBs),
polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated
terphenyls (PCTs) or tris(2,3-dibromopropyl) phosphate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824[.81 + .82 + .83]

CN:

3824[.81 + .82 + .83]

20.59.59.93.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos
Other chemical products, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

Description:

Other chemical products, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824[.90(.75 + .80 + .85 + .87 + .97)]

CN:

3824[.90(.75 + .80 + .85 + .87 + .97)]

20.59.59.97.00

Biodegalai (dyzelino pakaitalas)
Biofuels (diesel substitute)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Biodegalai (dyzelino pakaitalas)

Description:

Biofuels (diesel substitute)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3826[.00(.10 + .90)]

CN:

3826[.00(.10 + .90)]

20.59.6

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus
Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

Description:

Gelatines and gelatine derivatives, including milk
albumins

20.59.60

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų
liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Description:

Gelatines and gelatine derivatives, including milk
albumins
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20.59.60.20.00

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai, išskyrus kazeino klijus
Caseinates and other casein derivatives (excluding casein glues)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai, išskyrus kazeino klijus Description:

Caseinates and other casein derivatives (excluding
casein glues)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3501 90 90

CN:

3501 90 90

20.59.60.50.00

Albuminai, albuminatai ir kiti albumino dariniai (išskyrus kiaušinių albuminą)
Albumins; albuminates and other derivatives (excluding egg albumin)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Albuminai, albuminatai ir kiti albumino dariniai
(išskyrus kiaušinių albuminą)

Description:

Albumins; albuminates and other derivatives (excluding
egg albumin)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3502[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.20 + .70 + .90)]

CN:

3502[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.20 + .70 + .90)]

20.59.60.80.00

Želatina ir jos dariniai (išskyrus kazeino ir kaulų klijus)
Gelatin and its derivatives; isinglass (excluding casein glues and bone glues)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Želatina ir jos dariniai (išskyrus kazeino ir kaulų klijus)

Description:

Gelatin and its derivatives; isinglass (excluding casein
glues and bone glues)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3503 00 10

CN:

3503 00 10

20.59.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other chemical products n.e.c.

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other chemical products n.e.c.

20.59.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other chemical products n.e.c.
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20.6

Cheminiai pluoštai
Man-made fibres

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Cheminiai pluoštai

Description:

Man-made fibres

20.60

Cheminiai pluoštai
Man-made fibres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cheminiai pluoštai

Description:

Man-made fibres

20.60.1

Sintetiniai pluoštai
Synthetic fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sintetiniai pluoštai

Description:

Synthetic fibres

20.60.11

Nekaršti ir nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės
Synthetic staple and tow, not carded or combed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nekaršti ir nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir
gijų gniūžtės

Description:

Synthetic staple and tow, not carded or combed

20.60.11.10.00

Aramidiniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Aramids staple, not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aramidiniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti

Description:

Aramids staple, not carded, combed or otherwise
processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5503 11

CN:

5503 11

20.60.11.20.00

Kiti poliamidų pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Other polyamide tow and staple, not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti poliamidų pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti

Description:

Other polyamide tow and staple, not carded, combed
or otherwise processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5501 10 + 5503 19

CN:

5501 10 + 5503 19
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20.60.11.30.00

Poliesterio pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Polyester tow and staple, not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poliesterio pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti, nešukuoti
ir kitu būdu neparuošti verpti

Description:

Polyester tow and staple, not carded, combed or
otherwise processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5501 20 + 5503 20

CN:

5501 20 + 5503 20

20.60.11.40.00

Akrilo pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Acrylic tow and staple, not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akrilo pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti, nešukuoti ir
kitu būdu neparuošti verpti

Description:

Acrylic tow and staple, not carded, combed or
otherwise processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5501 30 + 5503 30

CN:

5501 30 + 5503 30

20.60.11.50.00

Polipropileno sintetinių gijų gniūžtės ir pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Polypropylene synthetic tow and staple not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Polipropileno sintetinių gijų gniūžtės ir pluoštai,
nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti

Description:

Polypropylene synthetic tow and staple not carded,
combed or otherwise processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5501 40 + 5503 40

CN:

5501 40 + 5503 40

20.60.11.90.00

Kiti sintetinių gijų pluoštai ir gniūžtės, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti
Other synthetic tow and staple not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sintetinių gijų pluoštai ir gniūžtės, nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti

Description:

Other synthetic tow and staple not carded, combed or
otherwise processed for spinning

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5501 90 + 5503 90

CN:

5501 90 + 5503 90

20.60.12

Poliamidų ir poliesterių gijiniai verpalai, labai atsparūs tempimui
Polyamide and polyester high tenacity filament yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poliamidų ir poliesterių gijiniai verpalai, labai atsparūs
tempimui

Description:

Polyamide and polyester high tenacity filament yarn
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20.60.12.20.00

Labai atsparūs tempimui gijiniai aramidiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus ir mažmeninei prekybai skirtus siūlus)
High-tenacity filament yarn of aramids (excluding sewing thread and yarn put up for retail sale)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui gijiniai aramidiniai siūlai
(išskyrus siuvimo siūlus ir mažmeninei prekybai skirtus
siūlus)

Description:

High-tenacity filament yarn of aramids (excluding
sewing thread and yarn put up for retail sale)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402 11

CN:

5402 11

20.60.12.40.00

Labai atsparūs tempimui nailono arba kitų poliamidų gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus, mažmeninei prekybai skirtus siūlus ir labai
atsparius tempimui gijinius aramidinius siūlus)
High-tenacity filament yarn of nylon or other polyamides (excluding sewing thread, yarn put up for retail sale and high-tenacity
filament yarn of aramids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui nailono arba kitų poliamidų
gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus, mažmeninei
prekybai skirtus siūlus ir labai atsparius tempimui
gijinius aramidinius siūlus)

Description:

High-tenacity filament yarn of nylon or other
polyamides (excluding sewing thread, yarn put up for
retail sale and high-tenacity filament yarn of aramids)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402 19

CN:

5402 19

20.60.12.60.00

Labai atsparūs tempimui poliesterių gijiniai siūlai (išskyrus mažmeninei prekybai skirtus siūlus)
High-tenacity filament yarn of polyesters (excluding that put up for retail sale)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui poliesterių gijiniai siūlai
(išskyrus mažmeninei prekybai skirtus siūlus)

Description:

High-tenacity filament yarn of polyesters (excluding
that put up for retail sale)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402 20

CN:

5402 20

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai
Other synthetic filament yarn, single

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

Description:

Other synthetic filament yarn, single

20.60.13.10.00

Poliamidų tekstilės gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Polyamide textile filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poliamidų tekstilės gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Polyamide textile filament yarn, n.p.r.s. (excluding
sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402[.31 + .45 + .51]

CN:

5402[.31 + .45 + .51]
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20.60.13.20.00

Kilimams naudojami poliamidų gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Polyamide carpet filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilimams naudojami poliamidų gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Polyamide carpet filament yarn, n.p.r.s. (excluding
sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402 32

CN:

5402 32

20.60.13.30.00

Poliesterio tekstilės gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Polyester textile filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poliesterio tekstilės gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Polyester textile filament yarn, n.p.r.s. (excluding
sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402[.33 + .46 + .47 + .52]

CN:

5402[.33 + .46 + .47 + .52]

20.60.13.40.00

Polipropileno gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Polypropylene filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Polipropileno gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Polypropylene filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing
thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402[.34 + .48 + .59(.10)]

CN:

5402[.34 + .48 + .59(.10)]

20.60.13.50.00

Elastomeriniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
Elastomeric filament yarn, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elastomeriniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai

Description:

Elastomeric filament yarn, n.p.r.s.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402 44

CN:

5402 44

20.60.13.90.00

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Other synthetic filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

Other synthetic filament yarn, n.p.r.s. (excluding sewing
thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5402[.39 + .49 + .59(.90)]

CN:

5402[.39 + .49 + .59(.90)]
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20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės medžiagų
Synthetic monofilament; strip and the like, of synthetic textile materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai Description:
iš sintetinių tekstilės medžiagų

20.60.14.20.00

Polipropileno vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus
elastomerus)
Polypropylene monofilament of ? 67 decitex and with a cross-sectional dimension of ? 1 mm (excluding elastomers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Polipropileno vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne
didesnis kaip 1 mm (išskyrus elastomerus)

Description:

Polypropylene monofilament of ? 67 decitex and with a
cross-sectional dimension of ? 1 mm (excluding
elastomers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5404 12

CN:

5404 12

20.60.14.40.00

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm (išskyrus
polipropileno vienagijus siūlus); juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų, kurių
matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
Synthetic monofilament of ? 67 decitex and with a cross-sectional dimension of ? 1 mm (excluding polypropylene monofilament); strip
and the like (for example, artificial straw), of synthetic textile materials, of an apparent width ? 5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne
didesnis kaip 1 mm (išskyrus polipropileno vienagijus
siūlus); juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui,
dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų,
kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm

Description:

Synthetic monofilament of ? 67 decitex and with a
cross-sectional dimension of ? 1 mm (excluding
polypropylene monofilament); strip and the like (for
example, artificial straw), of synthetic textile materials,
of an apparent width ? 5 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5404[.11 + .19 + .90(.10 + .90)]

CN:

5404[.11 + .19 + .90(.10 + .90)]

20.60.2

Dirbtiniai pluoštai
Artificial fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dirbtiniai pluoštai

Description:

Artificial fibres

20.60.21

Nekaršti ar nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės
Artificial staple and tow, not carded or combed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nekaršti ar nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir
gijų gniūžtės

Description:

Artificial staple and tow, not carded or combed
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20.60.21.20.00

Dirbtinės gijų gniūžtės ir kuokšteliniai pluoštai (nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti) iš viskozės
Artificial filament tow and staple fibres (not carded, combed or otherwise processed for spinning), of viscose rayon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinės gijų gniūžtės ir kuokšteliniai pluoštai
(nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti) iš
viskozės

Description:

Artificial filament tow and staple fibres (not carded,
combed or otherwise processed for spinning), of
viscose rayon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5502 00 10 + 5504 10

CN:

5502 00 10 + 5504 10

20.60.21.40.00

Dirbtinės gijų gniūžtės iš acetato
Artificial filament tow, of acetate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinės gijų gniūžtės iš acetato

Description:

Artificial filament tow, of acetate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5502 00 40

CN:

5502 00 40

20.60.21.90.00

Kitos dirbtinės gijų gniūžtės ir pluoštai (nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti)
Other artificial filament tow and staple fibres (not carded, combed or otherwise processed for spinning)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos dirbtinės gijų gniūžtės ir pluoštai (nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti)

Description:

Other artificial filament tow and staple fibres (not
carded, combed or otherwise processed for spinning)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5502 00 80 + 5504 90

CN:

5502 00 80 + 5504 90

20.60.22

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai siūlai
Viscose high tenacity filament yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai siūlai

Description:

Viscose high tenacity filament yarn

20.60.22.00.00

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
High tenacity filament yarn of viscose rayon, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Description:

High tenacity filament yarn of viscose rayon, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5403 10

CN:

5403 10

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai
Other artificial filament yarn, single

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

Description:

Other artificial filament yarn, single
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20.60.23.20.00

Viskozės gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, neskirti mažmeninei prekybai
(išskyrus siuvimo siūlus ir labai atsparius tempimui siūlus)
Yarn of viscose rayon filament, including monofilament of < 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding sewing thread and high-tenacity yarn)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Viskozės gijiniai siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių Description:
ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai,
neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus ir
labai atsparius tempimui siūlus)

Yarn of viscose rayon filament, including monofilament
of 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding sewing thread
and high-tenacity yarn)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5403[.31 + .32]

CN:

5403[.31 + .32]

20.60.23.40.00

Celiuliozės acetato siūlai, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus ir labai atsparius tempimui siūlus)
Filament yarn of cellulose acetate, including monofilament of < 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding sewing thread and high-tenacity
yarn)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Celiuliozės acetato siūlai, įskaitant vienagijus siūlus,
kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai,
pirminiai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus
siuvimo siūlus ir labai atsparius tempimui siūlus)

Description:

Filament yarn of cellulose acetate, including
monofilament of 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding
sewing thread and high-tenacity yarn)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5403 33

CN:

5403 33

20.60.23.90.00

Kiti dirbtiniai siūlai, įskaitant dirbtinius vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)
Other artificial filament yarn, including artificial monofilament of < 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti dirbtiniai siūlai, įskaitant dirbtinius vienagijus siūlus, Description:
kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai,
pirminiai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus
siuvimo siūlus)

Other artificial filament yarn, including artificial
monofilament of 67 decitex, single, n.p.r.s. (excluding
sewing thread)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5403 39

CN:

5403 39

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų
Artificial monofilament; strip and the like of artificial textile materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai Description:
iš dirbtinių tekstilės medžiagų

20.60.24.00.00

Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai ir kurių skerspjūvis ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir
panašūs dirbiniai iš dirbtinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
Artificial monofilament of ? 67 decitex and of which the cross-sectional dimension ? 1 mm; strip and the like of artificial textile
materials of an apparent width ? 5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai ir kurių skerspjūvis ne

Description:

Artificial monofilament of ? 67 decitex and of which the
cross-sectional dimension ? 1 mm; strip and the like of
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didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs dirbiniai iš
dirbtinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne
didesnis kaip 5 mm

artificial textile materials of an apparent width ? 5 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5405

CN:

5405

20.60.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių
pluoštų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
man-made fibres

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių
pluoštų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
man-made fibres

20.60.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių
pluoštų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
man-made fibres

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai
Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų
preparatai

Description:

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical
preparations

21.1

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai
Basic pharmaceutical products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

Description:

Basic pharmaceutical products

21.10

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai
Basic pharmaceutical products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

Description:

Basic pharmaceutical products

21.10.1

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai
Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir
esteriai

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai
Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir
esteriai

Description:

Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and
esters

21.10.10.30.00

Salicilo rūgštis ir jos druskos
Salicylic acid and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salicilo rūgštis ir jos druskos

Description:

Salicylic acid and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2918 21

CN:

2918 21

21.10.10.50.00

O-acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai
O-acetylsalicylic acid; its salts and esters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

O-acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

O-acetylsalicylic acid; its salts and esters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2918 22

CN:

2918 22

21.10.10.70.00

Salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos (išskyrus O-acetilsalicilo rūgšties)
Esters of salicylic acid and their salts (excluding of O-acetylsalicylic acid)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos (išskyrus Oacetilsalicilo rūgšties)

Description:

Esters of salicylic acid and their salts (excluding of Oacetylsalicylic acid)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2918 23

CN:

2918 23

21.10.2

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos
Lysine, glutamic acid and their salts; quaternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives
and salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės
amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai;
amidai, jų dariniai ir jų druskos

Description:

Lysine, glutamic acid and their salts; quaternary
ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids;
amides and their derivatives and salts thereof

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos
Lysine, glutamic acid and their salts; quarternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives
and salts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės

Description:

Lysine, glutamic acid and their salts; quarternary
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amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai;
amidai, jų dariniai ir jų druskos

ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids;
amides and their derivatives and salts thereof

21.10.20.10.00

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos
Lysine and its esters, and salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

Description:

Lysine and its esters, and salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922 41

CN:

2922 41

21.10.20.20.00

Glutamo rūgštis ir jos druskos
Glutamic acid and its salts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glutamo rūgštis ir jos druskos

Description:

Glutamic acid and its salts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2922 42

CN:

2922 42

21.10.20.40.00

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti Description:
fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti

Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins
and other phosphoaminolipids, whether or not
chemically defined

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2923[.10 + .20 + .90]

CN:

2923[.10 + .20 + .90]

21.10.20.60.00

Alifatiniai amidai ir jų dariniai, jų druskos (įskaitant alifatinius karbamatus)
Acyclic amides and their derivatives, and salts thereof (including acyclic carbamates)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alifatiniai amidai ir jų dariniai, jų druskos (įskaitant
alifatinius karbamatus)

Description:

Acyclic amides and their derivatives, and salts thereof
(including acyclic carbamates)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2924[.11 + .12 + .19]

CN:

2924[.11 + .12 + .19]

21.10.20.70.00

Cikliniai amidai ir jų dariniai, jų druskos (įskaitant ciklinius karbamatus, išskyrus ureinus ir jų darinius bei jų druskas)
Cyclic amides and their derivatives, and salts thereof (including cyclic carbamates) (excluding ureines and their derivatives, and salts
thereof)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cikliniai amidai ir jų dariniai, jų druskos (įskaitant
ciklinius karbamatus, išskyrus ureinus ir jų darinius bei
jų druskas)

Description:

Cyclic amides and their derivatives, and salts thereof
(including cyclic carbamates) (excluding ureines and
their derivatives, and salts thereof)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2924[.23 + .24 + .29(.10 + .98)]

CN:

2924[.23 + .24 + .29(.10 + .98)]
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21.10.3

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo,
pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo
dariniai; sulfamidai
Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a
piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives;

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai
Description:
junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra
nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino
žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau
nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir
jo dariniai; sulfamidai

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo,
pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo
dariniai
Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a
piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai
Description:
junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra
nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino
žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau
nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir
jo dariniai

21.10.31.17.00

Fenolftaleinas; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,3H-benzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2naftalenkarboksirūgštis; 3?-chlor-6?-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-onas; 6?-(N-etil-p-toluidin)-2?metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-onas; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-karboksilatas, gama-butirolaktonas
Phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3?-Chloro-6?-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9?-xanthen]-3-one; 6?-(N-Ethyl-p-toluidino)2?-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9?-xanthen]-3-one; Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate, gamma-Butyrolactone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fenolftaleinas; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3Description:
metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,3Hbenzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2naftalenkarboksirūgštis; 3?-chlor-6?cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9?ksanten]-3-onas; 6?-(N-etil-p-toluidin)-2?metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-onas;
metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilatas, gama-butirolaktonas

Phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3Hbenzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2naphthoic acid; 3?-Chloro-6?cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9?xanthen]-3-one; 6?-(N-Ethyl-p-toluidino)-2?methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9?-xanthen]-3-one;
Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate, gamma-

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2932[.20(.10 + .20)]

CN:

2932[.20(.10 + .20)]

21.10.31.19.00

Laktonai (išskyrus fenolftaleiną; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,3H-benzo[de]izochromen-1-il]-6oktadeciloksi-2-naftalenkarboksirūgštį; 3?-chlor-6?-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-oną; 6?-(N-etil-ptoluidin)-2?-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-oną; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3osi-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-karboksilatą, gama-butirolaktoną bei neorganinius ir organinius gyvsidabrio junginius)
Lactones (excluding phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3Hbenzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3’-Chloro-6’-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9’-xanthen]-3one; 6’-(N-Ethyl-p-toluidino)-2’-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9’-xanthen]-3-one; Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxyla, gamma-Butyrolactone, and inorganic or
organic compounds of mercury)

Lygmuo:

7

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Level:

Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen
hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole
ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused
triazine ring or a phenothiazine ring system not further
fused; hydantoin and its derivatives;

Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen
hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole
ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused
triazine ring or a phenothiazine ring system not further
fused; hydantoin and its derivatives

7

649/1 939
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Lygmens
pavadinimas:

Dala

Pavadinimas:

Laktonai (išskyrus fenolftaleiną; 1-hidroksi-4-[1-(4Description:
hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,3Hbenzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2naftalenkarboksirūgštį; 3?-chlor-6?cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9?ksanten]-3-oną; 6?-(N-etil-p-toluidin)-2?metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9?-ksanten]-3-oną;
metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilatą, gama-butirolaktoną bei
neorganinius ir organinius gyvsidabrio junginius)

Lactones (excluding phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2naphthoic acid; 3’-Chloro-6’cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9’xanthen]-3-one; 6’-(N-Ethyl-p-toluidino)-2’methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9’-xanthen]-3-one;
Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxyla, gammaButyrolactone, and inorganic or organic compounds of

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2932 20 90

CN:

2932 20 90

21.10.31.30.00

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas pirazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas)
Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas
pirazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas)

Description:

Compounds containing an unfused pyrazole ring
(whether or not hydrogenated) in the structure

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

CN:

2933[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

21.10.31.40.00

Hidantoinas ir jo dariniai
Hydantoin and its derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidantoinas ir jo dariniai

Description:

Hydantoin and its derivatives

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933 21

CN:

2933 21

21.10.31.55.00

Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) ir jo dariniai bei jų druskos
Malonylurea (barbituric acid) and its derivatives, and salts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) ir jo dariniai bei
jų druskos

Description:

Malonylurea (barbituric acid) and its derivatives, and
salts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.52 + .53(.10 + .90) + .54]

CN:

2933[.52 + .53(.10 + .90) + .54]

21.10.31.59.00

Junginiai, kurių molekulėse yra pirimidino žiedas (hidrintas arba nehidrintas) arba piperazino žiedas (išskyrus malonilkarbamidą
(barbitūro rūgštį) ir jo darinius)
Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure (excluding malonylurea
(barbituric acid) and its derivatives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra pirimidino žiedas
(hidrintas arba nehidrintas) arba piperazino žiedas
(išskyrus malonilkarbamidą (barbitūro rūgštį) ir jo
darinius)

Description:

Compounds containing a pyrimidine ring (whether or
not hydrogenated) or piperazine ring in the structure
(excluding malonylurea (barbituric acid) and its
derivatives)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Level name:

Position
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.55 + .59(.10 + .20 + .95)]

CN:

2933[.55 + .59(.10 + .20 + .95)]

21.10.31.70.00

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas triazino žiedas (hidrintas arba nehidrintas), išskyrus melaminą
Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure (excluding melamine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas
triazino žiedas (hidrintas arba nehidrintas), išskyrus
melaminą

Description:

Compounds containing an unfused triazine ring
(whether or not hydrogenated) in the structure
(excluding melamine)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2933[.69(.10 + .40 + .80)]

CN:

2933[.69(.10 + .40 + .80)]

21.10.31.80.00

Junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino žiedinė sistema (hidrinta arba nehidrinta), toliau nekondensuota
Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated); not further fused

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino žiedinė
sistema (hidrinta arba nehidrinta), toliau
nekondensuota

Description:

Compounds containing a phenothiazine ring-system
(whether or not hydrogenated); not further fused

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2934[.30(.10 + .90)]

CN:

2934[.30(.10 + .90)]

21.10.32

Sulfamidai
Sulphonamides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulfamidai

Description:

Sulphonamides

21.10.32.00.00

Sulfamidai
Sulphonamides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sulfamidai

Description:

Sulphonamides

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2935[.00(.30 + .90)]

CN:

2935[.00(.30 + .90)]

21.10.4

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos
Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus;
Description:
niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai
bei jų druskos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters
and their salts n.e.c.
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21.10.40

Niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos
Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus;
Description:
niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai
bei jų druskos

21.10.40.00.00

Grynasis cukrus (išskyrus gliukozę ir kt.); cukraus esteriai, druskos ir kt.
Sugars, pure (excluding glucose, etc.); sugar ethers and salts, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grynasis cukrus (išskyrus gliukozę ir kt.); cukraus
esteriai, druskos ir kt.

Description:

Sugars, pure (excluding glucose, etc.); sugar ethers and
salts, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2940

CN:

2940

21.10.5

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai; glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai; antibiotikai
Provitamins, vitamins and hormones; glycosides and vegetable alkaloids and their derivatives; antibiotics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai;
glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai;
antibiotikai

Description:

Provitamins, vitamins and hormones; glycosides and
vegetable alkaloids and their derivatives; antibiotics

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai
Provitamins, vitamins and their derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

Description:

Provitamins, vitamins and their derivatives

21.10.51.00.00

Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai, daugiausia vartojami kaip
vitaminai, taip pat šių junginių mišiniai, ištirpinti (arba ne) bet kuriame tirpiklyje
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės
būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai,
daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat šių
junginių mišiniai, ištirpinti (arba ne) bet kuriame
tirpiklyje

Description:

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by
synthesis (including natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in any solvent

Ryšys su CN:

2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 + .28 + .29
+ .90]

CN:

2936[.21 + .22 + .23 + .24 + .25 + .26 + .27 + .28 + .29
+ .90]

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai
Hormones, derivatives thereof; other steroids, used primarily as hormones

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai,
daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai

Description:

Hormones, derivatives thereof; other steroids, used
primarily as hormones

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters
and their salts, n.e.c.
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21.10.52.00.00

Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų dariniai ir struktūriniai analogai,
įskaitant polipeptidus su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip hormonai
Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues
thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir
leukotrienai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų
dariniai ir struktūriniai analogai, įskaitant polipeptidus
su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip
hormonai

Description:

Hormones, prostaglandins, thromboxanes and
leukotrienes, natural or reproduced by synthesis;
derivatives and structural analogues thereof, including
chain modified polypeptides, used primarily as
hormones

Matavimo
vienetas:

g

Unit:

g

Ryšys su CN:

2937[.11 + .12 + .19 + .21 + .22 + .23 + .29 + .50 + .90] CN:

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
Glycosides, vegetable alkaloids, their salts, ethers, esters and other derivatives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai,
esteriai ir kiti dariniai

Description:

Glycosides, vegetable alkaloids, their salts, ethers,
esters and other derivatives

21.10.53.00.00

Glikozidai ir augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
Glycosides and vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glikozidai ir augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti
Description:
sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti
dariniai

Glycosides and vegetable alkaloids, natural or
reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters
and other derivatives

Ryšys su CN:

2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 + .19 + .20
+ .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 + .51 + .59 + .61 +
.62 + .63 + .69 + .91 + .99]

CN:

2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2939[.11 + .19 + .20
+ .30 + .41 + .42 + .43 + .44 + .49 + .51 + .59 + .61 +
.62 + .63 + .69 + .91 + .99]

21.10.54

Antibiotikai
Antibiotics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Antibiotikai

Description:

Antibiotics

21.10.54.00.00

Antibiotikai
Antibiotics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antibiotikai

Description:

Antibiotics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2941[.10 + .20(.30 + .80) + .30 + .40 + .50 + .90]

CN:

2941[.10 + .20(.30 + .80) + .30 + .40 + .50 + .90]

21.10.6

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur

Description:

Glands and other organs; extracts thereof and other
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nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

human or animal substances n.e.c.

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

Description:

Glands and other organs; extracts thereof and other
human or animal substances n.e.c.

21.10.60.20.00

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, naudojami organoterapijoje
Extracts of glands or other organs or of their secretions (for organo-therapeutic uses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai,
naudojami organoterapijoje

Description:

Extracts of glands or other organs or of their secretions
(for organo-therapeutic uses)

Ryšys su CN:

3001[.20(.10 + .90)]

CN:

3001[.20(.10 + .90)]

21.10.60.40.00

Liaukos ir kiti organai arba medžiagos, skirtos naudoti terapijoje arba profilaktikos tikslais, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus kraują ir
liaukų arba kitų organų ekstraktus)
Glands and other organs or substances for therapeutic or prophylactic use, n.e.c. (excluding blood and extracts of glands or other
organs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liaukos ir kiti organai arba medžiagos, skirtos naudoti
terapijoje arba profilaktikos tikslais, nenurodytos kitoje
vietoje (išskyrus kraują ir liaukų arba kitų organų
ekstraktus)

Description:

Glands and other organs or substances for therapeutic
or prophylactic use, n.e.c. (excluding blood and extracts
of glands or other organs)

Ryšys su CN:

3001[.90(.20 + .91 + .98)]

CN:

3001[.90(.20 + .91 + .98)]

21.10.60.55.00

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; mikroorganizmų kultūros; toksinai
(išskyrus mieles)
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; cultures of micro-organisms; toxins (excluding
yeasts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti
terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje;
mikroorganizmų kultūros; toksinai (išskyrus mieles)

Description:

Human blood; animal blood prepared for therapeutic,
prophylactic or diagnostic uses; cultures of microorganisms; toxins (excluding yeasts)

Ryšys su CN:

3002[.90(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

3002[.90(.10 + .30 + .50 + .90)]

21.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių
vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic pharmaceutical products

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių
vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic pharmaceutical products
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21.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių
vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic pharmaceutical products

21.2

Farmaciniai preparatai
Pharmaceutical preparations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Farmaciniai preparatai

Description:

Pharmaceutical preparations

21.20

Farmaciniai preparatai
Pharmaceutical preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Farmaciniai preparatai

Description:

Pharmaceutical preparations

21.20.1

Vaistai
Medicaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaistai

Description:

Medicaments

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų
Medicaments, containing penicillins or other antibiotics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų

Description:

Medicaments, containing penicillins or other antibiotics

21.20.11.30.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino arba jo darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą, arba streptomicino ar jo darinių, skirti
naudoti terapijoje arba profilaktikai, neskirti mažmeninei prekybai
Medicaments containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives, for
therapeutic or prophylactic uses, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino arba jo darinių,
turinčių penicilano rūgšties struktūrą, arba
streptomicino ar jo darinių, skirti naudoti terapijoje
arba profilaktikai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Medicaments containing penicillins or derivatives
thereof, with a penicillanic acid structure, or
streptomycins or their derivatives, for therapeutic or
prophylactic uses, n.p.r.s.

Ryšys su CN:

3003 10

CN:

3003 10

21.20.11.50.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Medicaments of other antibiotics, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, nesupakuoti
į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

Medicaments of other antibiotics, n.p.r.s.

Ryšys su CN:

3003 20

CN:

3003 20
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21.20.11.60.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino, streptomicino ir jo darinių, sudozuoti arba skirti mažmeninei prekybai
Medicaments of penicillins, streptomycins or derivatives thereof, in doses or p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino, streptomicino ir jo Description:
darinių, sudozuoti arba skirti mažmeninei prekybai

Medicaments of penicillins, streptomycins or
derivatives thereof, in doses or p.r.s.

Ryšys su CN:

3004 10

3004 10

21.20.11.80.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, skirti mažmeninei prekybai
Medicaments of other antibiotics, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Medicaments of other antibiotics, p.r.s.

Ryšys su CN:

3004 20

CN:

3004 20

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet nėra antibiotikų
Medicaments, containing hormones, but not antibiotics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet
nėra antibiotikų

Description:

Medicaments, containing hormones, but not antibiotics

21.20.12.30.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai, nesudozuoti išmatuotomis dozėmis ir
neskirti mažmeninei prekybai
Medicaments containing insulin but not antibiotics, for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or for retail sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, Description:
skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai, nesudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir neskirti mažmeninei prekybai

Medicaments containing insulin but not antibiotics, for
therapeutic or prophylactic uses, not put up in
measured doses or for retail sale

Ryšys su CN:

3003 31

3003 31

21.20.12.50.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų, bet nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai, nesudozuoti išmatuotomis dozėmis
ir neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus insuliną)
Medicaments containing hormones but not antibiotics, for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or for retail
sale (excluding insulin)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų, bet nėra
antibiotikų, skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai,
nesudozuoti išmatuotomis dozėmis ir neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus insuliną)

Description:

Medicaments containing hormones but not antibiotics,
for therapeutic or prophylactic uses, not put up in
measured doses or for retail sale (excluding insulin)

Ryšys su CN:

3003 39

CN:

3003 39

21.20.12.60.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai, sudozuoti išmatuotomis dozėmis ir
skirti mažmeninei prekybai
Medicaments containing insulin but not antibiotics, for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or for retail sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet nėra antibiotikų, Description:
skirti naudoti terapijoje arba profilaktikai, sudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir skirti mažmeninei prekybai
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Ryšys su CN:

3004 31

21.20.12.70.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių hormonų (kortikosteroidų), jų darinių ir struktūrinių analogų, sudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir skirti mažmeninei prekybai
Medicaments containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues, put up in measured doses or for retail
sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių
hormonų (kortikosteroidų), jų darinių ir struktūrinių
analogų, sudozuoti išmatuotomis dozėmis ir skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Medicaments containing corticosteroid hormones,
their derivatives and structural analogues, put up in
measured doses or for retail sale

Ryšys su CN:

3004[.32 + .39]

CN:

3004[.32 + .39]

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų
Medicaments, containing alkaloids or derivatives thereof, but not hormones or antibiotics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet
nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų

Description:

Medicaments, containing alkaloids or derivatives
thereof, but not hormones or antibiotics

21.20.13.10.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų darinių, neskirti mažmeninei prekybai
Medicaments of alkaloids or derivatives thereof, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų darinių, neskirti Description:
mažmeninei prekybai

Medicaments of alkaloids or derivatives thereof, n.p.r.s.

Ryšys su CN:

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

3003[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

21.20.13.20.00

Kiti vaistai, vartojami terapijoje arba profilaktikai, priskirti HS 30.03 pozicijai, neskirti mažmeninei prekybai
Other medicaments for therapeutic or prophylactic uses, of HS 3003, n.p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti vaistai, vartojami terapijoje arba profilaktikai,
priskirti HS 30.03 pozicijai, neskirti mažmeninei
prekybai

Description:

Other medicaments for therapeutic or prophylactic
uses, of HS 3003, n.p.r.s.

Ryšys su CN:

3003 90

CN:

3003 90

21.20.13.40.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų darinių, skirti mažmeninei prekybai
Medicaments of alkaloids or derivatives thereof, p.r.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų darinių, skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Medicaments of alkaloids or derivatives thereof, p.r.s.

Ryšys su CN:

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

CN:

3004[.40(.20 + .30 + .40 + .80)]

21.20.13.60.00

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų, provitaminų, jų dariniai ir mišiniai, vartojami terapijoje ar profilaktikai, sudozuoti išmatuotomis
dozėmis ar skirti mažmeninei prekybai
Medicaments containing vitamins, provitamins, derivatives and intermixtures thereof, for therapeutic or prophylactic uses, put up in
measured doses or for retail sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų, provitaminų, jų
dariniai ir mišiniai, vartojami terapijoje ar profilaktikai,

Description:

Medicaments containing vitamins, provitamins,
derivatives and intermixtures thereof, for therapeutic
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sudozuoti išmatuotomis dozėmis ar skirti mažmeninei
prekybai

or prophylactic uses, put up in measured doses or for
retail sale

Ryšys su CN:

3004 50

21.20.13.80.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaistai, sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirti mažmeninei prekybai
Other medicaments of mixed or unmixed products, p.r.s., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaistai, sudaryti iš sumaišytų Description:
arba nesumaišytų produktų, skirti mažmeninei prekybai

Other medicaments of mixed or unmixed products,
p.r.s., n.e.c.

Ryšys su CN:

3004 90 + 3824 90 58

CN:

3004 90 + 3824 90 58

21.20.2

Kiti farmaciniai preparatai
Other pharmaceutical preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti farmaciniai preparatai

Description:

Other pharmaceutical preparations

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos
Antisera and vaccines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Imuniniai serumai ir vakcinos

Description:

Antisera and vaccines

21.20.21.25.00

Imuniniai serumai, kiti imunologijos produktai, tiesiogiai susiję su imunologinių procesų reguliavimu, ir kitos kraujo frakcijos
Antisera, other immunological products which are directly involved in the regulation of immunological processes and other blood
fractions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Imuniniai serumai, kiti imunologijos produktai,
Description:
tiesiogiai susiję su imunologinių procesų reguliavimu, ir
kitos kraujo frakcijos

Antisera, other immunological products which are
directly involved in the regulation of immunological
processes and other blood fractions

Ryšys su CN:

3002[.10(.10 + .91 + .98)]

CN:

3002[.10(.10 + .91 + .98)]

21.20.21.45.00

Medicininės vakcinos
Vaccines for human medicine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicininės vakcinos

Description:

Vaccines for human medicine

Ryšys su CN:

3002 20

CN:

3002 20

21.20.21.60.00

Veterinarinės vakcinos
Vaccines for veterinary medicine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veterinarinės vakcinos

Description:

Vaccines for veterinary medicine

Ryšys su CN:

3002 30

CN:

3002 30
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21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormonai arba spermicidai
Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės Description:
medžiagos yra hormonai arba spermicidai

21.20.22.00.00

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormonai arba spermicidai
Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės Description:
medžiagos yra hormonai arba spermicidai

Chemical contraceptive preparations based on
hormones or spermicides

Ryšys su CN:

3006 60

3006 60

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai
Diagnostic reagents and other pharmaceutical preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai

Description:

Diagnostic reagents and other pharmaceutical
preparations

21.20.23.20.00

Reagentai kraujo grupei nustatyti
Blood-grouping reagents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reagentai kraujo grupei nustatyti

Description:

Blood-grouping reagents

Ryšys su CN:

3006 20

CN:

3006 20

21.20.23.40.00

Kontrastiniai preparatai rentgeno tyrimams; diagnostiniai reagentai, skirti įvesti į paciento kūną
Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kontrastiniai preparatai rentgeno tyrimams;
diagnostiniai reagentai, skirti įvesti į paciento kūną

Description:

Opacifying preparations for X-ray examinations;
diagnostic reagents designed to be administered to
the patient

Ryšys su CN:

3006 30

CN:

3006 30

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos; pirmosios pagalbos vaistinėlės
Adhesive dressings, catgut and similar materials; first-aid boxes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos;
pirmosios pagalbos vaistinėlės

Description:

Adhesive dressings, catgut and similar materials; firstaid boxes

21.20.24.20.00

Lipnioji tvarsliava ir panašūs gaminiai; įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis; ar supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes
Adhesive dressings or similar articles; impregnated or coated with pharmaceutical substances; or put up in forms for retail sale

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Lipnioji tvarsliava ir panašūs gaminiai; įmirkyti arba
padengti farmacinėmis medžiagomis; ar supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

Adhesive dressings or similar articles; impregnated or
coated with pharmaceutical substances; or put up in
forms for retail sale

Ryšys su CN:

3005 10

CN:

3005 10

21.20.24.30.00

Sterilusis chirurginis ketgutas
Sterile surgical catgut

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sterilusis chirurginis ketgutas

Description:

Sterile surgical catgut

Ryšys su CN:

3006 10 10

CN:

3006 10 10

21.20.24.40.00

Vata, marlė ir panašūs, niekur kitur nepriskirti, gaminiai, įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis, skirti mažmeninei prekybai
Wadding, gauze, etc., with pharmaceutical substances, p.r.s., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vata, marlė ir panašūs, niekur kitur nepriskirti, gaminiai, Description:
įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis,
skirti mažmeninei prekybai

Wadding, gauze, etc., with pharmaceutical substances,
p.r.s., n.e.c.

Ryšys su CN:

3005[.90(.10 + .31 + .50 + .99)]

CN:

3005[.90(.10 + .31 + .50 + .99)]

21.20.24.60.00

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai
First-aid boxes and kits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai

Description:

First-aid boxes and kits

Ryšys su CN:

3006 50

CN:

3006 50

21.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų
preparatų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pharmaceutical preparations

21.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų
preparatų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pharmaceutical preparations

21.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų
preparatų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
pharmaceutical preparations
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22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai
Rubber and plastics products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

Description:

Rubber and plastics products

22.1

Guminiai gaminiai
Rubber products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Guminiai gaminiai

Description:

Rubber products

22.11

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

Description:

Rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of
rubber tyres

22.11.1

Naujos guminės padangos ir kameros
New rubber tyres and tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naujos guminės padangos ir kameros

Description:

New rubber tyres and tubes

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių padangos
New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių
padangos

Description:

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on
motor cars

22.11.11.00.00

Naujos pneumatinės guminės lengvųjų automobilių (įskaitant lenktyninius automobilius) padangos
New pneumatic rubber tyres for motor cars (including for racing cars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės lengvųjų automobilių
(įskaitant lenktyninius automobilius) padangos

Description:

New pneumatic rubber tyres for motor cars (including
for racing cars)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011 10

CN:

4011 10

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos
New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motorcycles or bicycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių
padangos

Description:

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on
motorcycles or bicycles
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22.11.12.00.00

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos
New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motorcycles or bicycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių
padangos

Description:

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on
motorcycles or bicycles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011[.40 + .50]

CN:

4011[.40 + .50]

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių automobilių arba orlaivių padangos
New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses, lorries or aircraft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių
automobilių arba orlaivių padangos

Description:

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on
buses, lorries or aircraft

22.11.13.55.00

Naujos pneumatinės guminės autobusų arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis ne didesnis kaip 121, padangos
New pneumatic rubber tyres for buses or lorries with a load index ? 121

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės autobusų arba
sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis ne didesnis kaip
121, padangos

Description:

New pneumatic rubber tyres for buses or lorries with a
load index ? 121

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011 20 10

CN:

4011 20 10

22.11.13.57.00

Naujos pneumatinės guminės autobusų arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis didesnis kaip 121, padangos
New pneumatic rubber tyres for buses or lorries with a load index > 121

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės autobusų arba
sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis didesnis kaip 121,
padangos

Description:

New pneumatic rubber tyres for buses or lorries with a
load index > 121

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011 20 90

CN:

4011 20 90

22.11.13.70.00

Naujos pneumatinės guminės orlaivių padangos
New pneumatic rubber tyres for aircraft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės guminės orlaivių padangos

Description:

New pneumatic rubber tyres for aircraft

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011 30

CN:

4011 30
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22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos
Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės
pneumatinės padangos

Description:

Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber

22.11.14.00.00

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos
Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės
pneumatinės padangos

Description:

Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4011[.61 + .62 + .63 + .69 + .92 + .93 + .94 + .99]

CN:

4011[.61 + .62 + .63 + .69 + .92 + .93 + .94 + .99]

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai
Inner tubes, solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami
padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai

Description:

Inner tubes, solid or cushion tyres, interchangeable tyre
treads and tyre flaps, of rubber

22.11.15.30.00

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės guminės padangos; keičiamieji guminių padangų protektoriai
Solid or cushion rubber tyres; interchangeable rubber tyre treads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės guminės
padangos; keičiamieji guminių padangų protektoriai

Description:

Solid or cushion rubber tyres; interchangeable rubber
tyre treads

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4012[.90(.20 + .30)]

CN:

4012[.90(.20 + .30)]

22.11.15.50.00

Guminių padangų ratlankių juostos
Rubber tyre flaps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminių padangų ratlankių juostos

Description:

Rubber tyre flaps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4012 90 90

CN:

4012 90 90

22.11.15.70.00

Guminės kameros
Inner tubes, of rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminės kameros

Description:

Inner tubes, of rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4013[.10 + .20 + .90]

CN:

4013[.10 + .20 + .90]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

663/1 939

PGPK 2013

22.11.16

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti
Camel-back strips for retreading rubber tyres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti

Description:

Camel-back strips for retreading rubber tyres

22.11.16.00.00

Protektorių juostelės, skirtos guminėms padangoms restauruoti
Camel-back strips for retreading rubber tyres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Protektorių juostelės, skirtos guminėms padangoms
restauruoti

Description:

Camel-back strips for retreading rubber tyres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4006 10

CN:

4006 10

22.11.2

Restauruotos pneumatinės guminės padangos
Retreaded pneumatic tyres, of rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

Description:

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės padangos
Retreaded pneumatic tyres, of rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

Description:

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

22.11.20.30.00

Restauruotos guminės padangos lengviesiems automobiliams
Retreaded tyres of rubber of a kind used on motor cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Restauruotos guminės padangos lengviesiems
automobiliams

Description:

Retreaded tyres of rubber of a kind used on motor cars

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4012 11

CN:

4012 11

22.11.20.50.00

Restauruotos guminės padangos autobusams arba sunkvežimiams
Retreaded tyres of rubber of a kind used on buses and lorries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Restauruotos guminės padangos autobusams arba
sunkvežimiams

Description:

Retreaded tyres of rubber of a kind used on buses and
lorries

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4012 12

CN:

4012 12
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22.11.20.90.00

Restauruotos guminės padangos (įskaitant orlaivių padangas, išskyrus automobilių, autobusų arba sunkvežimių padangas)
Retreaded tyres of rubber (including of a kind used on aircraft; excluding of a kind used on motor cars; buses or lorries)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Restauruotos guminės padangos (įskaitant orlaivių
padangas, išskyrus automobilių, autobusų arba
sunkvežimių padangas)

Description:

Retreaded tyres of rubber (including of a kind used on
aircraft; excluding of a kind used on motor cars; buses
or lorries)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4012[.13 + .19]

CN:

4012[.13 + .19]

22.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių
padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of
rubber tyres

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių
padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of
rubber tyres

22.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių
padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of
rubber tyres

22.19

Kiti gumos gaminiai
Other rubber products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti gumos gaminiai

Description:

Other rubber products

22.19.1

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių
pavidalo regeneruotasis kaučiukas

Description:

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets
or strip
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22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių
pavidalo regeneruotasis kaučiukas

Description:

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets
or strip

22.19.10.00.00

Regeneruotasis kaučiukas, pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalo
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strips

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Regeneruotasis kaučiukas, pirminių formų arba
plokščių, lakštų arba juostelių pavidalo

Description:

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets
or strips

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4003

CN:

4003

22.19.2

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų,
juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo
Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and
profile shapes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas Description:
kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų,
plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotasis kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų,
juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo
Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and
profile shapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai;
vulkanizuotasis kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją
gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir
profiliuočių pavidalo

Description:

Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised
rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates,
sheets, strip, rods and profile shapes

22.19.20.13.00

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių arba silicio dioksido
Rubber compounded with carbon black or silica, unvulcanised

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių
arba silicio dioksido

Description:

Rubber compounded with carbon black or silica,
unvulcanised

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4005 10

CN:

4005 10
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22.19.20.19.00

Kitas nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalo
Other compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų
medžiagų, pirminių formų arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalo

Description:

Other compounded rubber, unvulcanised, in primary
forms or in plates, sheets or strip

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4005[.20 + .91 + .99]

CN:

4005[.20 + .91 + .99]

22.19.20.30.00

Formos ir gaminiai iš nevulkanizuoto kaučiuko (įskaitant strypus, vamzdžius, profiliuočius, diskus ir žiedus, išskyrus protektorių gumą,
juosteles restauruojamoms padangoms)
Forms and articles of unvulcanised rubber (including rods; tubes; profile shapes; discs and rings) (excluding camel-back; strips for
retreading tyres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Formos ir gaminiai iš nevulkanizuoto kaučiuko
(įskaitant strypus, vamzdžius, profiliuočius, diskus ir
žiedus, išskyrus protektorių gumą, juosteles
restauruojamoms padangoms)

Description:

Forms and articles of unvulcanised rubber (including
rods; tubes; profile shapes; discs and rings) (excluding
camel-back; strips for retreading tyres)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4006 90

CN:

4006 90

22.19.20.50.00

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas
Vulcanised rubber thread and cord

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas

Description:

Vulcanised rubber thread and cord

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4007

CN:

4007

22.19.20.70.00

Plokštės, lakštai ir juostelės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)
Plates, sheets and strip of vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai ir juostelės iš vulkanizuoto kaučiuko
(gumos)

Description:

Plates, sheets and strip of vulcanised rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4008[.11 + .21(.90)]

CN:

4008[.11 + .21(.90)]

22.19.20.83.00

Išspaustieji (ekstruziniai) strypai ir profiliuočiai iš akytosios gumos
Extruded rods and profile shapes of cellular vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaustieji (ekstruziniai) strypai ir profiliuočiai iš
akytosios gumos

Description:

Extruded rods and profile shapes of cellular vulcanised
rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4008 19

CN:

4008 19
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22.19.20.85.00

Kietosios gumos plokštės, lakštai ir juostelės grindų dangai
Plates, sheets, strips for floor covering of solid vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietosios gumos plokštės, lakštai ir juostelės grindų
dangai

Description:

Plates, sheets, strips for floor covering of solid
vulcanised rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4008 21 10

CN:

4008 21 10

22.19.20.87.00

Išspaustieji (ekstruziniai) kietieji guminiai strypai ir profiliuočiai
Extruded solid rubber rods and profiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išspaustieji (ekstruziniai) kietieji guminiai strypai ir
profiliuočiai

Description:

Extruded solid rubber rods and profiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4008 29

CN:

4008 29

22.19.3

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus
kietąją gumą

Description:

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other
than hard rubber

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus
kietąją gumą

Description:

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other
than hard rubber

22.19.30.30.00

Nesutvirtinti guminiai vamzdžiai
Rubber tubing not reinforced

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesutvirtinti guminiai vamzdžiai

Description:

Rubber tubing not reinforced

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4009 11

CN:

4009 11

22.19.30.55.00

Sutvirtintos metalu guminės žarnos
Rubber hose reinforced with metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sutvirtintos metalu guminės žarnos

Description:

Rubber hose reinforced with metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4009 21

CN:

4009 21
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22.19.30.57.00

Sutvirtintos tekstilės medžiagomis guminės žarnos
Rubber hose reinforced with textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sutvirtintos tekstilės medžiagomis guminės žarnos

Description:

Rubber hose reinforced with textiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4009 31

CN:

4009 31

22.19.30.59.00

Guminės žarnos, sutvirtintos kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis kombinuotos (išskyrus gumines žarnas, sutvirtintas metalu
arba tekstilės medžiagomis)
Rubber hose reinforced or combined with other materials (excluding rubber hose reinforced with metal or textiles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminės žarnos, sutvirtintos kitomis medžiagomis ar
kitu būdu su jomis kombinuotos (išskyrus gumines
žarnas, sutvirtintas metalu arba tekstilės medžiagomis)

Description:

Rubber hose reinforced or combined with other
materials (excluding rubber hose reinforced with metal
or textiles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4009 41

CN:

4009 41

22.19.30.70.00

Guminių žarnų rinkiniai
Rubber hose assemblies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminių žarnų rinkiniai

Description:

Rubber hose assemblies

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4009[.12 + .22 + .32 + .42]

CN:

4009[.12 + .22 + .32 + .42]

22.19.4

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos
Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės
pavaros iš gumos

Description:

Conveyor or transmission belts or belting, of
vulcanised rubber

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos
Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės
pavaros iš gumos

Description:

Conveyor or transmission belts or belting, of
vulcanised rubber

22.19.40.30.00

Guminiai trapeciniai ir (arba) juosteliniai pavarų diržai (įskaitant V-diržus)
Rubber transmission belts of trapezoidal and/or striped configuration (including V-belts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai trapeciniai ir (arba) juosteliniai pavarų diržai
(įskaitant V-diržus)

Description:

Rubber transmission belts of trapezoidal and/or striped
configuration (including V-belts)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

4010[.31 + .32 + .33 + .34]

CN:

4010[.31 + .32 + .33 + .34]

22.19.40.50.00

Guminės konvejerių juostos
Rubber conveyor belts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminės konvejerių juostos

Description:

Rubber conveyor belts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4010[.11 + .12 + .19]

CN:

4010[.11 + .12 + .19]

22.19.40.70.00

Guminiai sinchroniniai diržai
Rubber synchronous belts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai sinchroniniai diržai

Description:

Rubber synchronous belts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4010[.35 + .36]

CN:

4010[.35 + .36]

22.19.40.90.00

Guminiai pavarų diržai (išskyrus trapecinius ir (arba) juostelinius V-diržus ir V-diržines pavaras, konvejerių juostas, sinchroninius diržus)
Rubber transmission belts (excluding V-belts and V-belting, trapezoidal and/or striped configuration, conveyor belt, synchronous belt)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai pavarų diržai (išskyrus trapecinius ir (arba)
juostelinius V-diržus ir V-diržines pavaras, konvejerių
juostas, sinchroninius diržus)

Description:

Rubber transmission belts (excluding V-belts and Vbelting, trapezoidal and/or striped configuration,
conveyor belt, synchronous belt)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4010 39

CN:

4010 39

22.19.5

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius
Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo
audinius

Description:

Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius
Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo
audinius

Description:

Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric
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22.19.50.50.00

Lipniosios juostos iš gumuotos tekstilės, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm
Adhesive tape of rubberised textiles of a width ? 20 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lipniosios juostos iš gumuotos tekstilės, kurių plotis ne Description:
didesnis kaip 20 cm

Adhesive tape of rubberised textiles of a width ? 20 cm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5906 10

CN:

5906 10

22.19.50.70.00

Gumuoti tekstilės audiniai (išskyrus lipniąsias juostas, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm)
Rubberised textile fabrics (excluding adhesive tape of a width ? 20 cm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumuoti tekstilės audiniai (išskyrus lipniąsias juostas,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm)

Description:

Rubberised textile fabrics (excluding adhesive tape of a
width ? 20 cm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

5906[.91 + .99(.10 + .90)]

CN:

5906[.91 + .99(.10 + .90)]

22.19.6

Drabužiai ir aprangos reikmenys iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Drabužiai ir aprangos reikmenys iš gumos, išskyrus
kietąją gumą

Description:

Articles of apparel and clothing accessories, of
vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.60

Drabužiai ir aprangos reikmenys iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužiai ir aprangos reikmenys iš gumos, išskyrus
kietąją gumą

Description:

Articles of apparel and clothing accessories, of
vulcanised rubber other than hard rubber

22.19.60.00.00

Įvairios paskirties drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines) iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard
rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairios paskirties drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant Description:
pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines) iš gumos,
išskyrus kietąją gumą

Articles of apparel and clothing accessories (including
gloves, mittens and mitts), for all purposes, of
vulcanised rubber other than hard rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4015[.11 + .19 + .90]

CN:

4015[.11 + .19 + .90]

22.19.7

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš gumos; kietoji guma; gaminiai iš kietosios gumos
Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber; articles of hard rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš gumos; kietoji guma; Description:
gaminiai iš kietosios gumos
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22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant čiulptukus) iš gumos, išskyrus kietąją gumą
Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant čiulptukus) Description:
iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.71.20.00

Prezervatyvų tipo kontraceptinės priemonės
Sheath contraceptives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prezervatyvų tipo kontraceptinės priemonės

Description:

Sheath contraceptives

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4014 10

CN:

4014 10

22.19.71.30.00

Higienos arba farmacijos dirbiniai iš gumos (išskyrus prezervatyvų tipo kontraceptines priemones)
Hygienic or pharmaceutical articles of rubber (excluding sheath contraceptives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Higienos arba farmacijos dirbiniai iš gumos (išskyrus
prezervatyvų tipo kontraceptines priemones)

Description:

Hygienic or pharmaceutical articles of rubber
(excluding sheath contraceptives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4014 90

CN:

4014 90

22.19.72

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios gumos
Floor coverings and mats, of vulcanised rubber other than cellular

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios gumos

Description:

Floor coverings and mats, of vulcanised rubber other
than cellular

22.19.72.00.00

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios gumos
Floor coverings and mats of vulcanised rubber, non-cellular

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios gumos

Description:

Floor coverings and mats of vulcanised rubber, noncellular

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 91

CN:

4016 91

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gumos gaminiai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir gaminiai iš jos; grindų danga ir dembliai iš akytosios
gumos
Other articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber in all forms and articles thereof; floor coverings and mats, of vulcanised cellular
rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gumos gaminiai; įvairaus
Description:
pavidalo kietoji guma ir gaminiai iš jos; grindų danga ir
dembliai iš akytosios gumos
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - guminės batų dalys
(pvz., kulnai ir kurpaliai)

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - rubber footwear parts
(e.g. heels and lasts)

22.19.73.10.00

Techninės paskirties gaminiai iš akytosios gumos
Vulcanised cellular rubber articles for technical uses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Techninės paskirties gaminiai iš akytosios gumos

Description:

Vulcanised cellular rubber articles for technical uses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 10

CN:

4016 10

22.19.73.21.00

Trintukai iš gumos
Erasers, of vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trintukai iš gumos

Description:

Erasers, of vulcanised rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 92

CN:

4016 92

22.19.73.23.00

Sandarikliai iš gumos
Seals, of vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandarikliai iš gumos

Description:

Seals, of vulcanised rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 93

CN:

4016 93

22.19.73.30.00

Pripučiamos arba nepripučiamos laivų bortų arba dokų apsaugos atramos iš gumos; kiti pripučiami dirbiniai iš gumos
Boat or dock fenders, whether or not inflatable, of vulcanised rubber; other inflatable articles, of vulcanised rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pripučiamos arba nepripučiamos laivų bortų arba dokų Description:
apsaugos atramos iš gumos; kiti pripučiami dirbiniai iš
gumos

Boat or dock fenders, whether or not inflatable, of
vulcanised rubber; other inflatable articles, of
vulcanised rubber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016[.94 + .95]

CN:

4016[.94 + .95]

22.19.73.45.00

Gumos metalo gaminiai traktoriams ir variklinėms transporto priemonėms
Rubber-to-metal bonded articles for tractors and motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumos metalo gaminiai traktoriams ir variklinėms
transporto priemonėms

Description:

Rubber-to-metal bonded articles for tractors and
motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 99 52

CN:

4016 99 52
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22.19.73.47.00

Lietieji gumos gaminiai traktoriams ir variklinėms transporto priemonėms
Moulded rubber articles for tractors and motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lietieji gumos gaminiai traktoriams ir variklinėms
transporto priemonėms

Description:

Moulded rubber articles for tractors and motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 99 57

CN:

4016 99 57

22.19.73.49.00

Gumos metalo gaminiai, išskyrus gaminius traktoriams ir variklinėms transporto priemonėms
Rubber-to-metal bonded articles for other uses than for tractors and motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumos metalo gaminiai, išskyrus gaminius traktoriams
ir variklinėms transporto priemonėms

Description:

Rubber-to-metal bonded articles for other uses than
for tractors and motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 99 91

CN:

4016 99 91

22.19.73.50.00

Guminiai išoriniai padai ir kulnai
Outer soles and heels, of rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai išoriniai padai ir kulnai

Description:

Outer soles and heels, of rubber

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6406 20 10

CN:

6406 20 10

22.19.73.65.00

Kietosios gumos gaminiai, išskyrus gaminius traktoriams ir variklinėms transporto priemonėms
Articles of vulcanised solid rubber other than for tractors and motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietosios gumos gaminiai, išskyrus gaminius
traktoriams ir variklinėms transporto priemonėms

Description:

Articles of vulcanised solid rubber other than for
tractors and motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4016 99 97

CN:

4016 99 97

22.19.73.79.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kietosios gumos gaminiai
Other articles of vulcanised solid rubber n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kietosios gumos gaminiai

Description:

Other articles of vulcanised solid rubber n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4017

CN:

4017
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22.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other rubber products

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other rubber products

22.19.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other rubber products

22.2

Plastikiniai gaminiai
Plastics products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Plastikiniai gaminiai

Description:

Plastics products

22.21

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai
Plastic plates, sheets, tubes and profiles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai

Description:

Plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.21.1

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai
Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio
matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir
profiliuočiai

Description:

Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes,
of plastics

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai
Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio
matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir
profiliuočiai

Description:

Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes,
of plastics
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22.21.10.50.00

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš etileno polimerų (įskaitant su
apdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdorotus)
Monofilament with any cross-sectional dimension > 1 mm, rods, sticks, profile shapes, of polymers of ethylene (including surface
worked but not otherwise worked)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš
etileno polimerų (įskaitant su apdorotu paviršiumi, bet
kitu būdu neapdorotus)

Description:

Monofilament with any cross-sectional dimension > 1
mm, rods, sticks, profile shapes, of polymers of
ethylene (including surface worked but not otherwise
worked)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3916 10

CN:

3916 10

22.21.10.70.00

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš vinilchlorido polimerų (įskaitant
su apdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdorotus)
Monofilament with any cross-sectional dimension > 1 mm, rods, sticks, profile shapes, of polymers of vinyl chloride (including surface
worked but not otherwise worked)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš
vinilchlorido polimerų (įskaitant su apdorotu
paviršiumi, bet kitu būdu neapdorotus)

Description:

Monofilament with any cross-sectional dimension > 1
mm, rods, sticks, profile shapes, of polymers of vinyl
chloride (including surface worked but not otherwise
worked)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3916 20

CN:

3916 20

22.21.10.90.00

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš plastikų (išskyrus iš etileno
polimerų arba vinilchlorido polimerų)
Monofilament with any cross-sectional dimension > 1 mm; rods; sticks and profile shapes of plastics (excluding of polymers of
ethylene, of polymers of vinyl chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai iš
plastikų (išskyrus iš etileno polimerų arba vinilchlorido
polimerų)

Description:

Monofilament with any cross-sectional dimension > 1
mm; rods; sticks and profile shapes of plastics
(excluding of polymers of ethylene, of polymers of
vinyl chloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3916[.90(.10 + .50 + .90)]

CN:

3916[.90(.10 + .50 + .90)]

22.21.2

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų jungiamosios detalės
Tubes, pipes and hoses and fittings thereof, of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų
jungiamosios detalės

Description:

Tubes, pipes and hoses and fittings thereof, of plastics

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos
Artificial guts, of hardened proteins or of cellulosic materials; tubes, pipes and hoses, rigid, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš
celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai,

Description:

Artificial guts, of hardened proteins or of cellulosic
materials; tubes, pipes and hoses, rigid, of plastics
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vamzdeliai ir žarnos
22.21.21.30.00

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba celiuliozinių medžiagų
Artificial guts (sausage skins) of hardened protein or cellulosic materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš
sukietintų baltymų arba celiuliozinių medžiagų

Description:

Artificial guts (sausage skins) of hardened protein or
cellulosic materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917[.10(.10 + .90)]

CN:

3917[.10(.10 + .90)]

22.21.21.53.00

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno polimerų
Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of ethylene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš etileno
polimerų

Description:

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of ethylene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917[.21(.10 + .90)]

CN:

3917[.21(.10 + .90)]

22.21.21.55.00

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš propileno polimerų
Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of propylene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš propileno
polimerų

Description:

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of propylene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917[.22(.10 + .90)]

CN:

3917[.22(.10 + .90)]

22.21.21.57.00

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido polimerų
Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vinilchlorido
polimerų

Description:

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers of vinyl
chloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917[.23(.10 + .90)]

CN:

3917[.23(.10 + .90)]

22.21.21.70.00

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų (išskyrus iš etileno polimerų, iš propileno polimerų, iš vinilchlorido polimerų)
Rigid tubes, pipes and hoses of plastics (excluding of polymers of ethylene, of polymers of propylene, of polymers of vinyl chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų
(išskyrus iš etileno polimerų, iš propileno polimerų, iš
vinilchlorido polimerų)

Description:

Rigid tubes, pipes and hoses of plastics (excluding of
polymers of ethylene, of polymers of propylene, of
polymers of vinyl chloride)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917 29

CN:

3917 29
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22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungiamosios detalės
Other tubes, pipes, hoses and fittings thereof, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų
jungiamosios detalės

Description:

Other tubes, pipes, hoses and fittings thereof, of
plastics

22.21.29.20.00

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, kurių mažiausias trūkio slėgis ne mažesnis kaip 27,6 Mpa
Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, with a burst pressure ? 27,6 MPa

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų,
kurių mažiausias trūkio slėgis ne mažesnis kaip 27,6
Mpa

Description:

Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, with a burst
pressure ? 27,6 MPa

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917 31

CN:

3917 31

22.21.29.35.00

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, nearmuoti ir kitaip nesuderinti su kitomis medžiagomis, be jungiamųjų detalių
Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų,
Description:
nearmuoti ir kitaip nesuderinti su kitomis medžiagomis,
be jungiamųjų detalių

Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, not
reinforced or otherwise combined with other materials,
without fittings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917 32

CN:

3917 32

22.21.29.37.00

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų, nearmuoti ir kitaip nesuderinti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis
detalėmis, sandarikliais ar jungikliais
Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings, seals or connectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš plastikų,
Description:
nearmuoti ir kitaip nesuderinti su kitomis medžiagomis,
su jungiamosiomis detalėmis, sandarikliais ar jungikliais

Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, not
reinforced or otherwise combined with other materials,
with fittings, seals or connectors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917 33

CN:

3917 33

22.21.29.50.00

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos (išskyrus dirbtines žarnas, dešrų arba dešrelių apvalkalus, standžiuosius, lanksčiuosius
vamzdžius ir vamzdelius, kurių mažiausias trūkio slėgis - 27,6 Mpa)
Plastic tubes, pipes and hoses (excluding artificial guts, sausage skins, rigid, flexible tubes and pipes having a minimum burst pressure
of 27,6 MPa)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos (išskyrus
dirbtines žarnas, dešrų arba dešrelių apvalkalus,
standžiuosius, lanksčiuosius vamzdžius ir vamzdelius,
kurių mažiausias trūkio slėgis - 27,6 Mpa)

Description:

Plastic tubes, pipes and hoses (excluding artificial guts,
sausage skins, rigid, flexible tubes and pipes having a
minimum burst pressure of 27,6 MPa)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

3917 39

22.21.29.70.00

Vamzdžių, vamzdelių ir žarnų jungiamosios detalės, pvz., jungtys, alkūnės ir jungės, iš plastikų
Fittings, e.g. joints, elbows, flanges, of plastics, for tubes, pipes and hoses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdžių, vamzdelių ir žarnų jungiamosios detalės,
pvz., jungtys, alkūnės ir jungės, iš plastikų

Description:

Fittings, e.g. joints, elbows, flanges, of plastics, for
tubes, pipes and hoses

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3917 40

CN:

3917 40

22.21.3

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis
Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, Description:
nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis
medžiagomis

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis
Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, Description:
nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis
medžiagomis

22.21.30.10.00

Kitos nearmuotos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš polietileno, kurių storis ne didesnis kaip 0,125 mm
Other plates..., of polymers of ethylene, not reinforced, thickness ? 0,125 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos nearmuotos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs
gaminiai iš polietileno, kurių storis ne didesnis kaip
0,125 mm

Description:

Other plates..., of polymers of ethylene, not reinforced,
thickness ? 0,125 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.10(.23 + .24 + .25 + .28 + .40)]

CN:

3920[.10(.23 + .24 + .25 + .28 + .40)]

22.21.30.17.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš polietileno, nearmuotos ir kt., kurių storis didesnis kaip 0,125 mm
Other plates..., of polymers of ethylene, not reinforced, etc., thickness > 0,125 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš
polietileno, nearmuotos ir kt., kurių storis didesnis kaip
0,125 mm

Description:

Other plates..., of polymers of ethylene, not reinforced,
etc., thickness > 0,125 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.10(.81 + .89)]

CN:

3920[.10(.81 + .89)]
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22.21.30.21.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš dviašės orientacijos propileno polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 0,1 mm
Other plates..., of biaxially orientated polymers of propylene, thickness ? 0,10 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš
dviašės orientacijos propileno polimerų, kurių storis ne
didesnis kaip 0,1 mm

Description:

Other plates..., of biaxially orientated polymers of
propylene, thickness ? 0,10 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 20 21

CN:

3920 20 21

22.21.30.23.00

Kitos plokštės ir pan. iš kitų propileno polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 0,1 mm
Other plates..., of polymers of propylene, thickness ? 0,10 mm, others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės ir pan. iš kitų propileno polimerų, kurių
storis ne didesnis kaip 0,1 mm

Description:

Other plates..., of polymers of propylene, thickness
? 0,10 mm, others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 20 29

CN:

3920 20 29

22.21.30.26.00

Juostelės iš propileno polimerų, kurių storis didesnis kaip 0,1 mm ir plotis didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm,
naudojamos pakavimui (išskyrus lipniuosius gaminius)
Strip of polymers of propylene, of a thickness of > 0,10 mm and a width of > 5 mm but ? 20 mm, of the kind used for packaging
(excluding self-adhesive products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juostelės iš propileno polimerų, kurių storis didesnis
kaip 0,1 mm ir plotis didesnis kaip 5 mm, bet ne
didesnis kaip 20 mm, naudojamos pakavimui (išskyrus
lipniuosius gaminius)

Description:

Strip of polymers of propylene, of a thickness of > 0,10
mm and a width of > 5 mm but ? 20 mm, of the kind
used for packaging (excluding self-adhesive products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 20 80

CN:

3920 20 80

22.21.30.30.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš nearmuotų stireno polimerų ir kt.
Other plates..., of polymers of styrene, not reinforced, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš
nearmuotų stireno polimerų ir kt.

Description:

Other plates..., of polymers of styrene, not reinforced,
etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 30

CN:

3920 30

22.21.30.35.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 1 mm ir kuriuose plastifikatoriai
sudaro ne mažiau kaip 6 % medžiagos masės
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of vinyl chloride, containing ? 6 % of plasticisers, thickness ? 1 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš
Description:
vinilchlorido polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 1
mm ir kuriuose plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6
% medžiagos masės
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 43 10

CN:

3920 43 10

22.21.30.36.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių storis didesnis kaip 1 mm ir kuriuose plastifikatoriai
sudaro ne mažiau kaip 6 % medžiagos masės
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of vinyl chloride, containing ? 6 % of plasticisers, thickness > 1 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš
vinilchlorido polimerų, kurių storis didesnis kaip 1 mm
ir kuriuose plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6 %
medžiagos masės

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of
vinyl chloride, containing ? 6 % of plasticisers,
thickness > 1 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 43 90

CN:

3920 43 90

22.21.30.37.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 1 mm ir kuriuose plastifikatoriai
sudaro mažiau kaip 6 % medžiagos masės
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of vinyl chloride, containing < 6 % of plasticisers, thickness ? 1 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš
vinilchlorido polimerų, kurių storis ne didesnis kaip 1
mm ir kuriuose plastifikatoriai sudaro mažiau kaip 6 %
medžiagos masės

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of
vinyl chloride, containing 6 % of plasticisers, thickness
? 1 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 49 10

CN:

3920 49 10

22.21.30.38.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių storis didesnis kaip 1 mm ir kuriuose plastifikatoriai
sudaro mažiau kaip 6 % medžiagos masės
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of vinyl chloride, containing < 6 % of plasticisers, thickness > 1 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostos iš
vinilchlorido polimerų, kurių storis didesnis kaip 1 mm
ir kuriuose plastifikatoriai sudaro mažiau kaip 6 %
medžiagos masės

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of
vinyl chloride, containing 6 % of plasticisers, thickness
> 1 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 49 90

CN:

3920 49 90

22.21.30.53.00

Plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš nearmuoto polimetilmetakrilato ir kt.
Plates..., of polymethyl methacrylate, not reinforced, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš
nearmuoto polimetilmetakrilato ir kt.

Description:

Plates..., of polymethyl methacrylate, not reinforced,
etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 51

CN:

3920 51
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22.21.30.59.00

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai, plėvelės ir panašūs gaminiai iš kitų nearmuotų akrilo polimerų ir kt.
Plates..., of other acrylic polymers, not reinforced, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai, plėvelės ir
panašūs gaminiai iš kitų nearmuotų akrilo polimerų ir
kt.

Description:

Plates..., of other acrylic polymers, not reinforced, etc.,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.59(.10 + .90)]

CN:

3920[.59(.10 + .90)]

22.21.30.61.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų polikarbonatų, išskyrus lipnią, armuotą, laminuotą, su pagrindu ir (arba) panašiai
suderintą su kitomis medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą
Plates, sheets, film, foil, strip of polycarbonates, non-cellular excluding floor, wall, ceiling coverings - self-adhesive, reinforced,
laminated, supported/similarly combined with other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų
polikarbonatų, išskyrus lipnią, armuotą, laminuotą, su
pagrindu ir (arba) panašiai suderintą su kitomis
medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą

Description:

Plates, sheets, film, foil, strip of polycarbonates, noncellular excluding floor, wall, ceiling coverings - selfadhesive, reinforced, laminated, supported/similarly
combined with other materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 61

CN:

3920 61

22.21.30.63.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuotų nesočiųjų poliesterių ir kt.
Plates..., of unsaturated polyesters, not reinforced, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuotų
nesočiųjų poliesterių ir kt.

Description:

Plates..., of unsaturated polyesters, not reinforced, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 63

CN:

3920 63

22.21.30.65.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt., kurių storis ne didesnis kaip 0,35 mm
Plates, sheets, film, foil, strip, of polyethylene terephthalate, not reinforced, etc., of a thickness ? 0,35 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuoto Description:
polietileno tereftalato ir kt., kurių storis ne didesnis kaip
0,35 mm

Plates, sheets, film, foil, strip, of polyethylene
terephthalate, not reinforced, etc., of a thickness ? 0,35
mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.62(.12 + .19)]

CN:

3920[.62(.12 + .19)]

22.21.30.67.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt., kurių storis didesnis kaip 0,35 mm
Plates, sheets, film, foil, strip, of polyethylene terephthalate, not reinforced, etc., of a thickness > 0,35 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš nearmuoto
polietileno tereftalato ir kt., kurių storis didesnis kaip
0,35 mm

Description:

Plates, sheets, film, foil, strip, of polyethylene
terephthalate, not reinforced, etc., of a thickness > 0,35
mm

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

3920 62 90

22.21.30.69.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų poliesterių, išskyrus lipnią grindų, sienų, lubų dangą iš polikarbonatų, polietileno
tereftalato, nesočiųjų poliesterių
Plates, sheets, film, foil, strip of polyesters, non-cellular excluding floor, wall, ceiling coverings, self-adhesive - of polycarbonates,
polyethylene terephthalate, unsaturated polyesters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų
poliesterių, išskyrus lipnią grindų, sienų, lubų dangą iš
polikarbonatų, polietileno tereftalato, nesočiųjų
poliesterių

Description:

Plates, sheets, film, foil, strip of polyesters, non-cellular
excluding floor, wall, ceiling coverings, self-adhesive of polycarbonates, polyethylene terephthalate,
unsaturated polyesters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 69

CN:

3920 69

22.21.30.70.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų plastikų arba jų cheminių darinių, nearmuotų, nelaminuotų, be pagrindo ir
panašiai nesuderintų su kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, taip pat grindų, sienų ir lubų dangą, priskirtą HS 39.18
pozicijai)
Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular cellulose or its chemical derivatives, not reinforced, laminated, supported or similarly
combined with other materials (excluding self-adhesive products as well as and floor, wall and ceiling coverings of HS 3918)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytų
plastikų arba jų cheminių darinių, nearmuotų,
nelaminuotų, be pagrindo ir panašiai nesuderintų su
kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, taip
pat grindų, sienų ir lubų dangą, priskirtą HS 39.18
pozicijai)

Description:

Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular
cellulose or its chemical derivatives, not reinforced,
laminated, supported or similarly combined with other
materials (excluding self-adhesive products as well as
and floor, wall and ceiling coverings of HS 3918)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.71 + .73(.10 + .80) + .79(.10 + .90)]

CN:

3920[.71 + .73(.10 + .80) + .79(.10 + .90)]

22.21.30.82.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų poliamidų (išskyrus lipnią, armuotą laminuotą, su pagrindu ir (arba) panašiai
suderintą su kitomis medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą)
Plates, sheets, film, foil, strip of polyamides, non-cellular (excluding floor, wall, ceiling coverings, self-adhesive, reinforced, laminated,
supported/similarly combined with other materials)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš neakytųjų
poliamidų (išskyrus lipnią, armuotą laminuotą, su
pagrindu ir (arba) panašiai suderintą su kitomis
medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą)

Description:

Plates, sheets, film, foil, strip of polyamides, noncellular (excluding floor, wall, ceiling coverings, selfadhesive, reinforced, laminated, supported/similarly
combined with other materials)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 92

CN:

3920 92

22.21.30.86.00

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš neakytojo polivinilbutiralio, amino dervų, fenolio dervų arba polimerizacijos produktų,
nearmuotų, nelaminuotų, be pagrindo ar panašiai nesuderintų su kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, taip pat grindų,
sienų ir lubų dangą, priskirtus HS 39.18 pozicijai)
Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular poly(vinyl butyral), amino-resins, phenolic resins or polymerisation products, not
reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials (excluding self-adhesive products as well as and floor, wall
and ceiling coverings of HS 3918)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
Description:
neakytojo polivinilbutiralio, amino dervų, fenolio dervų
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arba polimerizacijos produktų, nearmuotų,
nelaminuotų, be pagrindo ar panašiai nesuderintų su
kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, taip
pat grindų, sienų ir lubų dangą, priskirtus HS 39.18
pozicijai)

polymerisation products, not reinforced, laminated,
supported or similarly combined with other materials
(excluding self-adhesive products as well as and floor,
wall and ceiling coverings of HS 3918)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920[.91 + .93 + .94 + .99(.21 + .28 + .52 + .53 + .59)]

CN:

3920[.91 + .93 + .94 + .99(.21 + .28 + .52 + .53 + .59)]

22.21.30.90.00

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš neakytųjų plastikų, nearmuotų, nelaminuotų, be pagrindo ar
panašiai nesuderintų su kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, grindų, sienų, lubų dangą, priskirtus HS 39.18 pozicijai, ir
sterilias chirurgines arba odontologines priemones, neleidžiančias susidaryti sąaugoms, priskirtas CN 3006 10 30 pozicijai)
Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular plastics, n.e.c., not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other
materials (excluding self-adhesive products, floor, wall and ceiling coverings of HS 3918 and sterile surgical or dental adhesion barriers
of CN 3006 10 30)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai, plėvelės,
Description:
folijos ir juostelės, iš neakytųjų plastikų, nearmuotų,
nelaminuotų, be pagrindo ar panašiai nesuderintų su
kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius gaminius, grindų,
sienų, lubų dangą, priskirtus HS 39.18 pozicijai, ir
sterilias chirurgines arba odontologines priemones,
neleidžiančias susidaryti sąaugoms, priskirtas CN 3006
10 30 pozicijai)

Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular
plastics, n.e.c., not reinforced, laminated, supported or
similarly combined with other materials (excluding selfadhesive products, floor, wall and ceiling coverings of
HS 3918 and sterile surgical or dental adhesion barriers
of CN 3006 10 30)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3920 99 90

CN:

3920 99 90

22.21.4

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytųjų plastikų
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš
akytųjų plastikų

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics,
cellular

22.21.41.20.00

Akytosios stireno polimerų plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės
Cellular plates, sheet, film, foil and strip of polymers of styrene

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytosios stireno polimerų plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos ir juostelės

Description:

Cellular plates, sheet, film, foil and strip of polymers of
styrene

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 11

CN:

3921 11
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22.21.41.30.00

Akytosios vinilchlorido polimerų plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės
Cellular plates, sheets, film, foil and strip of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytosios vinilchlorido polimerų plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės

Description:

Cellular plates, sheets, film, foil and strip of polymers of
vinyl chloride

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 12

CN:

3921 12

22.21.41.50.00

Akytosios poliuretano plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės
Cellular plates, sheets, film, foil and strip of polyurethanes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytosios poliuretano plokštės, lakštai, plėvelės, folijos
ir juostelės

Description:

Cellular plates, sheets, film, foil and strip of
polyurethanes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921[.13(.10 + .90)]

CN:

3921[.13(.10 + .90)]

22.21.41.70.00

Akytosios regeneruotosios celiuliozės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės
Cellular plates, sheets, film, foil and strip of regenerated cellulose

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytosios regeneruotosios celiuliozės plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės

Description:

Cellular plates, sheets, film, foil and strip of
regenerated cellulose

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 14

CN:

3921 14

22.21.41.80.00

Akytosios plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės (išskyrus iš stireno ar vinilchlorido polimerų, poliuretanų,
regeneruotosios celiuliozės)
Cellular plates, sheets, film, foil and strip of plastics (excluding of polymers of styrene, of polymers of vinyl chloride, of polyurethanes,
of regenerated cellulose)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytosios plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir Description:
juostelės (išskyrus iš stireno ar vinilchlorido polimerų,
poliuretanų, regeneruotosios celiuliozės)

Cellular plates, sheets, film, foil and strip of plastics
(excluding of polymers of styrene, of polymers of vinyl
chloride, of polyurethanes, of regenerated cellulose)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 19

CN:

3921 19

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytųjų plastikų
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš
neakytųjų plastikų

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, noncellular
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22.21.42.30.00

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš kondensacinės polimerizacijos ar polimerizacijos prisijungimo būdu produktų,
poliesterių, armuotų, laminuotų, su pagrindu ir (arba) panašiai suderintų su kitomis medžiagomis
Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip of condensation or rearrangement polymerisation products, polyesters, reinforced,
laminated, supported/similarly comb. with other materials)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš kondensacinės polimerizacijos ar polimerizacijos
prisijungimo būdu produktų, poliesterių, armuotų,
laminuotų, su pagrindu ir (arba) panašiai suderintų su
kitomis medžiagomis

Description:

Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip of
condensation or rearrangement polymerisation
products, polyesters, reinforced, laminated,
supported/similarly comb. with other materials)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 90 10

CN:

3921 90 10

22.21.42.50.00

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija juostelės iš fenolio dervų
Non-cellular plates, strips..., of phenolic resins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija juostelės iš Description:
fenolio dervų

Non-cellular plates, strips..., of phenolic resins

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 90 30

CN:

3921 90 30

22.21.42.75.00

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės iš kondensacinės polimerizacijos ar polimerizacijos prisijungimo būdu produktų,
amino dervų (aukšto slėgio laminatai su dekoruotais paviršiais vienoje ir (arba) abiejose pusėse)
Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip of condensation or rearrangement polymerisation products, amino-resins (high pressure
laminates, decorative surface one/both sides)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš kondensacinės polimerizacijos ar polimerizacijos
prisijungimo būdu produktų, amino dervų (aukšto
slėgio laminatai su dekoruotais paviršiais vienoje ir
(arba) abiejose pusėse)

Description:

Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip of
condensation or rearrangement polymerisation
products, amino-resins (high pressure laminates,
decorative surface one/both sides)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 90 41

CN:

3921 90 41

22.21.42.79.00

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš polimerizacijos produktų
Other plates, sheets, films, foil and strip, of polymerisation products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš
polimerizacijos produktų

Description:

Other plates, sheets, films, foil and strip, of
polymerisation products

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]

CN:

3921[.90(.43 + .49 + .55 + .60)]
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22.21.42.80.00

Kitokios neakytosios plastikinės, ne polimerizacijos būdu pagamintos plokštės
Other plates..., non-cellular of plastics other than made by polymerisation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitokios neakytosios plastikinės, ne polimerizacijos
būdu pagamintos plokštės

Description:

Other plates..., non-cellular of plastics other than made
by polymerisation

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3921 90 90

CN:

3921 90 90

22.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.21.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic plates, sheets, tubes and profiles

22.22

Plastikinės pakuotės
Plastic packing goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plastikinės pakuotės

Description:

Plastic packing goods

22.22.1

Plastikinės pakuotės
Plastic packing goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikinės pakuotės

Description:

Plastic packing goods

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš polietileno
Sacks and bags (including cones), of polymers of ethylene

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš polietileno

Description:

Sacks and bags (including cones), of polymers of
ethylene
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22.22.11.00.00

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų
Sacks and bags of polymers of ethylene (including cones)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų Description:

Sacks and bags of polymers of ethylene (including
cones)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 21

CN:

3923 21

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų, išskyrus polietileną
Sacks and bags (including cones), of other plastics than polymers of ethylene

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų,
išskyrus polietileną

Description:

Sacks and bags (including cones), of other plastics than
polymers of ethylene

22.22.12.00.00

Plastikiniai maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius, išskyrus iš etileno polimerų)
Plastic sacks and bags (including cones) (excluding of polymers of ethylene)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius, išskyrus Description:
iš etileno polimerų)

Plastic sacks and bags (including cones) (excluding of
polymers of ethylene)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923[.29(.10 + .90)]

CN:

3923[.29(.10 + .90)]

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, dėžės ir panašūs gaminiai
Boxes, cases, crates and similar articles of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinės dėžės, skrynutės, dėžės ir panašūs gaminiai

Description:

Boxes, cases, crates and similar articles of plastics

22.22.13.00.00

Plastikinės dėžės, dėžutės, rėmai ir panašūs gaminiai prekėms vežti arba pakuoti
Plastic boxes, cases, crates and similar articles for the conveyance or packing of goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės dėžės, dėžutės, rėmai ir panašūs gaminiai
prekėms vežti arba pakuoti

Description:

Plastic boxes, cases, crates and similar articles for the
conveyance or packing of goods

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 10

CN:

3923 10

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs gaminiai
Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs
gaminiai

Description:

Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics
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22.22.14.50.00

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs gaminiai prekėms vežti arba pakuoti, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l
Plastic carboys, bottles, flasks and similar articles for the conveyance or packing of goods, of a capacity ? 2 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs
gaminiai prekėms vežti arba pakuoti, kurių talpa ne
didesnė kaip 2 l

Description:

Plastic carboys, bottles, flasks and similar articles for
the conveyance or packing of goods, of a capacity ? 2
litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3923 30 10

CN:

3923 30 10

22.22.14.70.00

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs gaminiai prekėms vežti arba pakuoti, kurių talpa didesnė kaip 2 l
Plastic carboys, bottles, flasks and similar articles for the conveyance or packing of goods, of a capacity > 2 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs
gaminiai prekėms vežti arba pakuoti, kurių talpa
didesnė kaip 2 l

Description:

Plastic carboys, bottles, flasks and similar articles for
the conveyance or packing of goods, of a capacity > 2
litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3923 30 90

CN:

3923 30 90

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės
Other plastic packing goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos plastikinės pakuotės

Description:

Other plastic packing goods

22.22.19.10.00

Ritės, antgaliai, šeivos ir panašūs laikikliai iš plastikų
Spools, cops, bobbins and similar supports, of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritės, antgaliai, šeivos ir panašūs laikikliai iš plastikų

Description:

Spools, cops, bobbins and similar supports, of plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923[.40(.10 + .90)]

CN:

3923[.40(.10 + .90)]

22.22.19.20.00

Plastikiniai butelių gaubtukai ir apvalkalai
Plastic caps and capsules for bottles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai butelių gaubtukai ir apvalkalai

Description:

Plastic caps and capsules for bottles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 50 10

CN:

3923 50 10
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22.22.19.30.00

Plastikiniai kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys (išskyrus naudojamus buteliams)
Plastic stoppers, lids, caps and other closures (excluding for bottles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti
uždarymo reikmenys (išskyrus naudojamus buteliams)

Description:

Plastic stoppers, lids, caps and other closures
(excluding for bottles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 50 90

CN:

3923 50 90

22.22.19.50.00

Plastikiniai gaminiai prekėms vežti ar pakuoti (išskyrus dėžes, dėžutes, rėmus ir panašius gaminius; maišus ir krepšius, įskaitant
kūginius; didbutelius, butelius, flakonus ir panašius gaminius; rites, antgalius, šeivas ir panašius laikiklius; kamščius, dangtelius,
gaubtukus ir kitus uždarymo reikmenis)
Articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics (excluding boxes, cases, crates and similar articles; sacks and bags,
including cones; carboys, bottles, flasks and similar articles; spools, spindles, bobbins and similar supports; stoppers, lids, caps and
other closures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai gaminiai prekėms vežti ar pakuoti (išskyrus
dėžes, dėžutes, rėmus ir panašius gaminius; maišus ir
krepšius, įskaitant kūginius; didbutelius, butelius,
flakonus ir panašius gaminius; rites, antgalius, šeivas ir
panašius laikiklius; kamščius, dangtelius, gaubtukus ir
kitus uždarymo reikmenis)

Description:

Articles for the conveyance or packaging of goods, of
plastics (excluding boxes, cases, crates and similar
articles; sacks and bags, including cones; carboys,
bottles, flasks and similar articles; spools, spindles,
bobbins and similar supports; stoppers, lids, caps and
other closures)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 90

CN:

3923 90

22.22.19.50.10

Plastikinės statinės ir gabenimo konteineriai, kurių talpa didesnė kaip 5 l, bet ne didesnė kaip 300 l
Barrels and transit containers > 5 l, <= 300 l, of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės statinės ir gabenimo konteineriai, kurių
talpa didesnė kaip 5 l, bet ne didesnė kaip 300 l

Description:

Barrels and transit containers > 5 l, = 300 l, of plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 90a

CN:

3923 90a

22.22.19.50.30

Plastikinės statinės, kurių talpa didesnė kaip 300 l
Barrels > 300 l, of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės statinės, kurių talpa didesnė kaip 300 l

Description:

Barrels > 300 l, of plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 90b

CN:

3923 90b

22.22.19.50.80

Kiti konteineriai iš pluoštais armuotų plastikų
Other containers of fibre-reinforced plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti konteineriai iš pluoštais armuotų plastikų

Description:

Other containers of fibre-reinforced plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

3923 90c

22.22.19.50.81

Kiti gaminiai iš kitokių plastikų prekėms vežti ir pakuoti
Other articles for the conveyance or packaging of goods, of other plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gaminiai iš kitokių plastikų prekėms vežti ir pakuoti Description:

Other articles for the conveyance or packaging of
goods, of other plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3923 90d

CN:

3923 90d

22.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
pakuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic packing goods

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
pakuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic packing goods

22.22.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
pakuočių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastic packing goods

22.23

Plastikiniai statybos gaminiai
Builders’ ware of plastic

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plastikiniai statybos gaminiai

Description:

Builders’ ware of plastic

22.23.1

Plastikiniai statybos gaminiai; linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga
Builders’ ware of plastic; linoleum and hard non-plastic surface floor coverings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikiniai statybos gaminiai; linoleumas ir kieta
neplastikinė grindų danga

Description:

Builders’ ware of plastic; linoleum and hard non-plastic
surface floor coverings

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo
Floor, wall or ceiling coverings of plastics, in rolls or in the form of tiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į

Description:

Floor, wall or ceiling coverings of plastics, in rolls or in
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ritinius arba plokščių pavidalo

the form of tiles

22.23.11.55.00

Grindų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų danga, sudaryta iš pagrindo, įmirkyto, vilkto arba dengto
polivinilchloridu
Floor coverings in rolls or in tiles and wall or ceiling coverings consisting of a support impregnated, coated or covered with polyvinyl
chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo,
ir sienų arba lubų danga, sudaryta iš pagrindo,
įmirkyto, vilkto arba dengto polivinilchloridu

Description:

Floor coverings in rolls or in tiles and wall or ceiling
coverings consisting of a support impregnated, coated
or covered with polyvinyl chloride

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3918 10 10

CN:

3918 10 10

22.23.11.59.00

Kita grindų, sienų, lubų ir kt. danga iš vinilchlorido polimerų
Other floor, wall, ceiling... coverings of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita grindų, sienų, lubų ir kt. danga iš vinilchlorido
polimerų

Description:

Other floor, wall, ceiling... coverings of polymers of
vinyl chloride

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3918 10 90

CN:

3918 10 90

22.23.11.90.00

Grindų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų danga iš plastikų (išskyrus iš vinilchlorido polimerų)
Floor coverings in rolls or in tiles; and wall or ceiling coverings of plastics (excluding of polymers of vinyl chloride)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo,
ir sienų arba lubų danga iš plastikų (išskyrus iš
vinilchlorido polimerų)

Description:

Floor coverings in rolls or in tiles; and wall or ceiling
coverings of plastics (excluding of polymers of vinyl
chloride)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

3918 90

CN:

3918 90

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų dangčiai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai
Baths, wash-basins, lavatory pans and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų
dangčiai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos
gaminiai

Description:

Baths, wash-basins, lavatory pans and covers, flushing
cisterns and similar sanitary ware, of plastics

22.23.12.50.00

Plastikinės vonios, dušai, kriauklės ir praustuvės
Plastic baths, shower-baths, sinks and wash-basins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės vonios, dušai, kriauklės ir praustuvės

Description:

Plastic baths, shower-baths, sinks and wash-basins

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3922 10

CN:

3922 10
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22.23.12.70.00

Plastikinės unitazų sėdynės ir dangteliai
Plastic lavatory seats and covers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės unitazų sėdynės ir dangteliai

Description:

Plastic lavatory seats and covers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3922 20

CN:

3922 20

22.23.12.90.00

Plastikiniai nutekamieji unitazų latakai, bidė tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai (išskyrus vonias, dušus, kriaukles ir
praustuves, unitazų sėdynes ir dangtelius)
Plastic bidets, lavatory pans, flushing cisterns and similar sanitary ware (excluding baths, showers-baths, sinks and wash-basins,
lavatory seats and covers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai nutekamieji unitazų latakai, bidė tualeto
bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai (išskyrus
vonias, dušus, kriaukles ir praustuves, unitazų sėdynes
ir dangtelius)

Description:

Plastic bidets, lavatory pans, flushing cisterns and
similar sanitary ware (excluding baths, showers-baths,
sinks and wash-basins, lavatory seats and covers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3922 90

CN:

3922 90

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
Reservoirs, tanks, vats and similar containers, capacity > 300 l, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l

Description:

Reservoirs, tanks, vats and similar containers, capacity
> 300 l, of plastics

22.23.13.00.00

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
Plastic reservoirs, tanks, vats, intermediate bulk and similar containers, of a capacity > 300 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l

Description:

Plastic reservoirs, tanks, vats, intermediate bulk and
similar containers, of a capacity > 300 litres

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3925 10

CN:

3925 10

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai ir jų dalys
Doors, windows and frames and thresholds for doors; shutters, blinds and similar articles and parts thereof, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai;
langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai ir jų dalys

Description:

Doors, windows and frames and thresholds for doors;
shutters, blinds and similar articles and parts thereof, of
plastics
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22.23.14.50.00

Plastikinės durys, langai ir jų rėmai, durų slenksčiai
Plastic doors, windows and their frames and thresholds for doors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės durys, langai ir jų rėmai, durų slenksčiai

Description:

Plastic doors, windows and their frames and thresholds
for doors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3925 20

CN:

3925 20

22.23.14.50.10

Plastikiniai langai bei jų staktos ir kt., palangės
Windows and their frames, etc. window sills of plastic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai langai bei jų staktos ir kt., palangės

Description:

Windows and their frames, etc. window sills of plastic

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3925 20a

CN:

3925 20a

22.23.14.50.20

Plastikinės durys ir jų staktos
Doors and their frames of plastic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės durys ir jų staktos

Description:

Doors and their frames of plastic

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3925 20b

CN:

3925 20b

22.23.14.70.00

Plastikinės langinės, žaliuzės ir panašūs dirbiniai bei jų dalys
Plastic shutters, blinds and similar articles and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės langinės, žaliuzės ir panašūs dirbiniai bei jų
dalys

Description:

Plastic shutters, blinds and similar articles and parts
thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3925 30

CN:

3925 30

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. y. elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir pan.
Linoleum and hard non-plastic surface floor coverings, i.e. resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum etc.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. y.
elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir
pan.

Description:

Linoleum and hard non-plastic surface floor coverings,
i.e. resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum etc.
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22.23.15.00.00

Linoleumas, grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo (išskyrus lakštus ir plokštes,
sudarytus iš linoleumo mišinių)
Linoleum, floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing (excluding sheets and plates of linoleum
compounds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Linoleumas, grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba
dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo (išskyrus
lakštus ir plokštes, sudarytus iš linoleumo mišinių)

Description:

Linoleum, floor coverings consisting of a coating or
covering applied on a textile backing (excluding sheets
and plates of linoleum compounds)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

5904[.10 + .90]

CN:

5904[.10 + .90]

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos gaminiai
Builders' ware of plastics n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos gaminiai

Description:

Builders' ware of plastics n.e.c.

22.23.19.50.00

Statybinės jungiamosios detalės ir aptaisai plastikams stacionariai įtvirtinti
Builder’s fittings and mountings intended for permanent installation of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybinės jungiamosios detalės ir aptaisai plastikams
stacionariai įtvirtinti

Description:

Builder’s fittings and mountings intended for
permanent installation of plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3925 90 10

CN:

3925 90 10

22.23.19.90.00

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos reikmenys grindų, sienų, pertvarinių sienų, lubų, stogų gamybai ir pan., plastikiniai
stoglatakiai ir priedai, laiptų turėklai, tvoros ir pan., skirtos parduotuvėms, fabrikams, sandėliams ir pan., plastikinė architektūrinė
puošyba, pvz., kaneliūros, skliautai ir frizai
Builders’ ware for the manufacture of flooring, walls, partition walls, ceilings, roofing, etc., guttering and accessories, banisters, fences
and the like, fitted shelving for shops, factories, warehouses, storerooms, etc., architectural ornaments such as fluting, vaulting and
friezes, of plastics, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos reikmenys
grindų, sienų, pertvarinių sienų, lubų, stogų gamybai ir
pan., plastikiniai stoglatakiai ir priedai, laiptų turėklai,
tvoros ir pan., skirtos parduotuvėms, fabrikams,
sandėliams ir pan., plastikinė architektūrinė puošyba,
pvz., kaneliūros, skliautai ir frizai

Description:

Builders’ ware for the manufacture of flooring, walls,
partition walls, ceilings, roofing, etc., guttering and
accessories, banisters, fences and the like, fitted
shelving for shops, factories, warehouses, storerooms,
etc., architectural ornaments such as fluting, vaulting
and friezes, of plastics, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3925 90 80

CN:

3925 90 80

22.23.2

Surenkamieji plastikiniai statiniai
Prefabricated buildings of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surenkamieji plastikiniai statiniai

Description:

Prefabricated buildings of plastics
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22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai
Prefabricated buildings of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamieji plastikiniai statiniai

Description:

Prefabricated buildings of plastics

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surenkamieji daugiausiai
plastikiniai pastatai, arba visiškai surinkti ir paruošti
naudoti, arba nesurinkti - neužbaigti pastatai, surinkti
ar nesurinkti, turintys esminių surenkamųjų pastatų
požymių Pastatai gali būti suprojektuoti kaip
statybviečių apgyvendinimo nameliai, parduotuvės,
angarai, stoginės, šiltnamiai ir kt. paskirties

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - prefabricated buildings,
predominantly made of plastics, either fully assembled
and ready for use or unassembled - incomplete
buildings, whether or not assembled, having the
essential character of prefabricated buildings The
buildings can be designed for worksite
accommodation, shops, sheds, greenhouses and other
purposes.

22.23.20.00.00

Surenkamieji plastikiniai statiniai
Prefabricated buildings, of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji plastikiniai statiniai

Description:

Prefabricated buildings, of plastics

Ryšys su CN:

9406 00 80a

CN:

9406 00 80a

22.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
statybos gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
builders' ware of plastics

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
statybos gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
builders' ware of plastics

22.23.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių
statybos gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
builders' ware of plastics

22.29

Kiti plastikiniai gaminiai
Other plastic products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai gaminiai

Description:

Other plastic products
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22.29.1

Plastikiniai drabužiai ir aprangos reikmenys (įskaitant pirštines)
Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plastikiniai drabužiai ir aprangos reikmenys (įskaitant
pirštines)

Description:

Apparel and clothing accessories (including gloves), of
plastics

22.29.10

Plastikiniai drabužiai ir aprangos reikmenys (įskaitant pirštines)
Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai drabužiai ir aprangos reikmenys (įskaitant
pirštines)

Description:

Apparel and clothing accessories (including gloves), of
plastics

22.29.10.00.00

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines, lietpalčius, prijuostes, diržus ir kūdikių seilinukus, išskyrus galvos
apdangalus)
Plastic articles of apparel and clothing accessories (including gloves, raincoats, aprons, belts and babies’ bibs) (excluding headgear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant
pirštines, lietpalčius, prijuostes, diržus ir kūdikių
seilinukus, išskyrus galvos apdangalus)

Description:

Plastic articles of apparel and clothing accessories
(including gloves, raincoats, aprons, belts and babies’
bibs) (excluding headgear)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 20

CN:

3926 20

22.29.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai gaminiai
Other plastic products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai gaminiai

Description:

Other plastic products n.e.c.

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kiti plokštieji gaminiai, susukti į ritinius, kurių plotis ne
didesnis kaip 20 cm
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics, in rolls of width <= 20 cm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos,
juostelės, juostos ir kiti plokštieji gaminiai, susukti į
ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

Description:

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and
other flat shapes of plastics, in rolls of width = 20 cm

22.29.21.30.00

Plastikinės lipnios juostelės, kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, susuktos į ritinius, kurių plotis ne
didesnis kaip 20 cm
Self-adhesive strips of plastic with a coating consisting of unvulcanised natural or synthetic rubber, in rolls of a width ? 20 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės lipnios juostelės, kurių danga sudaryta iš
nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko,
susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

Description:

Self-adhesive strips of plastic with a coating consisting
of unvulcanised natural or synthetic rubber, in rolls of a
width ? 20 cm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3919[.10(.12 + .15 + .19)]

CN:

3919[.10(.12 + .15 + .19)]
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22.29.21.40.00

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos į ritinius, kurių plotis ne
didesnis kaip 20 cm, (išskyrus plastikines juosteles, padengtas nevulkanizuotu gamtiniu arba sintetiniu kaučiuku)
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, in rolls ? 20 cm wide (excluding plastic strips coated
with unvulcanised natural or synthetic rubber)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos,
juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos į
ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm, (išskyrus
plastikines juosteles, padengtas nevulkanizuotu
gamtiniu arba sintetiniu kaučiuku)

Description:

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and
other flat shapes, of plastics, in rolls ? 20 cm wide
(excluding plastic strips coated with unvulcanised
natural or synthetic rubber)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3919 10 80

CN:

3919 10 80

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos
Other self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos

Description:

Other self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip
and other flat shapes of plastics

22.29.22.40.00

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos arba nesusuktos į ritinius, kurių
plotis didesnis kaip 20 cm (išskyrus HS 3918 pozicijai priskirtą grindų, sienų ir lubų dangą)
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls > 20 cm wide (excluding floor,
wall and ceiling coverings of HS 3918)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos,
juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos
arba nesusuktos į ritinius, kurių plotis didesnis kaip 20
cm (išskyrus HS 3918 pozicijai priskirtą grindų, sienų ir
lubų dangą)

Description:

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and
other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
> 20 cm wide (excluding floor, wall and ceiling
coverings of HS 3918)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3919 90

CN:

3919 90

22.29.23

Plastikiniai valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto reikmenys
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Description:

Tableware, kitchenware, other household articles and
toilet articles, of plastics

22.29.23.20.00

Plastikiniai valgomieji ir virtuvės reikmenys
Tableware and kitchenware of plastic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai valgomieji ir virtuvės reikmenys

Description:

Tableware and kitchenware of plastic

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3924 10

CN:

3924 10
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22.29.23.40.00

Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys (išskyrus valgomuosius ir virtuvės reikmenis, vonias, dušo kabinas, praustuves, bidė,
unitazų sėdynes ir dangtelius, nutekamuosius unitazų latakus, tualeto bakelius ir panašius santechnikos gaminius)
Household articles and toilet articles, of plastics (excluding tableware, kitchenware, baths, shower-baths, washbasins, bidets, lavatory
pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys
(išskyrus valgomuosius ir virtuvės reikmenis, vonias,
dušo kabinas, praustuves, bidė, unitazų sėdynes ir
dangtelius, nutekamuosius unitazų latakus, tualeto
bakelius ir panašius santechnikos gaminius)

Description:

Household articles and toilet articles, of plastics
(excluding tableware, kitchenware, baths, showerbaths, washbasins, bidets, lavatory pans, seats and
covers, flushing cisterns and similar sanitary ware)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3924 90

CN:

3924 90

22.29.24

Niekur kitur nepriskirtos plastikinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai gaminiai
Parts n.e.c. for lamps and lighting fitting, illuminated name-plates and the like, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos plastikinės lempų ir šviestuvų
dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai
gaminiai

Description:

Parts n.e.c. for lamps and lighting fitting, illuminated
name-plates and the like, of plastics

22.29.24.00.00

Plastikinės lempų dalys, šviestuvai bei šviečiantieji ženklai ir iškabos
Plastic parts for lamps, lighting fittings and illuminated signs and name-plates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės lempų dalys, šviestuvai bei šviečiantieji
ženklai ir iškabos

Description:

Plastic parts for lamps, lighting fittings and illuminated
signs and name-plates

Ryšys su CN:

9405 92

CN:

9405 92

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys
Office or school supplies of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys

Description:

Office or school supplies of plastics

22.29.25.00.00

Plastikiniai biuro arba mokykliniai reikmenys (įskaitant prespapjė, popieriaus pjaustiklius, biuvarus, plunksnakočių laikiklius ir knygų
spaudus)
Office or school supplies of plastic (including paperweights, paper-knives, blotting pads, pen-rests and book marks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai biuro arba mokykliniai reikmenys (įskaitant
prespapjė, popieriaus pjaustiklius, biuvarus,
plunksnakočių laikiklius ir knygų spaudus)

Description:

Office or school supplies of plastic (including
paperweights, paper-knives, blotting pads, pen-rests
and book marks)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 10

CN:

3926 10

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai gaminiai
Fittings for furniture, coachwork or the like, of plastics; statuettes and other ornamental articles, of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

699/1 939

PGPK 2013

Pavadinimas:

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių
jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti
dekoratyviniai gaminiai

22.29.26.10.00

Plastikinės baldų, kėbulų ir panašių dirbinių jungiamosios detalės
Plastic fittings for furniture, coachwork or the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės baldų, kėbulų ir panašių dirbinių
jungiamosios detalės

Description:

Plastic fittings for furniture, coachwork or the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 30

CN:

3926 30

22.29.26.20.00

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš plastikų (įskaitant fotografijų, paveikslų ir panašius rėmus)
Statuettes and other ornamental articles of plastic (including photograph, picture and similar frames)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš plastikų
(įskaitant fotografijų, paveikslų ir panašius rėmus)

Description:

Statuettes and other ornamental articles of plastic
(including photograph, picture and similar frames)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 40

CN:

3926 40

22.29.26.30.00

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai iš plastikų vandeniui filtruoti prieš jam patenkant į nuotekų sistemą
Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains, of plastic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai iš plastikų
vandeniui filtruoti prieš jam patenkant į nuotekų
sistemą

Description:

Perforated buckets and similar articles used to filter
water at the entrance to drains, of plastic

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 90 50

CN:

3926 90 50

22.29.29

Kiti plastikiniai gaminiai
Other articles of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai gaminiai

Description:

Other articles of plastics

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - plastikinės batų
dalys (pvz., kulnai ir kurpaliai)

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - plastic footwear parts
(e.g. heels and lasts)

22.29.29.10.00

Šukos, segtukai ir kiti panašūs dirbiniai iš kietosios gumos arba plastikų (išskyrus elektroterminius kirpyklų aparatus)
Hard rubber or plastic combs, hair-slides and the like (excluding electro-thermic hairdressing apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukos, segtukai ir kiti panašūs dirbiniai iš kietosios
Description:
gumos arba plastikų (išskyrus elektroterminius kirpyklų
aparatus)

Hard rubber or plastic combs, hair-slides and the like
(excluding electro-thermic hairdressing apparatus)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9615 11

CN:

9615 11
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22.29.29.15.00

Plaukų segtukai, spaustukai plaukams garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai bei jų dalys iš plastikų (išskyrus elektroterminius kirpyklų
aparatus)
Hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, and parts thereof, of plastic (excluding electro-thermic hairdressing
apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaukų segtukai, spaustukai plaukams garbanoti,
suktukai ir panašūs gaminiai bei jų dalys iš plastikų
(išskyrus elektroterminius kirpyklų aparatus)

Description:

Hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the
like, and parts thereof, of plastic (excluding electrothermic hairdressing apparatus)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9615 90 00a

CN:

9615 90 00a

22.29.29.20.00

Plastikiniai išoriniai padai ir kulnai
Outer soles and heels of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai išoriniai padai ir kulnai

Description:

Outer soles and heels of plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6406 20 90

CN:

6406 20 90

22.29.29.50.00

Kiti iš lakštų pagaminti dirbiniai
Other articles made from sheet

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti iš lakštų pagaminti dirbiniai

Description:

Other articles made from sheet

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3926 90 92

CN:

3926 90 92

22.29.29.90.00

Kiti gaminiai iš plastikų arba kitų medžiagų
Other articles of plastics or other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti gaminiai iš plastikų arba kitų medžiagų

Description:

Other articles of plastics or other materials

Ryšys su CN:

3006 91 + 3926 90 97

CN:

3006 91 + 3926 90 97

22.29.9

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis
Manufacturing services of other plastic products; sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos; operacijos Description:
pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių
gamybos dalis

22.29.91

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos
Manufacturing services of other plastic products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos

Description:

Manufacturing services of other plastic products
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - plastiko paviršiaus
šlifavimo, sriegimo, dengimo ar apdirbimo paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - metalo paviršiaus dengimo
plastiku paslaugos, klasifikuojamos 25.61.12

22.29.91.10.00

Plastikinės mašinų ar mechaninių įtaisų, išskyrus vidaus degimo variklius ir dujų turbinas, dalys
Plastic parts for machinery and mechanical appliances, excluding internal combustion piston engines, gas turbines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės mašinų ar mechaninių įtaisų, išskyrus vidaus Description:
degimo variklius ir dujų turbinas, dalys

22.29.91.25.00

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.09 ir 85.16 pozicijoms, dalys
Plastic parts for apparatus of HS 8509 and 8516

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.09 ir 85.16
pozicijoms, dalys

Description:

Plastic parts for apparatus of HS 8509 and 8516

22.29.91.27.00

Plastikinės elektrinių grotuvų, elektrofonų, kasetinių grotuvų, magnetofonų, kitų garso ir vaizdo įrašymo ir (arba) atkūrimo aparatų
dalys, išskyrus garso atkūrimo galvutes
Plastic parts for turntables, record players, cassette-players, magnetic tape recorders, other sound or video recording/reproducing
apparatus excluding pick-up cartridges

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės elektrinių grotuvų, elektrofonų, kasetinių
grotuvų, magnetofonų, kitų garso ir vaizdo įrašymo ir
(arba) atkūrimo aparatų dalys, išskyrus garso atkūrimo
galvutes

Description:

Plastic parts for turntables, record players, cassetteplayers, magnetic tape recorders, other sound or video
recording/reproducing apparatus excluding pick-up
cartridges

22.29.91.30.00

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.25-85.28 pozicijoms, dalys
Plastic parts for apparatus of HS 8525 to 8528

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.25-85.28 pozicijoms, Description:
dalys

22.29.91.40.00

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.35-85.37 ir 85.42 pozicijoms, dalys
Plastic products, parts of apparatus of HS 8535 to 8537, and 8542

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.35-85.37 ir 85.42
pozicijoms, dalys

Description:

Plastic products, parts of apparatus of HS 8535 to
8537, and 8542

22.29.91.50.00

Plastikinės lokomotyvų ar riedmenų, geležinkelio arba tramvajaus kelių įrangos, eismo saugumo ar kontrolės mechaninių signalizacijos
įrenginių detalės ir jungiamosios dalys
Plastic parts for locomotives or rolling stock, railway or tramway track fixtures and fittings, mechanical signalling, safety or traffic
control equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės lokomotyvų ar riedmenų, geležinkelio arba
tramvajaus kelių įrangos, eismo saugumo ar kontrolės
mechaninių signalizacijos įrenginių detalės ir
jungiamosios dalys

Description:

Plastic parts for locomotives or rolling stock, railway or
tramway track fixtures and fittings, mechanical
signalling, safety or traffic control equipment
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22.29.91.60.00

Plastikinės dalys ir reikmenys visoms sausumos transporto priemonėms (išskyrus lokomotyvus arba riedmenis)
Plastic parts and accessories for all land vehicles (excluding for locomotives or rolling stock)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės dalys ir reikmenys visoms sausumos
transporto priemonėms (išskyrus lokomotyvus arba
riedmenis)

Description:

Plastic parts and accessories for all land vehicles
(excluding for locomotives or rolling stock)

22.29.91.80.00

Plastikinės orlaivių ir erdvėlaivių dalys
Plastic parts for aircraft and spacecraft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės orlaivių ir erdvėlaivių dalys

Description:

Plastic parts for aircraft and spacecraft

22.29.91.93.00

Plastikinės elektros mašinų ir įrenginių, garso įrašymo ir atkūrimo, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo įrenginių dalys
Plastic parts for electrical machinery and equipment, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and
reproducers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės elektros mašinų ir įrenginių, garso įrašymo ir Description:
atkūrimo, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir
atkūrimo įrenginių dalys

22.29.91.97.00

Plastikinės optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tiksliosios technikos, medicinos ar chirurgijos prietaisų ir
aparatų dalys
Plastic parts for optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės optikos, fotografijos, kinematografijos,
Description:
matavimo, tikrinimo, tiksliosios technikos, medicinos ar
chirurgijos prietaisų ir aparatų dalys

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
plastikinių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other plastic products

22.29.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
plastikinių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other plastic products

23

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai
Other non-metallic mineral products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

Description:

Other non-metallic mineral products
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23.1

Stiklas ir stiklo gaminiai
Glass and glass products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Stiklas ir stiklo gaminiai

Description:

Glass and glass products

23.11

Plokščiasis stiklas
Flat glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plokščiasis stiklas

Description:

Flat glass

23.11.1

Plokščiasis stiklas
Flat glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokščiasis stiklas

Description:

Flat glass

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai, kitaip neapdirbti
Glass cast, rolled, drawn or blown, in sheets, but not otherwise worked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai,
kitaip neapdirbti

Description:

Glass cast, rolled, drawn or blown, in sheets, but not
otherwise worked

23.11.11.10.00

Nearmuotieji lakštai iš lietinio arba valcuotojo stiklo, padengti arba ne absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu
būdu neapdoroti
Non-wired sheets, of cast or rolled glass, whether or not with absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nearmuotieji lakštai iš lietinio arba valcuotojo stiklo,
padengti arba ne absorbciniu, atspindinčiu arba
neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti

Description:

Non-wired sheets, of cast or rolled glass, whether or
not with absorbent, reflecting or non-reflecting layer,
but not otherwise worked

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7003[.12(.10 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

CN:

7003[.12(.10 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

23.11.11.30.00

Armuotieji lakštai arba profiliuočiai iš lietinio arba valcuotojo stiklo, padengti (arba ne) absorbciniu atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti
Wired sheets or profiles, of cast or rolled glass, whether or not with absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise
worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Armuotieji lakštai arba profiliuočiai iš lietinio arba
valcuotojo stiklo, padengti (arba ne) absorbciniu
atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu
būdu neapdoroti

Description:

Wired sheets or profiles, of cast or rolled glass, whether
or not with absorbent, reflecting or non-reflecting
layer, but not otherwise worked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7003[.20 + .30]

CN:

7003[.20 + .30]
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23.11.11.50.00

Lakštai iš temptojo arba pūstinio stiklo, padengti (arba ne) absorbciniu atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu
neapdoroti
Sheets, of drawn glass or blown glass, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštai iš temptojo arba pūstinio stiklo, padengti (arba
ne) absorbciniu atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti

Description:

Sheets, of drawn glass or blown glass, whether or not
having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer,
but not otherwise worked

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7004[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.10 + .80)]

CN:

7004[.20(.10 + .91 + .99) + .90(.10 + .80)]

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdirbti
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, but not otherwise worked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu
paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdirbti

Description:

Float glass and surface ground or polished glass, in
sheets, but not otherwise worked

23.11.12.12.00

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo, padengto neatspindinčiu sluoksniu
Non-wired sheets, of float, surface ground or polished glass, having a non-reflecting layer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar
poliruotu paviršiumi stiklo, padengto neatspindinčiu
sluoksniu

Description:

Non-wired sheets, of float, surface ground or polished
glass, having a non-reflecting layer

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7005 10 05

CN:

7005 10 05

23.11.12.14.00

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo, padengto absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu,
kurių storis ne didesnis kaip 3,5 mm
Non-wired sheets, of float, surface ground or polished glass, having an absorbent or reflective layer, of a thickness ? 3,5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar
poliruotu paviršiumi stiklo, padengto absorbciniu arba
atspindinčiu sluoksniu, kurių storis ne didesnis kaip 3,5
mm

Description:

Non-wired sheets, of float, surface ground or polished
glass, having an absorbent or reflective layer, of a
thickness ? 3,5 mm

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7005 10 25

CN:

7005 10 25

23.11.12.17.00

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo, padengto absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu, bet
kitu būdu neapdoroto, kurių storis didesnis kaip 3,5 mm
Non-wired sheets, of float, surface ground or polished glass, having an absorbent or reflecting layer, not otherwise worked, of a
thickness > 3,5 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar
Description:
poliruotu paviršiumi stiklo, padengto absorbciniu arba
atspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroto, kurių
storis didesnis kaip 3,5 mm

Non-wired sheets, of float, surface ground or polished
glass, having an absorbent or reflecting layer, not
otherwise worked, of a thickness > 3,5 mm

Matavimo

m²

m²
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vienetas:
Ryšys su CN:

7005[.10(.30 + .80)]

23.11.12.30.00

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo, pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba
tiktai nušlifuotu paviršiumi
Non-wired sheets, of float, surface ground or polished glass, coloured throughout the mass, opacified, flashed or merely surface
ground

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir šlifuotojo ar
poliruotu paviršiumi stiklo, pagaminto iš dažytos
masės, drumsto, uždėtinio arba tiktai nušlifuotu
paviršiumi

Description:

Non-wired sheets, of float, surface ground or polished
glass, coloured throughout the mass, opacified, flashed
or merely surface ground

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7005[.21(.25 + .30 + .80)]

CN:

7005[.21(.25 + .30 + .80)]

23.11.12.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, lakštai iš flotacinio ar šlifuotojo ir (arba) poliruotu paviršiumi stiklo
Other sheets of float/ground/polished glass, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, lakštai iš flotacinio ar
šlifuotojo ir (arba) poliruotu paviršiumi stiklo

Description:

Other sheets of float/ground/polished glass, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7005[.29(.25 + .35 + .80) + .30]

CN:

7005[.29(.25 + .35 + .80) + .30]

23.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo
stiklo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
flat glass

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo
stiklo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
flat glass

23.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo
stiklo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
flat glass

23.12

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas
Shaped and processed flat glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

Description:

Shaped and processed flat glass
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23.12.1

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas
Shaped and processed flat glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

Description:

Shaped and processed flat glass

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet neįrėmintas ar
neįmontuotas stiklas
Glass in sheets, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or mounted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis,
graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip
apdirbtas, bet neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

Description:

Glass in sheets, bent, edge-worked, engraved, drilled,
enamelled or otherwise worked, but not framed or
mounted

23.12.11.50.00

Optinis stiklas, priskirtas HS 70.03, 70.04 arba 70.05 pozicijoms, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas ir kt.
Optical glass of HS 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optinis stiklas, priskirtas HS 70.03, 70.04 arba 70.05
pozicijoms, išlenktas, apdorotomis briaunomis,
graviruotas ir kt.

Description:

Optical glass of HS 7003, 7004 or 7005, bent, edgeworked, engraved, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7006 00 10

CN:

7006 00 10

23.12.11.90.00

Kitas stiklas, priskirtas HS 70.03, 70.04 arba 70.05 pozicijoms, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas ir kt.
Other glass of HS 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas stiklas, priskirtas HS 70.03, 70.04 arba 70.05
pozicijoms, išlenktas, apdorotomis briaunomis,
graviruotas ir kt.

Description:

Other glass of HS 7003, 7004 or 7005, bent, edgeworked, engraved, etc.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7006 00 90

CN:

7006 00 90

23.12.12

Beskeveldris stiklas
Safety glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Beskeveldris stiklas

Description:

Safety glass

23.12.12.10.00

Grūdintasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti variklinėse transporto priemonėse, orlaiviuose,
erdvėlaiviuose, laivuose arba kitose transporto priemonėse
Toughened (tempered) safety glass, of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft, spacecraft, vessels and
other vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grūdintasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir
formą tinkamas naudoti variklinėse transporto
priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose arba
kitose transporto priemonėse

Description:

Toughened (tempered) safety glass, of size and shape
suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft,
spacecraft, vessels and other vehicles
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Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7007[.11(.10 + .90)]

CN:

7007[.11(.10 + .90)]

23.12.12.30.00

Niekur kitur nepriskirtas grūdintasis beskeveldris stiklas
Toughened (tempered) safety glass, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas grūdintasis beskeveldris stiklas Description:

Toughened (tempered) safety glass, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7007[.19(.10 + .20 + .80)]

CN:

7007[.19(.10 + .20 + .80)]

23.12.12.50.00

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti variklinėse transporto priemonėse, orlaiviuose,
erdvėlaiviuose, laivuose arba kitose transporto priemonėse
Laminated safety glass, of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft, spacecraft, vessels and other vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas, pagal savo dydį ir
formą tinkamas naudoti variklinėse transporto
priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose arba
kitose transporto priemonėse

Description:

Laminated safety glass, of size and shape suitable for
incorporation in motor vehicles, aircraft, spacecraft,
vessels and other vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7007[.21(.20 + .80)]

CN:

7007[.21(.20 + .80)]

23.12.12.70.00

Niekur kitur nepriskirtas sluoksniuotasis beskeveldris stiklas
Laminated safety glass, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas sluoksniuotasis beskeveldris
stiklas

Description:

Laminated safety glass, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7007 29

CN:

7007 29

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo
Glass mirrors; multiple walled insulating units of glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai Description:
iš stiklo

23.12.13.30.00

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo
Multiple-walled insulating units of glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

Description:

Multiple-walled insulating units of glass

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

7008[.00(.20 + .81 + .89)]

CN:

7008[.00(.20 + .81 + .89)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Glass mirrors; multiple walled insulating units of glass

708/1 939

PGPK 2013

23.12.13.50.00

Stikliniai transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai
Glass rear-view mirrors for vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai transporto priemonių galinio vaizdo
veidrodžiai

Description:

Glass rear-view mirrors for vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7009 10

CN:

7009 10

23.12.13.90.00

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti
Other glass mirrors, whether or not framed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti

Description:

Other glass mirrors, whether or not framed

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7009[.91 + .92]

CN:

7009[.91 + .92]

23.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir Description:
apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir Description:
apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir Description:
apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.13

Tuščiaviduris stiklas
Hollow glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tuščiaviduris stiklas

Description:

Hollow glass

23.13.1

Tuščiaviduris stiklas
Hollow glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Tuščiaviduris stiklas

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys
Bottles, jars, phials and other containers, of glass, except ampoules; stoppers, lids and other closures, of glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos,
išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti
uždarymo reikmenys

Description:

Bottles, jars, phials and other containers, of glass,
except ampoules; stoppers, lids and other closures, of
glass

23.13.11.10.00

Stikliniai konservavimo stiklainiai, kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys (įskaitant kamščius ir dangčius iš kitų medžiagų,
tiekiamus kartu su tara, kuriai jie skirti)
Glass preserving jars, stoppers, lids and other closures (including stoppers and closures of any material presented with the containers
for which they are intended)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai konservavimo stiklainiai, kamščiai, dangteliai ir Description:
kiti uždarymo reikmenys (įskaitant kamščius ir dangčius
iš kitų medžiagų, tiekiamus kartu su tara, kuriai jie
skirti)

Glass preserving jars, stoppers, lids and other closures
(including stoppers and closures of any material
presented with the containers for which they are
intended)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7010[.20 + .90(.10)]

CN:

7010[.20 + .90(.10)]

23.13.11.20.00

Talpyklos, pagamintos iš vamzdinio stiklo (išskyrus konservavimo stiklainius)
Containers made from tubing of glass (excluding preserving jars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Talpyklos, pagamintos iš vamzdinio stiklo (išskyrus
konservavimo stiklainius)

Description:

Containers made from tubing of glass (excluding
preserving jars)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010 90 21

CN:

7010 90 21

23.13.11.30.00

Stiklinės talpyklos, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus konservavimo stiklainius)
Glass containers of a nominal capacity ? 2,5 litres (excluding preserving jars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės talpyklos, kurių nominali talpa ne mažesnė
kaip 2,5 l (išskyrus konservavimo stiklainius)

Description:

Glass containers of a nominal capacity ? 2,5 litres
(excluding preserving jars)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010 90 31

CN:

7010 90 31

23.13.11.40.00

Gėrimams ir maisto produktams skirti nespalvotojo stiklo buteliai, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus natūralia ar
kompozicine oda apvilktus butelius, buteliukus kūdikiams maitinti)
Bottles of colourless glass of a nominal capacity < 2,5 litres, for beverages and foodstuffs (excluding bottles covered with leather or
composition leather, infant’s feeding bottles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėrimams ir maisto produktams skirti nespalvotojo
stiklo buteliai, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l
(išskyrus natūralia ar kompozicine oda apvilktus
butelius, buteliukus kūdikiams maitinti)

Description:

Bottles of colourless glass of a nominal capacity 2,5
litres, for beverages and foodstuffs (excluding bottles
covered with leather or composition leather, infant’s
feeding bottles)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

7010[.90(.41 + .43 + .45 + .47)]

23.13.11.50.00

Gėrimams ir maisto produktams skirti spalvotojo stiklo buteliai, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus natūralia ar
kompozicine oda apvilktus butelius, buteliukus kūdikiams maitinti)
Bottles of coloured glass of a nominal capacity < 2,5 litres, for beverages and foodstuffs (excluding bottles covered with leather or
composition leather, infant’s feeding bottles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėrimams ir maisto produktams skirti spalvotojo stiklo
buteliai, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l
(išskyrus natūralia ar kompozicine oda apvilktus
butelius, buteliukus kūdikiams maitinti)

Description:

Bottles of coloured glass of a nominal capacity 2,5
litres, for beverages and foodstuffs (excluding bottles
covered with leather or composition leather, infant’s
feeding bottles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010[.90(.51 + .53 + .55 + .57)]

CN:

7010[.90(.51 + .53 + .55 + .57)]

23.13.11.60.00

Stiklinės talpyklos, skirtos gėrimams ir maisto produktams, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus natūralia ar kompozicine
oda apvilktus butelius ir gertuves, buitinius stiklo dirbinius, termosus ir vakuuminius indus)
Glass containers for beverages and foodstuffs of a nominal capacity < 2,5 litres (excluding bottles, flasks covered with leather or
composition leather, domestic glassware, vacuum flasks and vessels)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės talpyklos, skirtos gėrimams ir maisto
produktams, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l
(išskyrus natūralia ar kompozicine oda apvilktus
butelius ir gertuves, buitinius stiklo dirbinius, termosus
ir vakuuminius indus)

Description:

Glass containers for beverages and foodstuffs of a
nominal capacity 2,5 litres (excluding bottles, flasks
covered with leather or composition leather, domestic
glassware, vacuum flasks and vessels)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010[.90(.61 + .67)]

CN:

7010[.90(.61 + .67)]

23.13.11.70.00

Stiklinės talpyklos, skirtos farmacijos produktams, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l
Glass containers for pharmaceutical products of a nominal capacity < 2,5 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės talpyklos, skirtos farmacijos produktams, kurių Description:
nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l

Glass containers for pharmaceutical products of a
nominal capacity 2,5 litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010[.90(.71 + .79)]

CN:

7010[.90(.71 + .79)]

23.13.11.80.00

Stiklinės talpyklos, kurių nominali talpa mažesnė kaip 2,5 l, skirtos prekėms vežti ir pakuoti (išskyrus gėrimams ir maisto produktams
bei farmacijos produktams skirtą tarą; taip pat tarą, pagamintą iš vamzdinio stiklo)
Glass containers of a nominal capacity < 2,5 litres for the conveyance or packing of goods (excluding for beverages and foodstuffs, for
pharmaceutical products, containers made from glass tubing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės talpyklos, kurių nominali talpa mažesnė kaip
2,5 l, skirtos prekėms vežti ir pakuoti (išskyrus
gėrimams ir maisto produktams bei farmacijos
produktams skirtą tarą; taip pat tarą, pagamintą iš
vamzdinio stiklo)

Description:

Glass containers of a nominal capacity 2,5 litres for the
conveyance or packing of goods (excluding for
beverages and foodstuffs, for pharmaceutical products,
containers made from glass tubing)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010[.90(.91 + .99)]

CN:

7010[.90(.91 + .99)]
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23.13.12

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintas iš stiklo keramikos
Drinking glasses other than of glass-ceramics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintas iš stiklo
keramikos

Description:

Drinking glasses other than of glass-ceramics

23.13.12.20.00

Stikliniai geriamieji indai, įskaitant stiklinius geriamuosius indus su kojele, iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos),
rankų darbo
Drinking glasses (including stemware drinking glasses), other than of glass ceramics, of lead crystal, gathered by hand

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai geriamieji indai, įskaitant stiklinius
geriamuosius indus su kojele, iš švino krištolo (išskyrus
pagamintus iš stiklo keramikos), rankų darbo

Description:

Drinking glasses (including stemware drinking glasses),
other than of glass ceramics, of lead crystal, gathered
by hand

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.22(.10) + .33(.11 + .19)]

CN:

7013[.22(.10) + .33(.11 + .19)]

23.13.12.40.00

Stikliniai geriamieji indai, įskaitant stiklinius geriamuosius indus su kojele, iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos),
mechaninės gamybos
Drinking glasses (including stemware drinking glasses), other than of glass ceramics, of lead crystal, gathered mechanically

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai geriamieji indai, įskaitant stiklinius
geriamuosius indus su kojele, iš švino krištolo (išskyrus
pagamintus iš stiklo keramikos), mechaninės gamybos

Description:

Drinking glasses (including stemware drinking glasses),
other than of glass ceramics, of lead crystal, gathered
mechanically

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.22(.90) + .33(.91 + .99)]

CN:

7013[.22(.90) + .33(.91 + .99)]

23.13.12.60.00

Stikliniai geriamieji indai (išskyrus stiklinius geriamuosius indus su kojele ir dirbinius iš stiklo keramikos arba švino krištolo) iš grūdinto
stiklo
Drinking glasses (excluding stemware drinking glasses and products of glass ceramics or lead crystal), of toughened glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai geriamieji indai (išskyrus stiklinius
geriamuosius indus su kojele ir dirbinius iš stiklo
keramikos arba švino krištolo) iš grūdinto stiklo

Description:

Drinking glasses (excluding stemware drinking glasses
and products of glass ceramics or lead crystal), of
toughened glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013 37 10

CN:

7013 37 10

23.13.12.90.00

Kiti stikliniai geriamieji indai
Other drinking glasses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti stikliniai geriamieji indai

Description:

Other drinking glasses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.28(.10 + .90) + .37(.51 + .59 + .91 + .99)]

CN:

7013[.28(.10 + .90) + .37(.51 + .59 + .91 + .99)]
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23.13.13

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualete, biure, interjerams dekoruoti ir panašios paskirties gaminiai
Glassware of a kind used for table or kitchen purposes, for toilet, office, indoor decorations and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje,
tualete, biure, interjerams dekoruoti ir panašios
paskirties gaminiai

Description:

Glassware of a kind used for table or kitchen purposes,
for toilet, office, indoor decorations and the like

23.13.13.10.00

Rankų darbo stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,
grūdinto stiklo, stiklinius geriamuosius indus)
Table or kitchen glassware of lead crystal gathered by hand (excluding of glass-ceramics, of toughened glass, drinking glasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankų darbo stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti Description:
arba virtuvėje, iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš
stiklo keramikos, grūdinto stiklo, stiklinius
geriamuosius indus)

Table or kitchen glassware of lead crystal gathered by
hand (excluding of glass-ceramics, of toughened glass,
drinking glasses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.41(.10) + .91(.10)]

CN:

7013[.41(.10) + .91(.10)]

23.13.13.30.00

Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš stiklo
keramikos, grūdinto stiklo, stiklinius geriamuosius indus)
Table or kitchen glassware of lead crystal gathered mechanically (excluding of glass ceramics, of toughened glass, drinking glasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai, naudojami stalui
serviruoti arba virtuvėje, iš švino krištolo (išskyrus
pagamintus iš stiklo keramikos, grūdinto stiklo,
stiklinius geriamuosius indus)

Description:

Table or kitchen glassware of lead crystal gathered
mechanically (excluding of glass ceramics, of
toughened glass, drinking glasses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.41(.90) + .91(.90)]

CN:

7013[.41(.90) + .91(.90)]

23.13.13.50.00

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, kurių ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 × 10 - 6 vienam Kelvino
laipsniui temperatūros intervale nuo 0 °C iki 300 °C, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos, iš švino krištolo, grūdinto stiklo, stiklinius
geriamuosius indus
Table/kitchen glassware with linear coefficient of expansion ? 5 x 10-6/K, temperature range of 0 °C to 300 °C excluding of glassceramics, lead crystal/toughened glass, drinking glasses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti arba
Description:
virtuvėje, kurių ilginis plėtimosi koeficientas ne didesnis
kaip 5 × 10 - 6 vienam Kelvino laipsniui temperatūros
intervale nuo 0 °C iki 300 °C, išskyrus pagamintus iš
stiklo keramikos, iš švino krištolo, grūdinto stiklo,
stiklinius geriamuosius indus

Table/kitchen glassware with linear coefficient of
expansion ? 5 x 10-6/K, temperature range of 0 °C to
300 °C excluding of glass-ceramics, lead
crystal/toughened glass, drinking glasses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013 42

CN:

7013 42
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23.13.13.60.00

Stiklo keramikos dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualeto kambaryje, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią
paskirtį
Glass-ceramic table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purpose glassware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo keramikos dirbiniai, naudojami stalui serviruoti,
virtuvėje, tualeto kambaryje, biure, interjerams
dekoruoti arba turintys panašią paskirtį

Description:

Glass-ceramic table, kitchen, toilet, office, indoor
decoration or similar purpose glassware

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013 10

CN:

7013 10

23.13.13.90.00

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti ir (arba) virtuvėje (išskyrus geriamuosius indus), grūdintas stiklas
Table/kitchen glassware (excluding drinking), toughened glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti ir (arba)
virtuvėje (išskyrus geriamuosius indus), grūdintas
stiklas

Description:

Table/kitchen glassware (excluding drinking),
toughened glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7013[.49(.10 + .91 + .99) + .99]

CN:

7013[.49(.10 + .91 + .99) + .99]

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos
Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų
kolbos

Description:

Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum
vessels

23.13.14.00.00

Stiklinės vidinės termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos (įskaitant gatavas ir negatavas)
Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels (including unfinished and finished)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės vidinės termosų arba kitų vakuuminių indų
kolbos (įskaitant gatavas ir negatavas)

Description:

Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum
vessels (including unfinished and finished)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7020[.00(.07 + .08)]

CN:

7020[.00(.07 + .08)]

23.13.9

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis
Finishing services of hollow glass; sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos
pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo
gamybos dalis

Description:

Finishing services of hollow glass; sub-contracted
operations as part of manufacturing of hollow glass

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

714/1 939

PGPK 2013

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos
Finishing services of drinking glasses and other glassware of a kind used for table or kitchen purpose

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų
stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of drinking glasses and other
glassware of a kind used for table or kitchen purpose

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - taurių bei stiklinių ir panašių Explanatory
stiklinių indų ėsdinimo ir padengimo garinio
notes:
nusodinimo būdu paslaugos - taurių ir panašių stiklinių
indų graviravimas (pvz., skiriamųjų simbolių raižymas) Į
šią subkategoriją neįeina: - spausdinimo ant stiklo
paslaugos, žr. 18.12.16

23.13.91.00.00

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos
Finishing services of drinking glasses and other glassware of a kind used for table or kitchen purpose

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų
stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of drinking glasses and other
glassware of a kind used for table or kitchen purpose

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos
Finishing services of glass containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of glass containers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - stiklinės taros, skirtos
Explanatory
transportavimui arba pakavimui, pvz., butelių gėrimams notes:
ir maisto produktams, farmacinėms ar tualetinėms
priemonėms, ėsdinimo, padengimo garinio
nusodinimo būdu ir graviravimo (pvz., ženklų ir žymenų
raižymo) paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: spausdinimo ant stiklo paslaugos, žr.18.12.16 techninio stiklo sutikrinimo ir gradavimo paslaugos, žr.
23.19.91 - stiklinių ampulių apdailos paslaugos, žr.
23.19.91 - stiklinių butelių plovimo paslaugos, žr.
81.29.19.

23.13.92.00.00

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos
Finishing services of glass containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

Description:

Finishing services of glass containers

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio
stiklo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
hollow glass

23.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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vapour deposition of drinking glasses and similar
glassware - engraving (e.g. putting on markings) of
drinking glasses and similar glassware This
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio
stiklo gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
hollow glass

23.14

Stiklo pluoštai
Glass fibres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stiklo pluoštai

Description:

Glass fibres

23.14.1

Stiklo pluoštai
Glass fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stiklo pluoštai

Description:

Glass fibres

23.14.11

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų
Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibre

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš
stiklo pluoštų

Description:

Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass
fibre

23.14.11.10.00

Sukarpyti stiklo pluošto siūlai, kurių ilgis ne mažesnis 3 mm, bet ne didesnis kaip 50 mm (kapotos sruogos)
Glass fibre threads cut into lengths of at least 3 mm but ? 50 mm (chopped strands)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukarpyti stiklo pluošto siūlai, kurių ilgis ne mažesnis 3
mm, bet ne didesnis kaip 50 mm (kapotos sruogos)

Description:

Glass fibre threads cut into lengths of at least 3 mm
but ? 50 mm (chopped strands)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 11

CN:

7019 11

23.14.11.30.00

Stiklo pluošto gijos (įskaitant pusverpalius)
Glass fibre filaments (including rovings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto gijos (įskaitant pusverpalius)

Description:

Glass fibre filaments (including rovings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 12

CN:

7019 12

23.14.11.50.00

Gijos, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų (išskyrus sukarpytus stiklo pluošto siūlus, kurių ilgis ne mažesnis 3 mm, bet ne
didesnis kaip 50 mm)
Slivers; yarns and chopped strands of filaments of glass fibres (excluding glass fibre threads cut into lengths of at least 3 mm but ? 50
mm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gijos, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų
(išskyrus sukarpytus stiklo pluošto siūlus, kurių ilgis ne
mažesnis 3 mm, bet ne didesnis kaip 50 mm)

Description:

Slivers; yarns and chopped strands of filaments of glass
fibres (excluding glass fibre threads cut into lengths of
at least 3 mm but ? 50 mm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 19 10

CN:

7019 19 10
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23.14.11.62.00

Stiklo pluošto dembliai, pagaminti iš gijinių siūlų
Glass fibre mats made of filaments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto dembliai, pagaminti iš gijinių siūlų

Description:

Glass fibre mats made of filaments

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 31 10

CN:

7019 31 10

23.14.11.67.00

Stiklo pluošto vualiai, pagaminti iš gijinių siūlų
Glass fibre voiles made of filaments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto vualiai, pagaminti iš gijinių siūlų

Description:

Glass fibre voiles made of filaments

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 32 10

CN:

7019 32 10

23.14.11.70.00

Kuokštelinio stiklo pluošto gaminiai
Staple glass fibre articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kuokštelinio stiklo pluošto gaminiai

Description:

Staple glass fibre articles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 19 90

CN:

7019 19 90

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai iš stiklo pluoštų
Voiles, webs, mats, mattresses, boards and other articles of glass fibres, except woven fabrics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs
neaustiniai gaminiai iš stiklo pluoštų

Description:

Voiles, webs, mats, mattresses, boards and other
articles of glass fibres, except woven fabrics

23.14.12.17.00

Stiklo pluošto dembliai, pagaminti iš stiklo vatos
Glass fibre mats made of glass wool

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto dembliai, pagaminti iš stiklo vatos

Description:

Glass fibre mats made of glass wool

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 31 90

CN:

7019 31 90

23.14.12.37.00

Stiklo pluošto vualiai, pagaminti iš stiklo vatos
Glass fibre voiles made of glass wool

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluošto vualiai, pagaminti iš stiklo vatos

Description:

Glass fibre voiles made of glass wool

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

7019 32 90

23.14.12.50.00

Neaustiniai stiklo pluošto tinklai, veltiniai, čiužiniai ir plokštės
Non-woven glass fibre webs; felts; mattresses and boards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaustiniai stiklo pluošto tinklai, veltiniai, čiužiniai ir
plokštės

Description:

Non-woven glass fibre webs; felts; mattresses and
boards

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 39

CN:

7019 39

23.14.12.97.00

Stiklo pluoštai, įskaitant stiklo vatą, ir jų dirbiniai (išskyrus kuokštelinius pluoštus, pusverpalius, verpalus, kapotas sruogas, audinius, taip
pat juostinius audinius, plonas marškas (vualius), tinklus, demblius, čiužinius ir plokštes bei panašius neaustus gaminius, mineralinę vatą
ir jos dirbinius, elektros izoliatorius ir jų dalis, optinius pluoštus, pluoštų grįžtes ar kabelius, stiklo pluoštų šepetėlius ir lėlių perukus)
Glass fibres, incl. glass wool, and articles thereof (excl. staple fibres, rovings, yarn, chopped strands, woven fabrics, also narrow fabrics,
thin sheets "voiles", webs, mats, mattresses and boards and similar nonwoven products, mineral wool and articles thereof, electrical
insulators or parts thereof, optical fibres, fibre bundles or cable, brushes of glass fibres, and dolls' wigs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo pluoštai, įskaitant stiklo vatą, ir jų dirbiniai
Description:
(išskyrus kuokštelinius pluoštus, pusverpalius, verpalus,
kapotas sruogas, audinius, taip pat juostinius audinius,
plonas marškas (vualius), tinklus, demblius, čiužinius ir
plokštes bei panašius neaustus gaminius, mineralinę
vatą ir jos dirbinius, elektros izoliatorius ir jų dalis,
optinius pluoštus, pluoštų grįžtes ar kabelius, stiklo
pluoštų šepetėlius ir lėlių perukus)

Glass fibres, incl. glass wool, and articles thereof (excl.
staple fibres, rovings, yarn, chopped strands, woven
fabrics, also narrow fabrics, thin sheets "voiles", webs,
mats, mattresses and boards and similar nonwoven
products, mineral wool and articles thereof, electrical
insulators or parts thereof, optical fibres, fibre bundles
or cable, brushes of glass fibres, and dolls' wigs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7019 90

CN:

7019 90

23.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
glass fibres

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
glass fibres

23.14.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
glass fibres
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23.19

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius techninėms reikmėms
Other processed glass, including technical glassware

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius
techninėms reikmėms

Description:

Other processed glass, including technical glassware

23.19.1

Kiti stiklo pusgaminiai
Other glass, semi-finished

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti stiklo pusgaminiai

Description:

Other glass, semi-finished

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas), strypų arba vamzdžių pavidalo
Glass in the mass, in balls (except microspheres), rods or tubes, unworked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas),
strypų arba vamzdžių pavidalo

Description:

Glass in the mass, in balls (except microspheres), rods
or tubes, unworked

23.19.11.10.00

Stiklo masė (išskyrus miltelių, granulių arba dribsnių pavidalo stiklą)
Glass in the mass (excluding glass in the form of powder, granules or flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo masė (išskyrus miltelių, granulių arba dribsnių
pavidalo stiklą)

Description:

Glass in the mass (excluding glass in the form of
powder, granules or flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7001[.00(.91 + .99)]

CN:

7001[.00(.91 + .99)]

23.19.11.30.00

Neapdorotas rutulių ar strypų pavidalo stiklas (išskyrus žaislinius stiklo rutulius, nušlifuotus stiklo rutulius, naudojamus butelių
kamščiams, stiklo mikrosferas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm)
Unworked glass in balls or rods (excluding glass balls as toys, glass balls which have been ground after shaping, used as stoppers for
bottles, glass microspheres ? 1 mm in diameter)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdorotas rutulių ar strypų pavidalo stiklas (išskyrus
žaislinius stiklo rutulius, nušlifuotus stiklo rutulius,
naudojamus butelių kamščiams, stiklo mikrosferas,
kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm)

Description:

Unworked glass in balls or rods (excluding glass balls
as toys, glass balls which have been ground after
shaping, used as stoppers for bottles, glass
microspheres ? 1 mm in diameter)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7002[.10 + .20(.10 + .90)]

CN:

7002[.10 + .20(.10 + .90)]

23.19.11.50.00

Neapdoroti stiklo vamzdžiai (įskaitant vamzdžius, kuriuos gaminant į stiklo masę buvo įdėta fluorescencinės medžiagos, išskyrus
vamzdžius, kurių vidus padengtas fluorescencine medžiaga)
Unworked glass tubes (including tubes which have had fluorescent material added to them in the mass) (excluding tubes coated inside
with fluorescent material)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdoroti stiklo vamzdžiai (įskaitant vamzdžius,
kuriuos gaminant į stiklo masę buvo įdėta
fluorescencinės medžiagos, išskyrus vamzdžius, kurių

Description:

Unworked glass tubes (including tubes which have had
fluorescent material added to them in the mass)
(excluding tubes coated inside with fluorescent
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vidus padengtas fluorescencine medžiaga)

material)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7002[.31 + .32 + .39]

CN:

7002[.31 + .32 + .39]

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai gaminiai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir
panašūs gaminiai; akytasis stiklas arba putstiklis, blokų, plokščių arba panašaus pavidalo
Paving blocks, bricks, tiles and other articles of pressed or moulded glass; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in
blocks, plates or similar forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai
gaminiai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu
aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs gaminiai;
akytasis stiklas arba putstiklis, blokų, plokščių arba
panašaus pavidalo

Description:

Paving blocks, bricks, tiles and other articles of pressed
or moulded glass; leaded lights and the like;
multicellular or foam glass in blocks, plates or similar
forms

23.19.12.00.00

Niekur kitur nepriskirti stikliniai grindų blokai ir panašūs gaminiai, naudojami statybose
Paving blocks etc., of glass, for building or construction purposes, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stikliniai grindų blokai ir
panašūs gaminiai, naudojami statybose

Description:

Paving blocks etc., of glass, for building or construction
purposes, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7016[.90(.10 + .40 + .70)]

CN:

7016[.90(.10 + .40 + .70)]

23.19.2

Techninis ir kitas stiklas
Technical and other glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Techninis ir kitas stiklas

Description:

Technical and other glass

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir panašiems dirbiniams
Glass envelopes, open, and glass parts thereof, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos
elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir
panašiems dirbiniams

Description:

Glass envelopes, open, and glass parts thereof, for
electric lamps, cathode-ray tubes or the like

23.19.21.00.00

Atviri stikliniai gaubtai elektros lempoms, elektroniniams vamzdeliams ir panašiems gaminiams
Open glass envelopes for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atviri stikliniai gaubtai elektros lempoms,
elektroniniams vamzdeliams ir panašiems gaminiams

Description:

Open glass envelopes for electric lamps, cathode-ray
tubes or the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7011[.10 + .20 + .90]

CN:

7011[.10 + .20 + .90]
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23.19.22

Optiškai neapdirbti įvairių tipų laikrodžių ir akinių stiklai; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, skirti tokių stiklų gamybai
Glasses for clocks, watches or spectacles, not optically worked; hollow spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Optiškai neapdirbti įvairių tipų laikrodžių ir akinių
stiklai; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai,
skirti tokių stiklų gamybai

Description:

Glasses for clocks, watches or spectacles, not optically
worked; hollow spheres and their segments, for the
manufacture of such glasses

23.19.22.00.00

Laikrodžių stiklai, optiškai neapdirbti akinių stiklai
Clock or watch glasses, glasses for spectacles, not optically worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodžių stiklai, optiškai neapdirbti akinių stiklai

Description:

Clock or watch glasses, glasses for spectacles, not
optically worked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7015[.10 + .90]

CN:

7015[.10 + .90]

23.19.23

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms; stiklinės ampulės
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware; ampoules of glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms, higienos arba
farmacijos reikmėms; stiklinės ampulės

Description:

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware;
ampoules of glass

23.19.23.30.00

Stiklo dirbiniai laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms, graduoti arba negraduoti
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware whether or not graduated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo dirbiniai laboratorijoms, higienos arba farmacijos Description:
reikmėms, graduoti arba negraduoti

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
whether or not graduated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7017[.10 + .20 + .90]

CN:

7017[.10 + .20 + .90]

23.19.23.50.00

Stiklinės ampulės, naudojamos prekėms vežti arba pakuoti
Glass ampoules used for the conveyance or packing of goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės ampulės, naudojamos prekėms vežti arba
pakuoti

Description:

Glass ampoules used for the conveyance or packing of
goods

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7010 10

CN:

7010 10

23.19.24

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai iš stiklo
Glass parts for lamps and lighting fittings, illuminated signs, name-plates and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiantieji ženklai,
šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai iš stiklo

Description:

Glass parts for lamps and lighting fittings, illuminated
signs, name-plates and the like

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

721/1 939

PGPK 2013

23.19.24.00.00

Stiklinės lempų ir šviestuvų bei kt. dalys
Glass parts for lamps and lighting fittings, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinės lempų ir šviestuvų bei kt. dalys

Description:

Glass parts for lamps and lighting fittings, etc.

Ryšys su CN:

9405[.91(.10 + .90)]

CN:

9405[.91(.10 + .90)]

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai
Electrical insulators of glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stikliniai elektros izoliatoriai

Description:

Electrical insulators of glass

23.19.25.00.00

Stikliniai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacines detales, kitokias negu izoliatoriai, elektros mašinoms, buitiniams aparatams arba
įrenginiams)
Glass electrical insulators (excluding insulating fittings (other than insulators) for electrical machinery, appliances or equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stikliniai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacines
detales, kitokias negu izoliatoriai, elektros mašinoms,
buitiniams aparatams arba įrenginiams)

Description:

Glass electrical insulators (excluding insulating fittings
(other than insulators) for electrical machinery,
appliances or equipment)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8546 10

CN:

8546 10

23.19.26

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo gaminiai
Articles of glass n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo gaminiai

Description:

Articles of glass n.e.c.

23.19.26.40.00

Stiklo gaminiai, naudojami signalams perduoti, ir stikliniai optiniai elementai, optiškai neapdoroti; stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo
gaminiai, skirti mozaikai arba panašios dekoratyvinės paskirties, išskyrus baigtas plokštes ir kitus dekoratyvinius motyvus iš mozaikinių
kubų
Signalling glassware and optical elements of glass, not optically worked; glass cubes and other glass smallwares, for mosaic or similar
decorative purposes (excluding finished panels and other decorative motifs made from mosaic cubes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai, naudojami signalams perduoti, ir
stikliniai optiniai elementai, optiškai neapdoroti;
stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo gaminiai, skirti
mozaikai arba panašios dekoratyvinės paskirties,
išskyrus baigtas plokštes ir kitus dekoratyvinius
motyvus iš mozaikinių kubų

Description:

Signalling glassware and optical elements of glass, not
optically worked; glass cubes and other glass
smallwares, for mosaic or similar decorative purposes
(excluding finished panels and other decorative motifs
made from mosaic cubes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7014 + 7016 10

CN:

7014 + 7016 10
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23.19.26.70.00

Smulkūs stiklo gaminiai ir dirbiniai (įskaitant karoliukus, perlų ir (arba) akmenų imitacijas ir panašius gaminius)
Glass smallware (including beads, imitation pearls/stones, etc.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smulkūs stiklo gaminiai ir dirbiniai (įskaitant karoliukus, Description:
perlų ir (arba) akmenų imitacijas ir panašius gaminius)

Glass smallware (including beads, imitation
pearls/stones, etc.)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7018[.10(.11 + .19 + .30 + .51 + .59 + .90) + .20 +
.90(.10 + .90)]

CN:

7018[.10(.11 + .19 + .30 + .51 + .59 + .90) + .20 +
.90(.10 + .90)]

23.19.26.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo gaminiai
Other articles of glass, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo gaminiai

Description:

Other articles of glass, n.e.c.

Ryšys su CN:

7020[.00(.05 + .10 + .30 + .80)]

CN:

7020[.00(.05 + .10 + .30 + .80)]

23.19.9

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto
stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis
Finishing services of other glass, including technical glassware; sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed
glass, including technical glassware

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą
stiklą, apdorojimo paslaugos; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant
techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

Description:

Finishing services of other glass, including technical
glassware; sub-contracted operations as part of
manufacturing of other processed glass, including
technical glassware

23.19.91

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos
Finishing services of other glass, including technical glassware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą
stiklą, apdorojimo paslaugos

Description:

Finishing services of other glass, including technical
glassware

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - techninio stiklo apdaila, pvz., Explanatory
laboratorinių stiklinių indų sutikrinimo ir gradavimo
notes:
paslaugos - kito stiklo, pvz., kosmetikos ir farmacijos
prekių, apdaila Į šią subkategoriją neįeina: - stiklinių
butelių plovimo paslaugos, žr. 81.29.19

23.19.91.00.00

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos
Finishing services of other glass, including technical glassware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą
stiklą, apdorojimo paslaugos

Description:

Finishing services of other glass, including technical
glassware

23.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto Description:
stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą,
gamybos dalis

23.19.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto Description:
stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą,
gamybos dalis

23.2

Ugniai atsparūs gaminiai
Refractory products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ugniai atsparūs gaminiai

Description:

Refractory products

23.20

Ugniai atsparūs gaminiai
Refractory products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ugniai atsparūs gaminiai

Description:

Refractory products

23.20.1

Ugniai atsparūs gaminiai
Refractory products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ugniai atsparūs gaminiai

Description:

Refractory products

23.20.11

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių silicingų uolienų ar silicingų žemių
Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals or earth

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių Description:
silicingų uolienų ar silicingų žemių

23.20.11.00.00

Keraminiai gaminiai iš birių silikatinių uolienų arba silikatinių žemių, įskaitant plytas, blokus, plokštes, skydus, plyteles, tuščiavidures
plytas, cilindrinius apvalkalus ir vamzdžius, išskyrus filtravimo plokštes iš diatomito ir kvarco
Ceramic goods of siliceous fossil meals or earths including bricks, blocks, slabs, panels, tiles, hollow bricks, cylinder shells and pipes
excluding filter plates containing kieselguhr and quartz

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai gaminiai iš birių silikatinių uolienų arba
silikatinių žemių, įskaitant plytas, blokus, plokštes,
skydus, plyteles, tuščiavidures plytas, cilindrinius
apvalkalus ir vamzdžius, išskyrus filtravimo plokštes iš
diatomito ir kvarco

Description:

Ceramic goods of siliceous fossil meals or earths
including bricks, blocks, slabs, panels, tiles, hollow
bricks, cylinder shells and pipes excluding filter plates
containing kieselguhr and quartz

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6901

CN:

6901
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23.20.12

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, išskyrus iš silicingo diatomito ar
diatomitinės žemės
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than of siliceous fossil meals or earths

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs
Description:
ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, išskyrus
iš silicingo diatomito ar diatomitinės žemės

23.20.12.10.00

Ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantys MgO, CaO arba Cr2O3 sudaro daugiau kaip 50 %, įskaitant
plytas, blokus ir plyteles, išskyrus gaminius iš birių silicingų uolienų arba silicingų žemių, vamzdžius ir vamzdynus
Refractory ceramic constructional goods containing >50 % of MgO, CaO or Cr2O3 including bricks, blocks and tiles excluding goods of
siliceous fossil meals or earths, tubing and piping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, kurių
Description:
sudėtyje esantys MgO, CaO arba Cr2O3 sudaro
daugiau kaip 50 %, įskaitant plytas, blokus ir plyteles,
išskyrus gaminius iš birių silicingų uolienų arba silicingų
žemių, vamzdžius ir vamzdynus

Refractory ceramic constructional goods containing
>50 % of MgO, CaO or Cr2O3 including bricks, blocks
and tiles excluding goods of siliceous fossil meals or
earths, tubing and piping

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6902 10

CN:

6902 10

23.20.12.33.00

Ugniai atsparios plytos, blokai ir pan. keraminiai statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) ir (arba) silicio
dioksidas (SiO2) sudaro daugiau kaip 50 %, kurių sudėtyje esantis silicio dioksidas (SiO2) sudaro ne mažiau kaip 93 %
Refractory bricks, blocks..., weight > 50 % Al2O3 and/or SiO2: ? 93 % silica (SiO2)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos, blokai ir pan. keraminiai
statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio
oksidas (Al2O3) ir (arba) silicio dioksidas (SiO2) sudaro
daugiau kaip 50 %, kurių sudėtyje esantis silicio
dioksidas (SiO2) sudaro ne mažiau kaip 93 %

Description:

Refractory bricks, blocks..., weight > 50 % Al2O3
and/or SiO2: ? 93 % silica (SiO2)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6902 20 10

CN:

6902 20 10

23.20.12.35.00

Ugniai atsparios plytos, blokai ir pan. keraminiai statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3), silicio dioksidas
(SiO2) arba šių produktų mišinys ar junginys sudaro daugiau kaip 50 %, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) sudaro
daugiau kaip 7 %, bet mažiau kaip 45 %
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods containing, by weight, > 7 % but < 45 % alumina,
but > 50 % by weight combined with silica

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos, blokai ir pan. keraminiai
statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio
oksidas (Al2O3), silicio dioksidas (SiO2) arba šių
produktų mišinys ar junginys sudaro daugiau kaip 50
%, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3)
sudaro daugiau kaip 7 %, bet mažiau kaip 45 %

Description:

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory
ceramic constructional goods containing, by weight,
> 7 % but 45 % alumina, but > 50 % by weight
combined with silica

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6902 20 91

CN:

6902 20 91
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23.20.12.37.00

Ugniai atsparios plytos, blokai ir kiti panašūs keraminiai statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas (Al2O3) ir (arba)
silicio dioksidas (SiO2) arba šių produktų mišinys ar junginys sudaro daugiau kaip 50 %; kiti
Refractory bricks, blocks..., weight > 50 % Al2O3 and/or SiO2: others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos, blokai ir kiti panašūs keraminiai Description:
statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje esantis aliuminio
oksidas (Al2O3) ir (arba) silicio dioksidas (SiO2) arba šių
produktų mišinys ar junginys sudaro daugiau kaip 50
%; kiti

Refractory bricks, blocks..., weight > 50 % Al2O3
and/or SiO2: others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6902 20 99

CN:

6902 20 99

23.20.12.90.00

Niekur kitus nepriskirtos ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs gaminiai
Refractory bricks, blocks, tiles, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitus nepriskirtos ugniai atsparios plytos, blokai, Description:
plytelės ir panašūs gaminiai

Refractory bricks, blocks, tiles, etc., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6902 90

CN:

6902 90

23.20.13

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs, niekur kitur nepriskirti mišiniai
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai,
betonas ir panašūs, niekur kitur nepriskirti mišiniai

Description:

Refractory cements, mortars, concretes and similar
compositions n.e.c.

23.20.13.00.00

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs mišiniai (įskaitant ugniai atsparius plastikus, kemšamuosius bei
torkretavimo mišinius, išskyrus karbonatines pastas)
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions (including refractory plastics, ramming mixes, gunning mixes)
(excluding carbonaceous pastes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai,
betonas ir panašūs mišiniai (įskaitant ugniai atsparius
plastikus, kemšamuosius bei torkretavimo mišinius,
išskyrus karbonatines pastas)

Description:

Refractory cements, mortars, concretes and similar
compositions (including refractory plastics, ramming
mixes, gunning mixes) (excluding carbonaceous pastes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3816

CN:

3816

23.20.13.00.10

Plytelių klijai
Tile adhesive

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plytelių klijai

Description:

Tile adhesive

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3816

CN:

3816
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23.20.13.00.80

Kiti ugniai atsparūs statybiniai skiediniai
Other fireproof building mortar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ugniai atsparūs statybiniai skiediniai

Description:

Other fireproof building mortar

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3816

CN:

3816

23.20.14

Nedegti ugniai atsparūs gaminiai ir kiti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai
Unfired refractory products and other refractory ceramic goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nedegti ugniai atsparūs gaminiai ir kiti ugniai atsparūs
keraminiai gaminiai

Description:

Unfired refractory products and other refractory
ceramic goods

23.20.14.10.00

Gaminiai, kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito arba chromito (įskaitant plytas ir kitus gaminius, prabavimo akmenis brangiesiems
metalams bandyti, grindų blokus ir plokštes, išskyrus ugniai atsparius gaminius)
Articles containing magnesite, dolomite or chromite (including bricks and other shapes, touchstones for testing precious metal, paving
blocks and slabs) (excluding refractory goods)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai, kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito arba
chromito (įskaitant plytas ir kitus gaminius, prabavimo
akmenis brangiesiems metalams bandyti, grindų
blokus ir plokštes, išskyrus ugniai atsparius gaminius)

Description:

Articles containing magnesite, dolomite or chromite
(including bricks and other shapes, touchstones for
testing precious metal, paving blocks and slabs)
(excluding refractory goods)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6815 91

CN:

6815 91

23.20.14.30.00

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keramikos gaminiai, kuriuose grafito ar kitų anglies rūšių yra daugiau kaip 25 %
Refractory ceramic goods, n.e.c., by weight > 25 % graphite or other forms of carbon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keramikos
gaminiai, kuriuose grafito ar kitų anglies rūšių yra
daugiau kaip 25 %

Description:

Refractory ceramic goods, n.e.c., by weight > 25 %
graphite or other forms of carbon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6903[.10 + .90(.10)]

CN:

6903[.10 + .90(.10)]

23.20.14.55.00

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai, kuriuose aliuminio oksido, silicio dioksido ar jų mišinio yra daugiau kaip 50
%, aliuminio oksido - mažiau kaip 45 %
Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina or silica or mixture > 50 % : alumina < 45 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai
gaminiai, kuriuose aliuminio oksido, silicio dioksido ar
jų mišinio yra daugiau kaip 50 %, aliuminio oksido mažiau kaip 45 %

Description:

Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina or silica or
mixture > 50 % : alumina 45 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6903 20 10

CN:

6903 20 10
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23.20.14.59.00

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai, kuriuose aliuminio oksido ar silicio dioksido ar jų mišinio yra daugiau kaip
50 %, aliuminio oksido - ne mažiau kaip 45 %
Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina or silica or mixture > 50 % : alumina ? 45 %

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai
gaminiai, kuriuose aliuminio oksido ar silicio dioksido
ar jų mišinio yra daugiau kaip 50 %, aliuminio oksido ne mažiau kaip 45 %

Description:

Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina or silica or
mixture > 50 % : alumina ? 45 %

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6903 20 90

CN:

6903 20 90

23.20.14.90.00

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai
Refractory ceramic goods, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai
gaminiai

Description:

Refractory ceramic goods, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6903 90 90

CN:

6903 90 90

23.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai
atsparių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refractory products

23.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai
atsparių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refractory products

23.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai
atsparių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
refractory products

23.3

Statybinės medžiagos iš molio
Clay building materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Statybinės medžiagos iš molio

Description:

Clay building materials
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23.31

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės
Ceramic tiles and flags

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Description:

Ceramic tiles and flags

23.31.1

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės
Ceramic tiles and flags

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Description:

Ceramic tiles and flags

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės
Ceramic tiles and flags

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Description:

Ceramic tiles and flags

23.31.10.10.00

Keraminės neglazūruotos mozaikos plytelės, kubeliai ir panašūs gaminiai, kurių plotas mažesnis kaip 49 cm²
Unglazed ceramic mosaic tiles, cubes and similar articles, with a surface area < 49 cm²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės neglazūruotos mozaikos plytelės, kubeliai ir
panašūs gaminiai, kurių plotas mažesnis kaip 49 cm²

Description:

Unglazed ceramic mosaic tiles, cubes and similar
articles, with a surface area 49 cm²

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6907 10

CN:

6907 10

23.31.10.20.00

Keraminės glazūruotos mozaikos plytelės, kubeliai ir panašūs gaminiai, kurių plotas mažesnis kaip 49 cm²
Glazed ceramic mosaic tiles, cubes and similar articles, with a surface area < 49 cm²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės glazūruotos mozaikos plytelės, kubeliai ir
panašūs gaminiai, kurių plotas mažesnis kaip 49 cm²

Description:

Glazed ceramic mosaic tiles, cubes and similar articles,
with a surface area 49 cm²

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6908 10

CN:

6908 10

23.31.10.50.00

Keraminės neglazūruotos ir akmeniškosios keramikos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos
plytelės; keraminiai neglazūruoti ir akmeniškosios keramikos mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie
pagrindo
Unglazed ceramic and stoneware flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic and stoneware mosaic cubes and the like,
whether or not on a backing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės neglazūruotos ir akmeniškosios keramikos
šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės,
kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai
neglazūruoti ir akmeniškosios keramikos mozaikos
kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba
nepritvirtinti prie pagrindo

Description:

Unglazed ceramic and stoneware flags and paving,
hearth or wall tiles; unglazed ceramic and stoneware
mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

Matavimo

m²

Unit:

m²
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vienetas:
Ryšys su CN:

6907[.90(.20 + .80)]

23.31.10.71.00

Glazūruotos keraminės dvigubos Spaltplatten rūšies plytelės
Glazed ceramic double tiles of the spaltplatten type

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glazūruotos keraminės dvigubos Spaltplatten rūšies
plytelės

Description:

Glazed ceramic double tiles of the spaltplatten type

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6908[.90(.11 + .31)]

CN:

6908[.90(.11 + .31)]

23.31.10.73.00

Glazūruotos akmeniškosios keramikos šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės, kurių išorinės pusės plotas
didesnis kaip 90 cm²
Glazed stoneware flags and paving, hearth or wall tiles, with a face of > 90 cm²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glazūruotos akmeniškosios keramikos šaligatvio ir
grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės,
kurių išorinės pusės plotas didesnis kaip 90 cm²

Description:

Glazed stoneware flags and paving, hearth or wall tiles,
with a face of > 90 cm²

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6908 90 91

CN:

6908 90 91

23.31.10.75.00

Glazūruotos fajansinės arba tauriosios keramikos šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės, kurių išorinės
pusės plotas didesnis kaip 90 cm²
Glazed earthenware or fine pottery ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, with a face of > 90 cm²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glazūruotos fajansinės arba tauriosios keramikos
šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų
apdailos plytelės, kurių išorinės pusės plotas didesnis
kaip 90 cm²

Description:

Glazed earthenware or fine pottery ceramic flags and
paving, hearth or wall tiles, with a face of > 90 cm²

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6908 90 93

CN:

6908 90 93

23.31.10.79.00

Glazūruotos keraminės šaligatvio ir grindinio plytelės, židinio arba sienų plytelės, išskyrus dvigubas "Spaltplatten" rūšies plyteles,
akmeniškosios keramikos, fajansines arba tauriosios keramikos šaligatvio ir grindinio plyteles ar plyteles, kurių išorinės pusės plotas ne
didesnis kaip 90 cm²
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles excluding double tiles of the spaltplatten type, stoneware, earthenware or fine
pottery flags, paving or tiles with a face of not > 90 cm²

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Glazūruotos keraminės šaligatvio ir grindinio plytelės,
Description:
židinio arba sienų plytelės, išskyrus dvigubas
"Spaltplatten" rūšies plyteles, akmeniškosios keramikos,
fajansines arba tauriosios keramikos šaligatvio ir
grindinio plyteles ar plyteles, kurių išorinės pusės
plotas ne didesnis kaip 90 cm²

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles
excluding double tiles of the spaltplatten type,
stoneware, earthenware or fine pottery flags, paving or
tiles with a face of not > 90 cm²

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6908[.90(.20 + .51 + .99)]

CN:

6908[.90(.20 + .51 + .99)]
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23.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic tiles and flags

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic tiles and flags

23.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic tiles and flags

23.32

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai
Bricks, tiles and construction products, in baked clay

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

Description:

Bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.1

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai
Bricks, tiles and construction products, in baked clay

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

Description:

Bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.11

Ugniai neatsparios keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai
Non-refractory ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ugniai neatsparios keraminės statybinės plytos, grindų Description:
blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir
panašūs gaminiai

23.32.11.10.00

Ugniai neatsparios molinės statybinės plytos (išskyrus plytas iš birių silicingų uolienų arba silicingų žemių)
Non-refractory clay building bricks (excluding of siliceous fossil meals or earths)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai neatsparios molinės statybinės plytos (išskyrus
plytas iš birių silicingų uolienų arba silicingų žemių)

Description:

Non-refractory clay building bricks (excluding of
siliceous fossil meals or earths)

Matavimo
vienetas:

m³

Unit:

m³

Ryšys su CN:

6904 10

CN:

6904 10
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23.32.11.30.00

Ugniai neatsparūs moliniai grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai (išskyrus gaminius iš birių
silikatinių uolienų arba silikatinių žemių)
Non-refractory clay flooring blocks, support or filler tiles and the like (excluding of siliceous fossil meals or earths)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai neatsparūs moliniai grindų blokai, atraminės
Description:
arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai
(išskyrus gaminius iš birių silikatinių uolienų arba
silikatinių žemių)

Non-refractory clay flooring blocks, support or filler
tiles and the like (excluding of siliceous fossil meals or
earths)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6904 90

CN:

6904 90

23.32.12

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai gaminiai iš keramikos
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės
kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti
statybiniai gaminiai iš keramikos

Description:

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners,
architectural ornaments and other ceramic
constructional goods

23.32.12.50.00

Ugniai neatsparios molinės stogų čerpės
Non-refractory clay roofing tiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai neatsparios molinės stogų čerpės

Description:

Non-refractory clay roofing tiles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6905 10

CN:

6905 10

23.32.12.70.00

Ugniai neatsparūs moliniai statybiniai gaminiai, įskaitant dūmtraukių gaubtus, deflektorius, dūmtraukių pamušus ir dūmų ventiliacinius
blokus, architektūrines puošybines detales, ventiliatorių groteles, keraminius tinko pagrindus; išskyrus vamzdžius, stoglatakius ir
panašius gaminius
Non-refractory clay constructional products (including chimneypots, cowls, chimney liners and flue-blocks, architectural ornaments,
ventilator grills, clay-lath; excluding pipes, guttering and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniai neatsparūs moliniai statybiniai gaminiai,
Description:
įskaitant dūmtraukių gaubtus, deflektorius, dūmtraukių
pamušus ir dūmų ventiliacinius blokus, architektūrines
puošybines detales, ventiliatorių groteles, keraminius
tinko pagrindus; išskyrus vamzdžius, stoglatakius ir
panašius gaminius

Non-refractory clay constructional products (including
chimneypots, cowls, chimney liners and flue-blocks,
architectural ornaments, ventilator grills, clay-lath;
excluding pipes, guttering and the like)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6905 90

CN:

6905 90

23.32.13

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės
Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir
vamzdžių jungiamosios detalės

Description:

Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
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23.32.13.00.00

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai vamzdeliai, latakai ir vamzdžių jungiamosios detalės: drenažo vamzdžiai ir latakai su jungiamosiomis
detalėmis
Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings: drain pipes and guttering with fittings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai vamzdeliai, latakai ir
vamzdžių jungiamosios detalės: drenažo vamzdžiai ir
latakai su jungiamosiomis detalėmis

Description:

Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings:
drain pipes and guttering with fittings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6906

CN:

6906

23.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio
plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio
plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.32.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio
plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bricks, tiles and construction products, in baked clay

23.4

Kiti porceliano ir keramikos gaminiai
Other porcelain and ceramic products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti porceliano ir keramikos gaminiai

Description:

Other porcelain and ceramic products

23.41

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai
Ceramic household and ornamental articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai

Description:

Ceramic household and ornamental articles

23.41.1

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai
Ceramic household and ornamental articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai

Description:

Ceramic household and ornamental articles

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

733/1 939

PGPK 2013

23.41.11

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei kiti
porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei
tualeto reikmenys

Description:

Tableware, kitchenware, other household articles and
toilet articles, of porcelain or china

23.41.11.30.00

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano valgomieji reikmenys ir virtuvės reikmenys (išskyrus elektroterminius aparatus, kavamales arba
prieskonių malūnėlius su metalinėmis darbinėmis dalimis)
Porcelain or china tableware and kitchenware (excluding electro-thermic apparatus, coffee or spice mills with metal working parts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano valgomieji
reikmenys ir virtuvės reikmenys (išskyrus
elektroterminius aparatus, kavamales arba prieskonių
malūnėlius su metalinėmis darbinėmis dalimis)

Description:

Porcelain or china tableware and kitchenware
(excluding electro-thermic apparatus, coffee or spice
mills with metal working parts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6911 10

CN:

6911 10

23.41.11.50.00

Niekur kitur nepriskirti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys
Household and toilet articles, n.e.c., of porcelain or china

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti porcelianiniai arba kiniškojo
porceliano buities bei tualeto reikmenys

Description:

Household and toilet articles, n.e.c., of porcelain or
china

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6911 90

CN:

6911 90

23.41.12

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo
porceliano
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės reikmenys ir
kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus
porcelianinius arba kiniškojo porceliano

Description:

Tableware, kitchenware, other household articles and
toilet articles, other than of porcelain or china

23.41.12.10.00

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys iš paprastosios keramikos
Ceramic tableware, other household articles : common pottery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys
iš paprastosios keramikos

Description:

Ceramic tableware, other household articles : common
pottery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6912 00 10

CN:

6912 00 10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

734/1 939

PGPK 2013

23.41.12.30.00

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys iš akmens keramikos
Ceramic tableware, other household articles : stoneware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys
iš akmens keramikos

Description:

Ceramic tableware, other household articles :
stoneware

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6912 00 30

CN:

6912 00 30

23.41.12.50.00

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys iš fajanso ar tauriosios keramikos
Ceramic tableware, other household articles : earthenware or fine pottery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai valgomieji reikmenys, kiti buities reikmenys
iš fajanso ar tauriosios keramikos

Description:

Ceramic tableware, other household articles :
earthenware or fine pottery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6912 00 50

CN:

6912 00 50

23.41.12.90.00

Keraminiai valgomieji reikmenys ir kiti buities reikmenys, kiti
Ceramic tableware, other household articles : others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai valgomieji reikmenys ir kiti buities
reikmenys, kiti

Description:

Ceramic tableware, other household articles : others

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6912 00 90

CN:

6912 00 90

23.41.13

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai gaminiai bei dirbiniai
Statuettes and other ornamental ceramic articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai gaminiai bei
dirbiniai

Description:

Statuettes and other ornamental ceramic articles

23.41.13.30.00

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano statulėlės ir kiti dekoratyviniai keramikos dirbiniai
Statuettes and other ornamental articles, of porcelain or china

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano statulėlės ir kiti
dekoratyviniai keramikos dirbiniai

Description:

Statuettes and other ornamental articles, of porcelain
or china

Ryšys su CN:

6913 10

CN:

6913 10

23.41.13.50.00

Keraminės statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai
Ceramic statuettes and other ornamental articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai

Description:

Ceramic statuettes and other ornamental articles

Ryšys su CN:

6913[.90(.10 + .93 + .98)]

CN:

6913[.90(.10 + .93 + .98)]
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23.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic household and ornamental articles

23.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic household and ornamental articles

23.41.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic household and ornamental articles

23.42

Keraminiai santechnikos gaminiai
Ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keraminiai santechnikos gaminiai

Description:

Ceramic sanitary fixtures

23.42.1

Keraminiai santechnikos gaminiai
Ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keraminiai santechnikos gaminiai

Description:

Ceramic sanitary fixtures

23.42.10

Keraminiai santechnikos gaminiai
Ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai santechnikos gaminiai

Description:

Ceramic sanitary fixtures

23.42.10.30.00

Keraminės kriauklės ir panašūs dirbiniai, kiti santechnikos dirbiniai iš porceliano arba kiniškojo porceliano
Ceramic sinks, etc. and other sanitary fixtures, of porcelain or china

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės kriauklės ir panašūs dirbiniai, kiti
santechnikos dirbiniai iš porceliano arba kiniškojo
porceliano

Description:

Ceramic sinks, etc. and other sanitary fixtures, of
porcelain or china

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6910 10

CN:

6910 10
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23.42.10.50.00

Keraminės kriauklės, praustuvės, vonios, bidė ir panašūs dirbiniai, kiti, niekur kitur nepriskirti santechnikos dirbiniai
Ceramic sinks, wash basins, baths... and other sanitary fixtures, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės kriauklės, praustuvės, vonios, bidė ir
panašūs dirbiniai, kiti, niekur kitur nepriskirti
santechnikos dirbiniai

Description:

Ceramic sinks, wash basins, baths... and other sanitary
fixtures, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6910 90

CN:

6910 90

23.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic sanitary fixtures

23.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic sanitary fixtures

23.42.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ceramic sanitary fixtures

23.43

Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės
Ceramic insulators and insulating fittings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės

Description:

Ceramic insulators and insulating fittings

23.43.1

Stikliniai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai
Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stikliniai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai
elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

Description:

Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for
electrical machines, appliances or equipment, of
ceramics

23.43.10

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai
Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai

Description:

Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for
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elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

electrical machines, appliances or equipment, of
ceramics

23.43.10.30.00

Keraminiai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacines jungiamąsias detales)
Electrical insulators of ceramics (excluding insulating fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai elektros izoliatoriai (išskyrus izoliacines
jungiamąsias detales)

Description:

Electrical insulators of ceramics (excluding insulating
fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8546 20

CN:

8546 20

23.43.10.50.00

Keraminės elektros įrangos izoliacinės jungiamosios detalės
Insulating fittings for electrical purposes, of ceramics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminės elektros įrangos izoliacinės jungiamosios
detalės

Description:

Insulating fittings for electrical purposes, of ceramics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8547 10

CN:

8547 10

23.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
Description:
izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
Description:
izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.43.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių
Description:
izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.44

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai
Other technical ceramic products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

Description:

Other technical ceramic products
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23.44.1

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai
Other technical ceramic products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

Description:

Other technical ceramic products

23.44.11

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitokios techninės paskirties, pagaminti iš porceliano arba kiniškojo
porceliano
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, of porcelain or china

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms
arba kitokios techninės paskirties, pagaminti iš
porceliano arba kiniškojo porceliano

Description:

Ceramic wares for laboratory, chemical or other
technical uses, of porcelain or china

23.44.11.00.00

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano dirbiniai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitokios techninės paskirties
Ceramic wares for laboratory, chemical, technical use, of porcelain or china

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano dirbiniai
laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitokios
techninės paskirties

Description:

Ceramic wares for laboratory, chemical, technical use,
of porcelain or china

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6909 11

CN:

6909 11

23.44.12

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitokios techninės paskirties, išskyrus pagamintus iš porceliano arba kiniškojo
porceliano
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, other than of porcelain or china

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms
arba kitokios techninės paskirties, išskyrus pagamintus
iš porceliano arba kiniškojo porceliano

Description:

Ceramic wares for laboratory, chemical or other
technical uses, other than of porcelain or china

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - nuolatiniai
keraminiai ar feritiniai magnetai

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - permanent ceramic or
ferrite magnets

23.44.12.10.00

Keraminiai dirbiniai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitokios techninės paskirties, kitokie negu iš porceliano arba kiniškojo
porceliano
Ceramic wares for laboratory, chemical, technical use, other material than porcelain or china

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai dirbiniai laboratorijoms, chemijos reikmėms Description:
arba kitokios techninės paskirties, kitokie negu iš
porceliano arba kiniškojo porceliano

Ceramic wares for laboratory, chemical, technical use,
other material than porcelain or china

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6909[.12 + .19]

CN:

6909[.12 + .19]
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23.44.12.30.00

Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, įmagnetinus tampantys nuolatiniais magnetais (išskyrus metalinius)
Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets (excluding of metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, įmagnetinus
tampantys nuolatiniais magnetais (išskyrus metalinius)

Description:

Permanent magnets and articles intended to become
permanent magnets (excluding of metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8505[.19(.10 + .90)]

CN:

8505[.19(.10 + .90)]

23.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės Description:
paskirties keraminių gaminių dalis

23.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės Description:
paskirties keraminių gaminių dalis

23.44.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės Description:
paskirties keraminių gaminių dalis

23.49

Kiti keraminiai gaminiai
Other ceramic products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti keraminiai gaminiai

Description:

Other ceramic products

23.49.1

Kiti keraminiai gaminiai
Other ceramic products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti keraminiai gaminiai

Description:

Other ceramic products

23.49.11

Keraminiai gaminiai, naudojami žemės ūkyje bei prekėms gabenti arba pakuoti
Ceramic articles for use in agriculture and for the conveyance or packing of goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keraminiai gaminiai, naudojami žemės ūkyje bei
prekėms gabenti arba pakuoti

Description:

Ceramic articles for use in agriculture and for the
conveyance or packing of goods
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23.49.11.00.00

Keraminiai latakai, vamzdeliai ir pan, dirbiniai, naudojami žemės ūkyje; niekur kitur nepriskirti keraminiai puodai, puodynės ir pan.
dirbiniai
Ceramic (agricultural) troughs, tubs...; ceramic pot, jars..., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keraminiai latakai, vamzdeliai ir pan, dirbiniai,
naudojami žemės ūkyje; niekur kitur nepriskirti
keraminiai puodai, puodynės ir pan. dirbiniai

Description:

Ceramic (agricultural) troughs, tubs...; ceramic pot,
jars..., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6909 90

CN:

6909 90

23.49.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai keraminiai gaminiai ir dirbiniai
Other non-structural ceramic articles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai keraminiai
gaminiai ir dirbiniai

Description:

Other non-structural ceramic articles n.e.c.

23.49.12.30.00

Kiti keraminiai gaminiai ir dirbiniai iš porceliano arba kiniškojo porceliano, įskaitant ugniai neatsparias šonines briaunas iš šamotinių
plytų, krosnių arba pakurų dalis, vazonus, rankenėles ir rutulines rankenas, parduotuvių ženklus ir (arba) iškabas, radiatorių drėkintuvus
Other ceramic articles of porcelain/china including non-refractory firebrick cheeks, parts of stoves/fireplaces, flower-pots, handles and
knobs, signs/motifs for shops, radiator humidifiers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti keraminiai gaminiai ir dirbiniai iš porceliano arba
kiniškojo porceliano, įskaitant ugniai neatsparias
šonines briaunas iš šamotinių plytų, krosnių arba
pakurų dalis, vazonus, rankenėles ir rutulines rankenas,
parduotuvių ženklus ir (arba) iškabas, radiatorių
drėkintuvus

Description:

Other ceramic articles of porcelain/china including
non-refractory firebrick cheeks, parts of
stoves/fireplaces, flower-pots, handles and knobs,
signs/motifs for shops, radiator humidifiers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6914 10

CN:

6914 10

23.49.12.50.00

Niekur kitur nepriskirti keraminiai gaminiai ir dirbiniai (išskyrus gaminius iš porceliano arba kiniškojo porceliano)
Ceramic articles, n.e.s. (excluding of porcelain or china)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti keraminiai gaminiai ir dirbiniai
(išskyrus gaminius iš porceliano arba kiniškojo
porceliano)

Description:

Ceramic articles, n.e.s. (excluding of porcelain or china)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6914 90

CN:

6914 90

23.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių Description:
gaminių gamybos dalis
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23.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių Description:
gaminių gamybos dalis

23.49.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių Description:
gaminių gamybos dalis

23.5

Cementas, kalkės ir gipsas
Cement, lime and plaster

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Cementas, kalkės ir gipsas

Description:

Cement, lime and plaster

23.51

Cementas
Cement

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cementas

Description:

Cement

23.51.1

Cementas
Cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Cementas

Description:

Cement

23.51.11

Cemento klinkeriai
Cement clinkers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cemento klinkeriai

Description:

Cement clinkers

23.51.11.00.00

Cemento klinkeriai
Cement clinker

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cemento klinkeriai

Description:

Cement clinker

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2523 10

CN:

2523 10
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23.51.12

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas ir panašus hidraulinis cementas
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis
cementas ir panašus hidraulinis cementas

Description:

Portland cement, aluminous cement, slag cement and
similar hydraulic cements

23.51.12.10.00

Portlandcementis
Portland cement

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Portlandcementis

Description:

Portland cement

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2523[.21 + .29]

CN:

2523[.21 + .29]

23.51.12.90.00

Kitas hidraulinis cementas
Other hydraulic cements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas hidraulinis cementas

Description:

Other hydraulic cements

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2523[.30 + .90]

CN:

2523[.30 + .90]

23.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cement

23.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cement

23.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cement

23.52

Kalkės ir gipsas
Lime and plaster

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Kalkės ir gipsas

23.52.1

Negesintos kalkės (kalcio oksidas), gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Negesintos kalkės (kalcio oksidas), gesintos kalkės ir
hidraulinės kalkės

Description:

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

23.52.10

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

Description:

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

23.52.10.33.00

Negesintos kalkės
Quicklime

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negesintos kalkės

Description:

Quicklime

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2522 10

CN:

2522 10

23.52.10.35.00

Gesintos kalkės
Slaked lime

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gesintos kalkės

Description:

Slaked lime

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2522 20

CN:

2522 20

23.52.10.50.00

Hidraulinės kalkės
Hydraulic lime

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinės kalkės

Description:

Hydraulic lime

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2522 30

CN:

2522 30

23.52.2

Gipsas
Plaster

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gipsas

Description:

Plaster
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23.52.20

Gipsas
Plaster

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gipsas

Description:

Plaster

23.52.20.00.00

Gipsas iš degto gamtinio gipso ar kalcio sulfato (įskaitant naudojamą pastatų statyboje, pintam armatūros tinklui arba popieriaus
paviršiui aptepti, odontologijoje)
Plasters consisting of calcined gypsum or calcium sulphate (including for use in building, for use in dressing woven fabrics or surfacing
paper, for use in dentistry)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gipsas iš degto gamtinio gipso ar kalcio sulfato
(įskaitant naudojamą pastatų statyboje, pintam
armatūros tinklui arba popieriaus paviršiui aptepti,
odontologijoje)

Description:

Plasters consisting of calcined gypsum or calcium
sulphate (including for use in building, for use in
dressing woven fabrics or surfacing paper, for use in
dentistry)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2520 20

CN:

2520 20

23.52.3

Degintas arba aglomeruotas dolomitas
Calcined or agglomerated dolomite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

Description:

Calcined or agglomerated dolomite

23.52.30

Degintas arba aglomeruotas dolomitas
Calcined or agglomerated dolomite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

Description:

Calcined or agglomerated dolomite

23.52.30.30.00

Degtas ir sukepintas dolomitas, neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai supjaustytas į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir
plokštes
Calcined and sintered dolomite, crude, roughly trimmed or merely cut into rectangular or square blocks or slabs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degtas ir sukepintas dolomitas, neapdirbtas, grubiai
aplygintas arba tiktai supjaustytas į stačiakampius ar
kvadratinius blokus ir plokštes

Description:

Calcined and sintered dolomite, crude, roughly
trimmed or merely cut into rectangular or square
blocks or slabs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2518 20

CN:

2518 20

23.52.30.50.00

Aglomeruotas dolomitas (įskaitant dervuotąjį dolomitą)
Agglomerated dolomite (including tarred dolomite)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aglomeruotas dolomitas (įskaitant dervuotąjį dolomitą) Description:

Agglomerated dolomite (including tarred dolomite)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2518 30

CN:

2518 30
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23.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso Description:
gamybos dalis

23.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso Description:
gamybos dalis

23.52.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso Description:
gamybos dalis

23.6

Betono, cemento ir gipso gaminiai
Articles of concrete, cement and plaster

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Betono, cemento ir gipso gaminiai

Description:

Articles of concrete, cement and plaster

23.61

Statybiniai betono gaminiai
Concrete products for construction purposes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybiniai betono gaminiai

Description:

Concrete products for construction purposes

23.61.1

Statybiniai betono gaminiai
Concrete products for construction

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybiniai betono gaminiai

Description:

Concrete products for construction

23.61.11

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir panašūs gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens
Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement, concrete or artificial stone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir
panašūs gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio
akmens

Description:

Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement,
concrete or artificial stone
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23.61.11.30.00

Statybiniai blokai ir plytos iš cemento, betono arba dirbtinio akmens
Building blocks and bricks of cement, concrete or artificial stone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybiniai blokai ir plytos iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens

Description:

Building blocks and bricks of cement, concrete or
artificial stone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810[.11(.10 + .90)]

CN:

6810[.11(.10 + .90)]

23.61.11.30.10

Silikatinės plytos ir blokeliai
Calcium silicate bricks and tiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Silikatinės plytos ir blokeliai

Description:

Calcium silicate bricks and tiles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 11

CN:

6810 11

23.61.11.30.80

Kiti statybiniai blokai ir plytos iš cemento
Other cement building blocks and bricks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti statybiniai blokai ir plytos iš cemento

Description:

Other cement building blocks and bricks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 11

CN:

6810 11

23.61.11.50.00

Plytelės, šaligatvio plytelės ir panašūs dirbiniai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens (išskyrus statybinius blokus ir plytas)
Tiles, flagstones and similar articles of cement, concrete or artificial stone (excluding building blocks and bricks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plytelės, šaligatvio plytelės ir panašūs dirbiniai iš
cemento, betono arba dirbtinio akmens (išskyrus
statybinius blokus ir plytas)

Description:

Tiles, flagstones and similar articles of cement,
concrete or artificial stone (excluding building blocks
and bricks)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 19

CN:

6810 19

23.61.12

Surenkamieji konstrukciniai komponentai, naudojami pastatų arba inžinerinių statinių statybai, iš cemento, betono arba dirbtinio
akmens
Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamieji konstrukciniai komponentai, naudojami
pastatų arba inžinerinių statinių statybai, iš cemento,
betono arba dirbtinio akmens

Description:

Prefabricated structural components for building or
civil engineering, of cement, concrete or artificial stone

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

747/1 939

PGPK 2013

23.61.12.00.00

Pastatų ar inžinerinių statinių surenkamieji konstrukciniai elementai, iš cemento, betono arba dirbtinio akmens
Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastatų ar inžinerinių statinių surenkamieji
konstrukciniai elementai, iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens

Description:

Prefabricated structural components for building or
civil engineering, of cement, concrete or artificial stone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 91

CN:

6810 91

23.61.2

Surenkamieji betoniniai pastatai
Prefabricated buildings of concrete

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surenkamieji betoniniai pastatai

Description:

Prefabricated buildings of concrete

23.61.20

Surenkamieji betoniniai pastatai
Prefabricated buildings of concrete

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamieji betoniniai pastatai

Description:

Prefabricated buildings of concrete

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surenkamieji daugiausiai
betoniniai pastatai, arba visiškai surinkti ir paruošti
naudoti, arba nesurinkti - neužbaigti pastatai, surinkti
ar nesurinkti, turintys esminius surenkamųjų pastatų
požymius Pastatai gali būti suprojektuoti kaip
gyvenamieji namai, statybviečių apgyvendinimo
nameliai, parduotuvės, angarai ir kt.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - prefabricated buildings,
predominantly made of concrete, either fully
assembled and ready for use or unassembled incomplete buildings, whether or not assembled,
having the essential character of prefabricated
buildings The buildings can be designed for housing,
worksite accommodation, shops, garages and other
purposes.

23.61.20.00.00

Surenkamieji betono pastatai
Prefabricated buildings of concrete

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji betono pastatai

Description:

Prefabricated buildings of concrete

Ryšys su CN:

9406 00 80b

CN:

9406 00 80b

23.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms
reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
concrete products for construction purposes

23.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms
reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
concrete products for construction purposes
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23.61.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms
reikmėms skirtų betoninių gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
concrete products for construction purposes

23.62

Statybiniai gipso gaminiai
Plaster products for construction purposes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybiniai gipso gaminiai

Description:

Plaster products for construction purposes

23.62.1

Statybiniai gipso gaminiai
Plaster products for construction purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybiniai gipso gaminiai

Description:

Plaster products for construction purposes

23.62.10

Statybiniai gipso gaminiai
Plaster products for construction purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybiniai gipso gaminiai

Description:

Plaster products for construction purposes

23.62.10.50.00

Blokai, lakštai, skydai, plytelės, panašūs gaminiai iš gipso arba mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso, apdailinti arba sutvirtinti tik
popieriumi arba kartonu, išskyrus aglomeruotus gipsu, ornamentuotus gaminius
Boards, sheets, panels, tiles and similar articles of plaster or of compositions based on plaster, faced or reinforced with paper or
paperboard only (excluding articles agglomerated with plaster, ornamented)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Blokai, lakštai, skydai, plytelės, panašūs gaminiai iš
Description:
gipso arba mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso,
apdailinti arba sutvirtinti tik popieriumi arba kartonu,
išskyrus aglomeruotus gipsu, ornamentuotus gaminius

Boards, sheets, panels, tiles and similar articles of
plaster or of compositions based on plaster, faced or
reinforced with paper or paperboard only (excluding
articles agglomerated with plaster, ornamented)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6809 11

CN:

6809 11

23.62.10.90.00

Blokai, lakštai, skydai, plytelės, panašūs gaminiai iš gipso arba mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso, neapdailinti arba sutvirtinti tik
popieriumi arba kartonu, išskyrus aglomeruotus su gipsu, ornamentuotus gaminius
Boards, sheets, panels, tiles and similar articles of plaster or of compositions based on plaster, not faced or reinforced with paper or
paperboard only (excluding articles agglomerated with plaster, ornamented)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Blokai, lakštai, skydai, plytelės, panašūs gaminiai iš
Description:
gipso arba mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso,
neapdailinti arba sutvirtinti tik popieriumi arba kartonu,
išskyrus aglomeruotus su gipsu, ornamentuotus
gaminius

Boards, sheets, panels, tiles and similar articles of
plaster or of compositions based on plaster, not faced
or reinforced with paper or paperboard only (excluding
articles agglomerated with plaster, ornamented)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6809 19

CN:

6809 19
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23.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
gipso gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plaster products for construction purposes

23.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
gipso gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plaster products for construction purposes

23.62.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
gipso gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plaster products for construction purposes

23.63

Prekinis betono mišinys
Ready-mixed concrete

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Prekinis betono mišinys

Description:

Ready-mixed concrete

23.63.1

Prekinis betono mišinys
Ready-mixed concrete

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Prekinis betono mišinys

Description:

Ready-mixed concrete

23.63.10

Prekinis betono mišinys
Ready-mixed concrete

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prekinis betono mišinys

Description:

Ready-mixed concrete

23.63.10.00.00

Prekinis betono mišinys
Ready-mixed concrete

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekinis betono mišinys

Description:

Ready-mixed concrete

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 50 10

CN:

3824 50 10
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23.63.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio
betono mišinio gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ready-mixed concrete

23.63.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio
betono mišinio gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ready-mixed concrete

23.63.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio
betono mišinio gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ready-mixed concrete

23.64

Statybiniai skiediniai
Mortars

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybiniai skiediniai

Description:

Mortars

23.64.1

Statybiniai skiediniai
Mortars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybiniai skiediniai

Description:

Mortars

23.64.10

Statybiniai skiediniai
Mortars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybiniai skiediniai

Description:

Mortars

23.64.10.00.00

Gamykloje pagaminti statybiniai skiediniai
Factory made mortars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamykloje pagaminti statybiniai skiediniai

Description:

Factory made mortars

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3824 50 90

CN:

3824 50 90
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23.64.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
skiedinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mortars

23.64.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
skiedinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mortars

23.64.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių
skiedinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mortars

23.65

Cemento pluoštas
Fibre cement

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cemento pluoštas

Description:

Fibre cement

23.65.1

Gaminiai iš cemento pluošto
Articles of fibre cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gaminiai iš cemento pluošto

Description:

Articles of fibre cement

23.65.11

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai iš augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų mineraliniais rišikliais
Boards, blocks and similar articles of vegetable fibre, straw or wood waste, agglomerated with mineral binders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai iš augalinių
pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų
mineraliniais rišikliais

Description:

Boards, blocks and similar articles of vegetable fibre,
straw or wood waste, agglomerated with mineral
binders

23.65.11.00.00

Plokštės, plytelės, blokai ir panašūs dirbiniai iš augalinių pluoštų, iš šiaudų arba skiedrų, smulkinių, nuopjovų, pjuvenų arba kitų
medienos atliekų, aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais rišikliais
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of
wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštės, plytelės, blokai ir panašūs dirbiniai iš
augalinių pluoštų, iš šiaudų arba skiedrų, smulkinių,
nuopjovų, pjuvenų arba kitų medienos atliekų,
aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais
rišikliais

Description:

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of
vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles,
sawdust or other waste of wood, agglomerated with
cement, plaster or other mineral binders
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Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6808

CN:

6808

23.65.12

Gaminiai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių medžiagų
Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gaminiai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto
cemento arba panašių medžiagų

Description:

Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or
the like

23.65.12.20.00

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių pluošto (asbesto, celiuliozės ar kitokio augalinio pluošto,
sintetinių polimerų, stiklo arba metalinio pluošto ir kt.) ir cemento mišinių arba kiti hidrauliniai rišikliai, kurių sudėtyje yra asbesto
Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or similar mixtures of fibres (asbestos, cellulose or other vegetable fibres,
synthetic polymer, glass or metallic fibres, etc.) and cement or other hydraulic binders, containing asbestos

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto
cemento arba panašių pluošto (asbesto, celiuliozės ar
kitokio augalinio pluošto, sintetinių polimerų, stiklo
arba metalinio pluošto ir kt.) ir cemento mišinių arba
kiti hidrauliniai rišikliai, kurių sudėtyje yra asbesto

Description:

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement
or similar mixtures of fibres (asbestos, cellulose or
other vegetable fibres, synthetic polymer, glass or
metallic fibres, etc.) and cement or other hydraulic
binders, containing asbestos

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6811 40

CN:

6811 40

23.65.12.40.00

Lakštai, plokštės, plytelės ir panašūs dirbiniai iš celiuliozės pluošto cemento arba panašių pluoštų (celiuliozės arba kitokio augalinio
pluošto, sintetinių polimerų, stiklo arba metalinio pluošto ir kt.) ir cemento mišinių arba kiti hidrauliniai rišikliai, kurių sudėtyje nėra
asbesto
Sheets, panels, tiles and similar articles, of cellulose fibre-cement or similar mixtures of fibres (cellulose or other vegetable fibres,
synthetic polymer, glass or metallic fibres, etc.) and cement or other hydraulic binders, not containing asbestos

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštai, plokštės, plytelės ir panašūs dirbiniai iš
celiuliozės pluošto cemento arba panašių pluoštų
(celiuliozės arba kitokio augalinio pluošto, sintetinių
polimerų, stiklo arba metalinio pluošto ir kt.) ir
cemento mišinių arba kiti hidrauliniai rišikliai, kurių
sudėtyje nėra asbesto

Description:

Sheets, panels, tiles and similar articles, of cellulose
fibre-cement or similar mixtures of fibres (cellulose or
other vegetable fibres, synthetic polymer, glass or
metallic fibres, etc.) and cement or other hydraulic
binders, not containing asbestos

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6811[.81 + .82]

CN:

6811[.81 + .82]

23.65.12.70.00

Gaminiai iš celiuliozės pluošto cemento arba panašūs gaminiai, kurių sudėtyje nėra asbesto (išskyrus gofruotus ir kitus lakštus, plokštes,
grindinio plyteles, kitas plyteles ir panašius dirbinius)
Articles of cellulose fibre-cement or the like, not containing asbestos (excluding corrugated and other sheets, panels, paving, tiles and
similar articles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai iš celiuliozės pluošto cemento arba panašūs
gaminiai, kurių sudėtyje nėra asbesto (išskyrus
gofruotus ir kitus lakštus, plokštes, grindinio plyteles,
kitas plyteles ir panašius dirbinius)

Description:

Articles of cellulose fibre-cement or the like, not
containing asbestos (excluding corrugated and other
sheets, panels, paving, tiles and similar articles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6811 89

CN:

6811 89
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23.65.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir
dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
articles of fibre cement

23.65.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir
dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
articles of fibre cement

23.65.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir
dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
articles of fibre cement

23.69

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai
Other articles of concrete, plaster and cement

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

Description:

Other articles of concrete, plaster and cement

23.69.1

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai
Other articles of concrete, plaster and cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

Description:

Other articles of concrete, plaster and cement

23.69.11

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas
Other articles of plaster or compositions based on plaster n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš gipso arba
mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

Description:

Other articles of plaster or compositions based on
plaster n.e.c.

23.69.11.00.00

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas
Articles of plaster or compositions based on plaster, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš gipso arba mišinių,
kurių pagrindas yra gipsas

Description:

Articles of plaster or compositions based on plaster,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6809 90

CN:

6809 90
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23.69.19

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens
Articles of cement, concrete or artificial stone n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cemento, betono
arba dirbtinio akmens

Description:

Articles of cement, concrete or artificial stone n.e.c.

23.69.19.30.00

Vamzdžiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens
Pipes of cement, concrete or artificial stone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdžiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

Description:

Pipes of cement, concrete or artificial stone

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 99 00a

CN:

6810 99 00a

23.69.19.80.00

Dirbiniai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens, neskirti statyboms (įskaitant vazas, gėlių vazonus, architektūros ar sodų
papuošalus, statulas ir puošybos gaminius)
Articles of cement, concrete or artificial stone for non-constructional purposes (including vases, flower pots, architectural or garden
ornaments, statues and ornamental goods)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens,
neskirti statyboms (įskaitant vazas, gėlių vazonus,
architektūros ar sodų papuošalus, statulas ir puošybos
gaminius)

Description:

Articles of cement, concrete or artificial stone for nonconstructional purposes (including vases, flower pots,
architectural or garden ornaments, statues and
ornamental goods)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6810 99 00b

CN:

6810 99 00b

23.69.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų betono,
gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of concrete, plaster and cement

23.69.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono,
gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of concrete, plaster and cement

23.69.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono,
gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of concrete, plaster and cement
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23.7

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys
Cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

Description:

Cut, shaped and finished stone

23.70

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys
Cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

Description:

Cut, shaped and finished stone

23.70.1

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys
Cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

Description:

Cut, shaped and finished stone

23.70.11

Apdirbtas marmuras, klintinis tufas, alebastras ir jų gaminiai bei dirbiniai (išskyrus tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir
šaligatvio arba grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir panašius gaminius); dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro,
klintinio tufo ir alebastro
Marble, travertine, alabaster, worked, and articles thereof (except setts, curbstones, flagstones, tiles, cubes and similar articles);
artificially coloured granules, chippings and powder of marble, travertine and alabaster

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apdirbtas marmuras, klintinis tufas, alebastras ir jų
Description:
gaminiai bei dirbiniai (išskyrus tašytus akmenis, apvadų
(bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes,
plyteles, kubelius ir panašius gaminius); dirbtinai
dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro,
klintinio tufo ir alebastro

23.70.11.00.00

Apdirbti paminkliniai ir (arba) statybiniai marmuro, klintinio tufo, alebastro akmenys bei dirbiniai iš jų, išskyrus plyteles, kurių didžiausio
paviršiaus plotas mažesnis kaip 7 cm², kubelius ir (arba) panašius dirbinius, tašytus grindinio akmenis, apvadų akmenis, šaligatvio
plokštes
Worked monumental/building stone and articles thereof, in marble, travertine and alabaster excluding tiles, cubes/similar articles,
largest surface < 7 cm², setts, kerbstones, flagstones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbti paminkliniai ir (arba) statybiniai marmuro,
klintinio tufo, alebastro akmenys bei dirbiniai iš jų,
išskyrus plyteles, kurių didžiausio paviršiaus plotas
mažesnis kaip 7 cm², kubelius ir (arba) panašius
dirbinius, tašytus grindinio akmenis, apvadų akmenis,
šaligatvio plokštes

Description:

Worked monumental/building stone and articles
thereof, in marble, travertine and alabaster excluding
tiles, cubes/similar articles, largest surface 7 cm², setts,
kerbstones, flagstones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6802[.21 + .91]

CN:

6802[.21 + .91]

23.70.12

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys bei jų dirbiniai; kitos dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš gamtinių
akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš aglomeruotų skalūnų
Other worked ornamental or building stone and articles thereof; other artificially coloured granules and powder of natural stone;
articles of agglomerated slate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys bei jų Description:
dirbiniai; kitos dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir
milteliai iš gamtinių akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš
aglomeruotų skalūnų

23.70.12.10.00

Tašyti grindinio akmenys, apvadų akmenys ir šaligatvio plokštės (išskyrus skalūnus)
Natural stone setts, kerbstones and flagstones (excluding of slate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tašyti grindinio akmenys, apvadų akmenys ir šaligatvio Description:
plokštės (išskyrus skalūnus)

Natural stone setts, kerbstones and flagstones
(excluding of slate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6801

CN:

6801

23.70.12.30.00

Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai, stačiakampiai (įskaitant kvadratinius) arba kitos formos, kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į
kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm; dirbtinai nudažytos granulės, trupiniai ir milteliai
Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being
enclosed in a square the side of which is < 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai, stačiakampiai
(įskaitant kvadratinius) arba kitos formos, kurių
didžiausio ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio
kraštinės trumpesnės kaip 7 cm; dirbtinai nudažytos
granulės, trupiniai ir milteliai

Description:

Tiles, cubes and similar articles, whether or not
rectangular (including square), the largest surface area
of which is capable of being enclosed in a square the
side of which is 7 cm; artificially coloured granules,
chippings and powder

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6802 10

CN:

6802 10

23.70.12.60.00

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai granito akmenys bei dirbiniai iš jų (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius, kurių didžiausio
ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm, tašytus grindinio akmenis, apvadų akmenis ir šaligatvio plokštes)
Worked monumental or building stone and articles thereof, of granite (excluding tiles, cubes and similar articles, of which the largest
surface area is capable of being enclosed in a square the side of which is < 7 cm, setts, kerbstones and flagstones)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai granito akmenys bei Description:
dirbiniai iš jų (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius
dirbinius, kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į
kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm, tašytus
grindinio akmenis, apvadų akmenis ir šaligatvio
plokštes)

Worked monumental or building stone and articles
thereof, of granite (excluding tiles, cubes and similar
articles, of which the largest surface area is capable of
being enclosed in a square the side of which is 7 cm,
setts, kerbstones and flagstones)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

CN:

6802[.23 + .93(.10 + .90)]

23.70.12.70.00

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai akmenys ir jų dirbiniai (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius iš granito ar skalūnų, kurių
didžiausio paviršiaus plotas mažesnis kaip 7 cm²)
Worked monumental or building stone and articles thereof (excluding of granite or slate, tiles; cubes and similar articles; of which the
largest surface area is < 7 cm²)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai akmenys ir jų
Description:
dirbiniai (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius dirbinius
iš granito ar skalūnų, kurių didžiausio paviršiaus plotas
mažesnis kaip 7 cm²)

Worked monumental or building stone and articles
thereof (excluding of granite or slate, tiles; cubes and
similar articles; of which the largest surface area is 7
cm²)

Matavimo
vienetas:

kg

kg
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Ryšys su CN:

6802[.29 + .92 + .99(.10 + .90)]

23.70.12.80.00

Apdirbti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba aglomeruotų skalūnų
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų arba
aglomeruotų skalūnų

Description:

Worked slate and articles of slate or of agglomerated
slate

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6803[.00(.10 + .90)]

CN:

6803[.00(.10 + .90)]

23.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų,
tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cut, shaped and finished stone

23.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų,
tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cut, shaped and finished stone

23.70.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų,
tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cut, shaped and finished stone

23.9

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai
Other non-metallic mineral products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

Description:

Other non-metallic mineral products

23.91

Abrazyviniai gaminiai
Abrasive products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Abrazyviniai gaminiai

Description:

Abrasive products

23.91.1

Abrazyviniai gaminiai
Abrasive products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Abrazyviniai gaminiai

Description:

Abrasive products
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23.91.11

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs gaminiai be aptaisų, naudojami akmenims ir jų dalims iš gamtinių akmenų, iš
aglomeruotų gamtinių arba dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos apdirbti
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for working stones, and parts thereof, of natural stone, of
agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
gaminiai be aptaisų, naudojami akmenims ir jų dalims
iš gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba
dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos apdirbti

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, for working stones, and parts
thereof, of natural stone, of agglomerated natural or
artificial abrasives, or of ceramics

23.91.11.10.00

Girnų akmenys ir tekėlai, be aptaisų, naudojami malti, šlifuoti arba trinti
Millstones and grindstones, without frameworks, for milling, grinding or pulping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Girnų akmenys ir tekėlai, be aptaisų, naudojami malti,
šlifuoti arba trinti

Description:

Millstones and grindstones, without frameworks, for
milling, grinding or pulping

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804 10

CN:

6804 10

23.91.11.20.00

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš aglomeruotų sintetinių arba gamtinių deimantų, išskyrus
girnų akmenis ir tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba trinti
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, of agglomerated synthetic or natural diamond excluding
millstones and grindstones for milling, grinding or pulping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
dirbiniai, be aptaisų, iš aglomeruotų sintetinių arba
gamtinių deimantų, išskyrus girnų akmenis ir tekėlus,
naudojamus malti, šlifuoti arba trinti

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, of agglomerated synthetic or
natural diamond excluding millstones and grindstones
for milling, grinding or pulping

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804 21

CN:

6804 21

23.91.11.30.00

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš sutvirtintų sintetinių arba dirbtinių dervų, su rišikliu, išskyrus
girnų akmenis ir tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba trinti
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, of reinforced synthetic or artificial resin, with binder
excluding millstones and grindstones for milling, grinding or pulping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
dirbiniai, be aptaisų, iš sutvirtintų sintetinių arba
dirbtinių dervų, su rišikliu, išskyrus girnų akmenis ir
tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba trinti

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, of reinforced synthetic or artificial
resin, with binder excluding millstones and grindstones
for milling, grinding or pulping

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804 22 18

CN:

6804 22 18
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23.91.11.40.00

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš nesutvirtintų sintetinių arba dirbtinių dervų, su rišikliu, išskyrus
girnų akmenis ir tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba trinti
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, of non-reinforced synthetic or artificial resin, with binder
excluding mill and grindstones for milling, grinding or pulping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
dirbiniai, be aptaisų, iš nesutvirtintų sintetinių arba
dirbtinių dervų, su rišikliu, išskyrus girnų akmenis ir
tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba trinti

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, of non-reinforced synthetic or
artificial resin, with binder excluding mill and
grindstones for milling, grinding or pulping

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804 22 12

CN:

6804 22 12

23.91.11.50.00

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš keramikos arba silikatų, išskyrus girnų akmenis ir tekėlus,
naudojamus malti, šlifuoti arba trinti
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, of ceramics or silicates (excluding millstones and
grindstones for milling, grinding or pulping)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
dirbiniai, be aptaisų, iš keramikos arba silikatų, išskyrus
girnų akmenis ir tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti
arba trinti

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, of ceramics or silicates (excluding
millstones and grindstones for milling, grinding or
pulping)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804 22 30

CN:

6804 22 30

23.91.11.90.00

Kiti girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų; rankinio galandimo arba poliravimo akmenys
Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks; hand sharpening or polishing stones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
dirbiniai be aptaisų; rankinio galandimo arba
poliravimo akmenys

Description:

Other millstones, grindstones, grinding wheels and the
like, without frameworks; hand sharpening or polishing
stones

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6804[.22(.50 + .90) + .23 + .30]

CN:

6804[.22(.50 + .90) + .23 + .30]

23.91.12

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai, pritvirtinti prie audinio, popieriaus arba kartono
Abrasive powder or grain, on a base of textile fabric, paper or paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai, pritvirtinti prie
audinio, popieriaus arba kartono

Description:

Abrasive powder or grain, on a base of textile fabric,
paper or paperboard

23.91.12.30.00

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su tekstilės audinio pagrindu
Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of woven textile fabric only

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai tik su tekstilės audinio pagrindu

Description:

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base
of woven textile fabric only

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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Ryšys su CN:

6805 10

23.91.12.50.00

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su popieriaus arba kartono pagrindu
Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of paper or paperboard only

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai tik su popieriaus arba kartono pagrindu

Description:

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base
of paper or paperboard only

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6805 20

CN:

6805 20

23.91.12.90.00

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su pagrindu (išskyrus tik su tekstilės audinio pagrindu ir tik su popieriaus
arba kartono pagrindu)
Natural or artificial abrasive powder or grain on a base (excluding on a base of woven textile only, on a base of paper or paperboard
only)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai su pagrindu (išskyrus tik su tekstilės audinio
pagrindu ir tik su popieriaus arba kartono pagrindu)

Description:

Natural or artificial abrasive powder or grain on a base
(excluding on a base of woven textile only, on a base of
paper or paperboard only)

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6805 30

CN:

6805 30

23.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
abrasive products

23.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
abrasive products

23.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių
gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
abrasive products

23.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai
Other non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai
gaminiai

Description:

Other non-metallic mineral products n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

6805 10

761/1 939

PGPK 2013

23.99.1

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai
Other non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai
gaminiai

Description:

Other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto;
frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures, or of asbestos;
friction material for brakes, clutches and the like, not mounted

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti Description:
iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių
mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

23.99.11.00.00

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto;
frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures, or of asbestos;
friction material for brakes, clutches and the like, not mounted

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti Description:
iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių
mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of
asbestos and magnesium carbonate; articles of such
mixtures, or of asbestos; friction material for brakes,
clutches and the like, not mounted

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6812[.80(.10 + .90) + .91 + .92 + .93 + .99(.10 + .90)] +
6813[.20 + .81 + .89]

CN:

6812[.80(.10 + .90) + .91 + .92 + .93 + .99(.10 + .90)] +
6813[.20 + .81 + .89]

23.99.12

Gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų
Articles of asphalt or of similar material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų

Description:

Articles of asphalt or of similar material

23.99.12.55.00

Gaminiai iš asfalto arba panašių medžiagų, pavyzdžiui, iš naftos bitumo arba akmens anglių dervos pikio, ritinių pavidalo
Articles of asphalt or of similar materials, e.g. petroleum bitumen or coal tar pitch, in rolls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai iš asfalto arba panašių medžiagų, pavyzdžiui,
iš naftos bitumo arba akmens anglių dervos pikio,
ritinių pavidalo

Description:

Articles of asphalt or of similar materials, e.g.
petroleum bitumen or coal tar pitch, in rolls

Matavimo
vienetas:

m²

Unit:

m²

Ryšys su CN:

6807 10

CN:

6807 10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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23.99.12.90.00

Gaminiai iš bitumo (išskyrus ritinių pavidalo)
Products based on bitumen (excluding in rolls)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai iš bitumo (išskyrus ritinių pavidalo)

Description:

Products based on bitumen (excluding in rolls)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6807 90

CN:

6807 90

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto arba panašių rišiklių
Bituminous mixtures based on natural and artificial stone materials and bitumen, natural asphalt or related substances as a binder

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir
dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto
arba panašių rišiklių

Description:

Bituminous mixtures based on natural and artificial
stone materials and bitumen, natural asphalt or related
substances as a binder

23.99.13.10.00

Bituminiai mišiniai, sudaryti iš gamtinių ir dirbtinių užpildų bei bitumo arba gamtinio asfalto, naudojamų kaip rišiklis
Bituminous mixtures based on natural and artificial aggregate and bitumen or natural asphalt as a binder

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bituminiai mišiniai, sudaryti iš gamtinių ir dirbtinių
užpildų bei bitumo arba gamtinio asfalto, naudojamų
kaip rišiklis

Description:

Bituminous mixtures based on natural and artificial
aggregate and bitumen or natural asphalt as a binder

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2715

CN:

2715

23.99.13.20.00

Padengtoji skalda
Pre-coated aggregates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padengtoji skalda

Description:

Pre-coated aggregates

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2517 30

CN:

2517 30

23.99.14

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų anglies atmainų, pusgaminiai
Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of semimanufactures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis
grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų
anglies atmainų, pusgaminiai

Description:

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite;
preparations based on graphite or other carbon in the
form of semi-manufactures
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763/1 939

PGPK 2013

23.99.14.00.00

Dirbtinis grafitas, koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas ir preparatai
Artificial graphite, colloidal, semi-colloidal graphite, and preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinis grafitas, koloidinis arba pusiau koloidinis
grafitas ir preparatai

Description:

Artificial graphite, colloidal, semi-colloidal graphite,
and preparations

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3801[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]

CN:

3801[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]

23.99.15

Dirbtinis korundas
Artificial corundum

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinis korundas

Description:

Artificial corundum

23.99.15.00.00

Dirbtinis korundas (išskyrus mechaninius mišinius)
Artificial corundum (excluding mechanical mixtures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinis korundas (išskyrus mechaninius mišinius)

Description:

Artificial corundum (excluding mechanical mixtures)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2818[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

2818[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

23.99.19

Niekur kitur nepriskirti nemetalo mineraliniai gaminiai
Non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti nemetalo mineraliniai gaminiai

Description:

Non-metallic mineral products n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: -degtas koalinas išdžiovintas ir sutrintas molis

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - calcined kaolin - dried
and grinded clay

23.99.19.10.00

Šlako vata, akmens vata ir panaši mineralinė vata bei jų mišiniai, neįpakuoti, lakštais arba ritiniais
Slag wool, rock wool and similar mineral wools and mixtures thereof, in bulk, sheets or rolls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlako vata, akmens vata ir panaši mineralinė vata bei jų Description:
mišiniai, neįpakuoti, lakštais arba ritiniais

Slag wool, rock wool and similar mineral wools and
mixtures thereof, in bulk, sheets or rolls

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6806 10

CN:

6806 10

23.99.19.20.00

Akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako pemza) ir panašios pūstosios mineralinės medžiagos bei jų mišiniai
Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials and mixtures thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako
pemza) ir panašios pūstosios mineralinės medžiagos
bei jų mišiniai

Description:

Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag
and similar expanded mineral materials and mixtures
thereof

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

6806[.20(.10 + .90)]

23.99.19.30.00

Niekur kitur nepriskirti mišiniai ir dirbiniai iš šilumą ir (arba) garsą izoliuojančių medžiagų
Mixtures and articles of heat/sound-insulating materials n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mišiniai ir dirbiniai iš šilumą ir
(arba) garsą izoliuojančių medžiagų

Description:

Mixtures and articles of heat/sound-insulating
materials n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6806 90

CN:

6806 90

23.99.19.50.00

Apdirbtas žėrutis ir žėručio dirbiniai
Worked mica and articles of mica

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbtas žėrutis ir žėručio dirbiniai

Description:

Worked mica and articles of mica

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6814[.10 + .90]

CN:

6814[.10 + .90]

23.99.19.70.00

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito arba kitų anglies rūšių
Non-electrical articles of graphite or other carbon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito arba kitų anglies Description:
rūšių

Non-electrical articles of graphite or other carbon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6815[.10(.10 + .90)]

CN:

6815[.10(.10 + .90)]

23.99.19.80.00

Durpių gaminiai (įskaitant plokšteles, cilindrinius apvalkalus ir augalų puodelius) (išskyrus tekstilės gaminius iš durpių pluošto)
Articles of peat (including sheets, cylinder shells and plant pots) (excluding textile articles of peat fibre)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durpių gaminiai (įskaitant plokšteles, cilindrinius
apvalkalus ir augalų puodelius) (išskyrus tekstilės
gaminius iš durpių pluošto)

Description:

Articles of peat (including sheets, cylinder shells and
plant pots) (excluding textile articles of peat fibre)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6815 20

CN:

6815 20

23.99.19.90.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš akmens arba kitų mineralinių medžiagų
Articles of stone or other mineral substances, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš akmens arba kitų
mineralinių medžiagų

Description:

Articles of stone or other mineral substances, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6815 99

CN:

6815 99
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23.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-metallic mineral products n.e.c.

23.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-metallic mineral products n.e.c.

24

Pagrindiniai metalai
Basic metals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pagrindiniai metalai

Description:

Basic metals

24.1

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai
Basic iron and steel and ferro-alloys

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

Description:

Basic iron and steel and ferro-alloys

24.10

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai
Basic iron and steel and ferro-alloys

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

Description:

Basic iron and steel and ferro-alloys

24.10.1

Geležies ir plieno pirminės medžiagos
Primary materials of iron and steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležies ir plieno pirminės medžiagos

Description:

Primary materials of iron and steel
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24.10.11

Ketus ir veidrodinis ketus luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo
Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ketus ir veidrodinis ketus luitų, blokų arba kitų pirminių Description:
formų pavidalo

24.10.11.00.00

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo
Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų arba kitų
pirminių formų pavidalo

Description:

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other
primary forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7201[.10(.11 + .19 + .30 + .90) + .20 + .50(.10 + .90)]

CN:

7201[.10(.11 + .19 + .30 + .90) + .20 + .50(.10 + .90)]

24.10.12

Ferolydiniai
Ferro-alloys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ferolydiniai

Description:

Ferro-alloys

24.10.12.15.00

Feromanganas
Ferro-manganese

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Feromanganas

Description:

Ferro-manganese

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202[.11(.20 + .80) + .19]

CN:

7202[.11(.20 + .80) + .19]

24.10.12.30.00

Ferosilicis
Ferro-silicon

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ferosilicis

Description:

Ferro-silicon

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202[.21 + .29(.10 + .90)]

CN:

7202[.21 + .29(.10 + .90)]

24.10.12.45.00

Ferosilikomanganas
Ferro-silico-manganese

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ferosilikomanganas

Description:

Ferro-silico-manganese

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202 30

CN:

7202 30
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24.10.12.60.00

Ferochromas
Ferro-chromium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ferochromas

Description:

Ferro-chromium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .50 + .90)]

CN:

7202[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .50 + .90)]

24.10.12.75.00

Feromolibdenas
Ferro-molybdenum

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Feromolibdenas

Description:

Ferro-molybdenum

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202 70

CN:

7202 70

24.10.12.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ferolydiniai
Other ferro alloys n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ferolydiniai

Description:

Other ferro alloys n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7202[.50 + .60 + .80 + .91 + .92 + .93 + .99(.10 + .30 +
.80)]

CN:

7202[.50 + .60 + .80 + .91 + .92 + .93 + .99(.10 + .30 +
.80)]

24.10.13

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, ir kiti korėti juodųjų metalų produktai luitų, granulių arba panašių
formų pavidalo, geležis, kurios minimalus grynumas - 99,94 %, luitų, granulių arba panašių formų pavidalo
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron
having a minimum purity by weight of 99,94%, in lumps, pellets or similar forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant
geležies rūdą, ir kiti korėti juodųjų metalų produktai
luitų, granulių arba panašių formų pavidalo, geležis,
kurios minimalus grynumas - 99,94 %, luitų, granulių
arba panašių formų pavidalo

Description:

Ferrous products obtained by direct reduction of iron
ore and other spongy ferrous products, in lumps,
pellets or similar forms; iron having a minimum purity
by weight of 99,94%, in lumps, pellets or similar forms

24.10.13.00.00

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, luitų, granulių arba
panašių formų pavidalo; geležis, kurios minimalus grynumas - 99,94 %, luitų, granulių arba panašių formų pavidalo
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron
having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant Description:
geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų
produktus, luitų, granulių arba panašių formų pavidalo;
geležis, kurios minimalus grynumas - 99,94 %, luitų,
granulių arba panašių formų pavidalo

Ferrous products obtained by direct reduction of iron
ore and other spongy ferrous products, in lumps,
pellets or similar forms; iron having a minimum purity
by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7203[.10 + .90]

CN:

7203[.10 + .90]
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24.10.14

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno granulės ir milteliai
Granules and powders, of pig iron and spiegeleisen, or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno granulės ir milteliai Description:

24.10.14.10.00

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno granulės ir milteliai
Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno
granulės ir milteliai

Description:

Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or
steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7205[.10 + .21 + .29]

CN:

7205[.10 + .21 + .29]

24.10.14.20.00

Geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti perlydyti (išskyrus produktus, kurių cheminė sudėtis atitinka ketaus, veidrodinio ketaus arba
ferolydinių cheminę sudėtį)
Remelting scrap ingots of iron or steel (excluding products whose chemical composition conforms to the definitions of pig iron,
spiegeleisen, or ferro-alloys)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti perlydyti
(išskyrus produktus, kurių cheminė sudėtis atitinka
ketaus, veidrodinio ketaus arba ferolydinių cheminę
sudėtį)

Description:

Remelting scrap ingots of iron or steel (excluding
products whose chemical composition conforms to the
definitions of pig iron, spiegeleisen, or ferro-alloys)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7204 50

CN:

7204 50

24.10.2

Neapdorotas plienas
Crude steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdorotas plienas

Description:

Crude steel

24.10.21

Nelegiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą ir nelegiruotojo plieno pusgaminiai
Non alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nelegiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių
formų pavidalą ir nelegiruotojo plieno pusgaminiai

Description:

Non alloy steel in ingots or other primary forms and
semi-finished products of non alloy steel

24.10.21.10.00

Plokšti (nelegiruotojo plieno) pusgaminiai
Flat semi-finished products (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti (nelegiruotojo plieno) pusgaminiai

Description:

Flat semi-finished products (of non-alloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7207[.12(.10 + .90) + .20(.32 + .39)]

CN:

7207[.12(.10 + .90) + .20(.32 + .39)]
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24.10.21.21.00

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai (iš nelegiruotojo plieno) besiūlių vamzdžių gamybai
Ingots, other primary forms and long semi-finished products for seamless tubes (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai (iš
nelegiruotojo plieno) besiūlių vamzdžių gamybai

Description:

Ingots, other primary forms and long semi-finished
products for seamless tubes (of non-alloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7206 10 + 7207[.11(.11a + .14a + .16a) + .19(.12a) +
.20(.11a + .15a + .17a + .52a)]

CN:

7206 10 + 7207[.11(.11a + .14a + .16a) + .19(.12a) +
.20(.11a + .15a + .17a + .52a)]

24.10.21.22.00

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai, įskaitant ruošinius (iš nelegiruotojo plieno)
Other ingots, primary forms and long semi-finished products including blanks (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai, įskaitant
ruošinius (iš nelegiruotojo plieno)

Description:

Other ingots, primary forms and long semi-finished
products including blanks (of non-alloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7206 90 + 7207[.11(.11b + .14b + .16b + .90) +
.19(.12b + .19 + .80) + .20(.11b + .15b + .17b + .19 +
.52b + .59 + .80)]

CN:

7206 90 + 7207[.11(.11b + .14b + .16b + .90) +
.19(.12b + .19 + .80) + .20(.11b + .15b + .17b + .19 +
.52b + .59 + .80)]

24.10.22

Nerūdijantis plienas, luitų arba kitų pirminių formų pavidalo, ir nerūdijančiojo plieno pusgaminiai
Stainless steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nerūdijantis plienas, luitų arba kitų pirminių formų
pavidalo, ir nerūdijančiojo plieno pusgaminiai

Description:

Stainless steel in ingots or other primary forms and
semi-finished products of stainless steel

24.10.22.10.00

Plokštieji pusgaminiai (plokštieji luitai) iš nerūdijančiojo plieno
Flat semi-finished products (slabs) (of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštieji pusgaminiai (plokštieji luitai) iš nerūdijančiojo Description:
plieno

Flat semi-finished products (slabs) (of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7218[.91(.10 + .80)]

CN:

7218[.91(.10 + .80)]

24.10.22.21.00

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno besiūlių vamzdžių gamybai
Ingots, other primary forms and long semi-finished products for seamless tubes (of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš
nerūdijančiojo plieno besiūlių vamzdžių gamybai

Description:

Ingots, other primary forms and long semi-finished
products for seamless tubes (of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7218[.10(.00a) + .99(.11a + .20a)]

CN:

7218[.10(.00a) + .99(.11a + .20a)]
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24.10.22.22.00

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno
Other ingots, primary forms and long semi-finished products (of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Other ingots, primary forms and long semi-finished
products (of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7218[.10(.00b) + .99(.11b + .19 + .20b + .80)]

CN:

7218[.10(.00b) + .99(.11b + .19 + .20b + .80)]

24.10.23

Kitas legiruotasis plienas, luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir kito legiruotojo plieno pusgaminiai
Other alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of other alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitas legiruotasis plienas, luitų arba kitų pirminių formų Description:
pavidalo ir kito legiruotojo plieno pusgaminiai

24.10.23.10.00

Plokštieji pusgaminiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas
Flat semi-finished products (of alloy steel other than of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštieji pusgaminiai iš legiruotojo plieno, kitokio
negu nerūdijantysis plienas

Description:

Flat semi-finished products (of alloy steel other than of
stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7224 90 14

CN:

7224 90 14

24.10.23.21.00

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas, besiūlių vamzdžių gamybai
Ingots, other primary forms and long semi-finished products for seamless tubes (of alloy steel other than of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš
legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas,
besiūlių vamzdžių gamybai

Description:

Ingots, other primary forms and long semi-finished
products for seamless tubes (of alloy steel other than
of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7224[.10(.10a + .90a) + .90(.02a + .03a + .05a + .07a +
.31a + .38a)]

CN:

7224[.10(.10a + .90a) + .90(.02a + .03a + .05a + .07a +
.31a + .38a)]

24.10.23.22.00

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną
Other ingots, primary forms and long semi-finished products (of alloy steel other than of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi pusgaminiai iš
legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijantįjį plieną

Description:

Other ingots, primary forms and long semi-finished
products (of alloy steel other than of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7224[.10(.10b + .90b) + .90(.02b + .03b + .05b + .07b + CN:
.18 + .31b + .38b + .90)]
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Other alloy steel in ingots or other primary forms and
semi-finished products of other alloy steel
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24.10.3

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti
Flat rolled products of steel, not further worked than hot rolled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau
neapdoroti, tik karštai suformuoti

Description:

Flat rolled products of steel, not further worked than
hot rolled

24.10.31

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of non alloy steel, not further
worked than hot rolled, of a width of >= 600 mm

24.10.31.10.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, ritinių pavidalo
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width ? 600 mm, simply hot-rolled, not clad, plated or coated, in coils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti, ritinių pavidalo

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width ? 600 mm, simply hot-rolled, not clad, plated or
coated, in coils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7208[.10 + .25 + .26 + .27 + .36 + .37 + .38 + .39]

CN:

7208[.10 + .25 + .26 + .27 + .36 + .37 + .38 + .39]

24.10.31.30.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į ritinius, tik karštai
valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, su reljefiniais raštais, tiesiogiai atsiradusiais po valcavimo, ir produktai, kurių storis
mažesnis kaip 4,75 mm, be reljefinių raštų (išskyrus valcuotus iš keturių šonų arba uždarame kalibre, kurių plotis ne didesnis kaip 1 250
mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width ? 600 mm, not in coils, simply hot-rolled, not clad, plated or coated, with
patterns in relief directly due to the rolling process and products of a thickness < 4,75 mm, without patterns in relief (excluding rolled
on four faces or in a closed bow pass of a width ? 1 250 mm and of a thickness of ? 4 mm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, nesuvynioti į ritinius, tik karštai valcuoti,
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, su reljefiniais
raštais, tiesiogiai atsiradusiais po valcavimo, ir
produktai, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm, be
reljefinių raštų (išskyrus valcuotus iš keturių šonų arba
uždarame kalibre, kurių plotis ne didesnis kaip 1 250
mm, o storis ne mažesnis kaip 4 mm)

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width ? 600 mm, not in coils, simply hot-rolled, not
clad, plated or coated, with patterns in relief directly
due to the rolling process and products of a thickness
4,75 mm, without patterns in relief (excluding rolled
on four faces or in a closed bow pass of a width
? 1 250 mm and of a thickness of ? 4 mm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7208[.40 + .53(.90) + .54]

CN:

7208[.40 + .53(.90) + .54]
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24.10.31.50.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus plačias juostas),
nesuvynioti į ritinius, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti, be reljefinių raštų; plokšti valcavimo produktai iš geležies
arba plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo apdoroti toliau, bet neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti
Flat-rolled products, of iron or non-alloy steel, of a width ? 600 mm (excluding ‘wide flats’), not in coils, simply hot-rolled, not clad,
plated or coated, without patterns in relief; flat-rolled products of iron or steel, of a width ? 600 mm, hot-rolled and further worked, but
not clad, plated or coated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm (išskyrus plačias juostas), nesuvynioti į ritinius, tik
karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti,
be reljefinių raštų; plokšti valcavimo produktai iš
geležies arba plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, po karštojo valcavimo apdoroti toliau, bet
neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti

Description:

Flat-rolled products, of iron or non-alloy steel, of a
width ? 600 mm (excluding ‘wide flats’), not in coils,
simply hot-rolled, not clad, plated or coated, without
patterns in relief; flat-rolled products of iron or steel, of
a width ? 600 mm, hot-rolled and further worked, but
not clad, plated or coated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7208[.51(.20 + .91 + .98) + .52(.10 + .91 + .99) +
.53(.10) + .90(.20 + .80)]

CN:

7208[.51(.20 + .91 + .98) + .52(.10 + .91 + .99) +
.53(.10) + .90(.20 + .80)]

24.10.32

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of non alloy steel, not further
worked than hot rolled, of a width of 600 mm

24.10.32.10.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis didesnis kaip 150 mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o
storis ne mažesnis kaip 4 mm, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti,
nesuvynioti į ritinius, be reljefinių raštų, paprastai vadinami plačiomis juostomis
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, simply hot-rolled on four faces or in a closed box pass, not clad, plated or coated, of a
width of > 150 mm but < 600 mm and a thickness of ? 4 mm, not in coils, without patterns in relief, commonly known as ‘wide flats’

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis didesnis kaip 150
mm, bet mažesnis kaip 600 mm, o storis ne mažesnis
kaip 4 mm, tik karštai valcuoti iš keturių šonų arba
uždarame kalibre, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti, nesuvynioti į ritinius, be reljefinių raštų,
paprastai vadinami plačiomis juostomis

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, simply
hot-rolled on four faces or in a closed box pass, not
clad, plated or coated, of a width of > 150 mm but
600 mm and a thickness of ? 4 mm, not in coils,
without patterns in relief, commonly known as ‘wide
flats’

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7211 13

CN:

7211 13

24.10.32.30.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti,
nepadengti ir neapvilkti (išskyrus plačias juostas)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width < 600 mm, simply hot-rolled, not clad, plated or coated (excluding ‘wide
flats’)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm, tik karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti (išskyrus plačias juostas)

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width 600 mm, simply hot-rolled, not clad, plated or
coated (excluding ‘wide flats’)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

7211[.14 + .19]

24.10.33

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of stainless steel, not further
worked than hot rolled, of a width >= 600 mm

24.10.33.10.00

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno pervalcuoti skirti karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Hot-rolled flat products in coil for rerolling of a width of 600 mm or more, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno
pervalcuoti skirti karštojo valcavimo ruošiniai, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Hot-rolled flat products in coil for rerolling of a width
of 600 mm or more, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7219[.11(.00a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) +
.14(.10a + .90a)]

CN:

7219[.11(.00a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) +
.14(.10a + .90a)]

24.10.33.20.00

Kiti į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Other hot-rolled flat products in coil of a width of 600 mm or more, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno
karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm

Description:

Other hot-rolled flat products in coil of a width of 600
mm or more, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7219[.11(.00b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) +
.14(.10b + .90b)]

CN:

7219[.11(.00b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) +
.14(.10b + .90b)]

24.10.33.30.00

Lakštai ir plokštės, gauti karpant plačias nerūdijančiojo plieno karštojo valcavimo juostas, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Plates and sheets produced by cutting from hot-rolled wide strip of a width of 600 mm or more, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštai ir plokštės, gauti karpant plačias nerūdijančiojo
plieno karštojo valcavimo juostas, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Description:

Plates and sheets produced by cutting from hot-rolled
wide strip of a width of 600 mm or more, of stainless
steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7219[.22(.10 + .90) + .23 + .24]

CN:

7219[.22(.10 + .90) + .23 + .24]

24.10.33.40.00

Lakštai ir plokštės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, pagamintos keturių valcų staklynu, ir plačios juostos iš nerūdijančiojo plieno
Plates and sheets produced on a reversing mill (quarto) of a width of 600 mm or more and wide flats, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštai ir plokštės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, pagamintos keturių valcų staklynu, ir plačios
juostos iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Plates and sheets produced on a reversing mill (quarto)
of a width of 600 mm or more and wide flats, of
stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7219[.21(.10 + .90)]

CN:

7219[.21(.10 + .90)]
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24.10.34

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of stainless steel, not further
worked than hot rolled, of a width of 600 mm

24.10.34.10.00

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, skirti pervalcuoti
Hot-rolled flat products in coil for rerolling of a width of less than 600 mm, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno karštojo Description:
valcavimo ruošiniai, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm,
skirti pervalcuoti

Hot-rolled flat products in coil for rerolling of a width
of less than 600 mm, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7220[.11(.00a) + .12(.00a)]

CN:

7220[.11(.00a) + .12(.00a)]

24.10.34.20.00

Kiti į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 600 mm
Other hot-rolled flat products in coil of a width of less than 600 mm, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo plieno
karštojo valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne didesnis
kaip 600 mm

Description:

Other hot-rolled flat products in coil of a width of less
than 600 mm, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7220[.11(.00b) + .12(.00b)]

CN:

7220[.11(.00b) + .12(.00b)]

24.10.35

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of other alloy steel, not further
worked than hot rolled, of a width of >= 600 mm

24.10.35.10.00

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno arba legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, ritinių pavidalo (išskyrus produktus iš greitapjovio arba silicinio elektrotechninio
plieno)
Flat-rolled products, of tool steel or alloy steel other than stainless steel, of a width ? 600 mm, not further worked than hot-rolled, in
coils (excluding products of high-speed or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno arba
Description:
legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
valcavimo toliau neapdoroti, ritinių pavidalo (išskyrus
produktus iš greitapjovio arba silicinio elektrotechninio
plieno)

Flat-rolled products, of tool steel or alloy steel other
than stainless steel, of a width ? 600 mm, not further
worked than hot-rolled, in coils (excluding products of
high-speed or silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225[.30(.10 + .90)]

CN:

7225[.30(.10 + .90)]
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24.10.35.20.00

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštojo arba šaltojo valcavimo
Flat-rolled products of high-speed steel, of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių Description:
plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštojo arba šaltojo
valcavimo

Flat-rolled products of high-speed steel, of a width
? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225[.30(.30) + .40(.15) + .50(.20)]

CN:

7225[.30(.30) + .40(.15) + .50(.20)]

24.10.35.30.00

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno arba legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius (išskyrus organinėmis medžiagomis dengtus produktus,
produktus, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm, ir produktus iš greitapjovio arba silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products, of tool steel or alloy steel other than stainless steel, of a width ? 600 mm, not further worked than hot-rolled, not
in coils (excluding organic coated products, products of a thickness < 4,75 mm and products of high-speed or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio plieno arba
legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius
(išskyrus organinėmis medžiagomis dengtus
produktus, produktus, kurių storis mažesnis kaip 4,75
mm, ir produktus iš greitapjovio arba silicinio
elektrotechninio plieno)

Description:

Flat-rolled products, of tool steel or alloy steel other
than stainless steel, of a width ? 600 mm, not further
worked than hot-rolled, not in coils (excluding organic
coated products, products of a thickness 4,75 mm and
products of high-speed or silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225[.40(.12 + .40 + .60)]

CN:

7225[.40(.12 + .40 + .60)]

24.10.35.40.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius, kurių storis mažesnis kaip 4,75 mm (išskyrus produktus iš įrankinio plieno,
greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width ? 600 mm, not further worked than hot-rolled, not in coils, of a
thickness of < 4,75 mm (excluding products of tool steel, high-speed steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau
neapdoroti, nesuvynioti į ritinius, kurių storis mažesnis
kaip 4,75 mm (išskyrus produktus iš įrankinio plieno,
greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio
plieno)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width ? 600 mm, not further worked than hotrolled, not in coils, of a thickness of 4,75 mm
(excluding products of tool steel, high-speed steel or
silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 40 90

CN:

7225 40 90

24.10.35.50.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
arba šaltojo valcavimo apdoroti toliau (išskyrus padengtus ir apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and further worked
(excluding plated or coated with zinc and products of silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, po karštojo arba šaltojo
valcavimo apdoroti toliau (išskyrus padengtus ir

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and further worked (excluding plated or
coated with zinc and products of silicon-electrical
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apvilktus cinku ir produktus iš silicinio elektrotechninio
plieno)

steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 99

CN:

7225 99

24.10.36

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
(išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)
Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm (except products of siliconelectrical steel)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį
plieną)

Description:

Flat rolled products of other alloy steel, not further
worked than hot rolled, of a width of 600 mm (except
products of silicon-electrical steel)

24.10.36.00.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
valcavimo toliau neapdoroti (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of < 600 mm, not further worked than hot-rolled (excluding products
of high-speed steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti
(išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width of 600 mm, not further worked than hotrolled (excluding products of high-speed steel or
silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226[.91(.20 + .91 + .99)]

CN:

7226[.91(.20 + .91 + .99)]

24.10.4

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of steel, not further worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau
neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of steel, not further worked than
cold rolled, of a width of >= 600 mm

24.10.41

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of non alloy steel, not further
worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

24.10.41.10.00

Nepadengti šaltojo valcavimo lakštai, plokštės ir juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, iš plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo
plieno
Uncoated cold-rolled sheet, plate and strip of a width ? 600 mm, of steel other than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepadengti šaltojo valcavimo lakštai, plokštės ir
juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, iš
plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Uncoated cold-rolled sheet, plate and strip of a width
? 600 mm, of steel other than stainless steel

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

7209[.15 + .16(.90a) + .17(.90a) + .18(.91a + .99a) + .25 CN:
+ .26(.90a) + .27(.90a) + .28(.90a) + .90(.20a + .80a)]

24.10.41.30.00

Elektrotechniniai negalutinai atkaitinti lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Electrical sheet and strip not finally annealed of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrotechniniai negalutinai atkaitinti lakštai ir juostos, Description:
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Electrical sheet and strip not finally annealed of a width
of 600 mm or more

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

7209[.16(.90b) + .17(.90b) + .18(.91b + .99b) + .26(.90b) CN:
+ .27(.90b) + .28(.90b) + .90(.20b + .80b)]

24.10.41.50.00

Elektrotechniniai neorientuoto grūdėtumo lakštai ir juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Electrical sheet and strip, grain non-oriented of a width ? 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrotechniniai neorientuoto grūdėtumo lakštai ir
juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Electrical sheet and strip, grain non-oriented of a width
? 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7209[.16(.10) + .17(.10) + .18(.10) + .26(.10) + .27(.10) + CN:
.28(.10)]

24.10.42

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of stainless steel, not further worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of stainless steel, not further
worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

24.10.42.00.00

Šaltojo valcavimo nerūdijančiojo plieno lakštai, plokštės ir plačios juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Cold-rolled sheet, plate and wide strip of a width of 600 mm or more (of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo nerūdijančiojo plieno lakštai, plokštės Description:
ir plačios juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Cold-rolled sheet, plate and wide strip of a width of
600 mm or more (of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7219[.31 + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 +
.90) + .35(.10 + .90) + .90(.20 + .80)]

CN:

7219[.31 + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 +
.90) + .35(.10 + .90) + .90(.20 + .80)]

24.10.43

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of other-alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno,
daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of other-alloy steel, not further
worked than cold rolled, of a width of >= 600 mm
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24.10.43.00.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, tik šaltai valcuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm (išskyrus produktus iš greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of ? 600 mm, simply cold-rolled (excluding products of high-speed
steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, tik šaltai valcuoti,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus
produktus iš greitapjovio plieno arba silicinio
elektrotechninio plieno)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width of ? 600 mm, simply cold-rolled (excluding
products of high-speed steel or silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 50 80

CN:

7225 50 80

24.10.5

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, ir plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno ir silicinio
elektrotechninio plieno
Flat rolled products of steel, clad, plated or coated and flat rolled products of high speed steel and of silicon-electrical steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, plakiruoti,
padengti ar apvilkti, ir plokšti valcavimo produktai iš
greitapjovio plieno ir silicinio elektrotechninio plieno

Description:

Flat rolled products of steel, clad, plated or coated and
flat rolled products of high speed steel and of siliconelectrical steel

24.10.51

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti
Flat rolled products of non alloy steel, of a width of >= 600 mm, clad, plated or coated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti,
padengti ar apvilkti

Description:

Flat rolled products of non alloy steel, of a width of >=
600 mm, clad, plated or coated

24.10.51.10.00

Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir juostos, įskaitant elektrolitiniu būdu chromu padengtą plieną
Tinplate, other tinned sheet and strip, including electrolytically chromium coated steel (ECCS)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir juostos,
įskaitant elektrolitiniu būdu chromu padengtą plieną

Description:

Tinplate, other tinned sheet and strip, including
electrolytically chromium coated steel (ECCS)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7210[.11 + .12(.20 + .80) + .50 + .70(.10) + .90(.40)] +
7212 10 10

CN:

7210[.11 + .12(.20 + .80) + .50 + .70(.10) + .90(.40)] +
7212 10 10

24.10.51.20.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, elektrocheminiu būdu
padengti cinku
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width ? 600 mm, electrolytically plated or coated with zinc

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, elektrocheminiu būdu padengti cinku

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width ? 600 mm, electrolytically plated or coated with
zinc

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7210 30

CN:

7210 30
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24.10.51.30.00

Lydaline danga padengti lakštai ir juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Hot-dipped metal coated sheet and strip of a width ? 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lydaline danga padengti lakštai ir juostelės, kurių plotis Description:
ne mažesnis kaip 600 mm

Hot-dipped metal coated sheet and strip of a width
? 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7210[.20 + .41 + .49 + .61 + .69 + .90(.80)]

CN:

7210[.20 + .41 + .49 + .61 + .69 + .90(.80)]

24.10.51.40.00

Organinėmis medžiagomis padengti lakštai, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Organic coated sheet of a width ? 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organinėmis medžiagomis padengti lakštai, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Organic coated sheet of a width ? 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7210 70 80

CN:

7210 70 80

24.10.51.50.00

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, plakiruotieji
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width ? 600 mm, clad

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, plakiruotieji

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width ? 600 mm, clad

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7210 90 30

CN:

7210 90 30

24.10.52

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti
Flat rolled products of other alloy steel, of a width of >= 600 mm, clad, plated or coated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti,
padengti ar apvilkti

Description:

Flat rolled products of other alloy steel, of a width of
>= 600 mm, clad, plated or coated

24.10.52.10.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštojo arba
šaltojo valcavimo ir elektrocheminiu būdu padengti cinku (išskyrus produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and electrolytically
plated or coated with zinc (excluding products of silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
Description:
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, karštojo arba šaltojo valcavimo
ir elektrocheminiu būdu padengti cinku (išskyrus
produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and electrolytically plated or coated with zinc
(excluding products of silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 91

CN:

7225 91
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24.10.52.30.00

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai arba
šaltai valcuoti ir padengti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu padengtus produktus ir produktus iš silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and plated or
coated with zinc (excluding products electrolytically plated or coated and products of silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai valcuoti ir
padengti cinku (išskyrus elektrocheminiu būdu
padengtus produktus ir produktus iš silicinio
elektrotechninio plieno)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width ? 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and plated or coated with zinc (excluding
products electrolytically plated or coated and products
of silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 92

CN:

7225 92

24.10.53

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of >= 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio
plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width
of >= 600 mm

24.10.53.10.00

Elektrotechniniai orientuoto grūdėtumo lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Electrical sheet and strip, grain oriented of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrotechniniai orientuoto grūdėtumo lakštai ir
juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Electrical sheet and strip, grain oriented of a width of
600 mm or more

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225 11

CN:

7225 11

24.10.53.30.00

Plokšti neorientuoto grūdėtumo valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
Flat-rolled products of silicon-electrical steel, of a width ? 600 mm, non-grain-oriented

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti neorientuoto grūdėtumo valcavimo produktai iš Description:
silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Flat-rolled products of silicon-electrical steel, of a width
? 600 mm, non-grain-oriented

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7225[.19(.10 + .90)]

CN:

7225[.19(.10 + .90)]

24.10.54

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio
plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width
of 600 mm
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24.10.54.10.00

Ritininės šaltojo valcavimo elektrotechninės orientuoto grūdėtumo juostos iš nelegiruotojo plieno ir silicio legiruotojo plieno, mažesnio
kaip 600 mm pločio
Electrical cold-rolled slit strip, grain oriented, in silicon-alloy steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininės šaltojo valcavimo elektrotechninės orientuoto Description:
grūdėtumo juostos iš nelegiruotojo plieno ir silicio
legiruotojo plieno, mažesnio kaip 600 mm pločio

Electrical cold-rolled slit strip, grain oriented, in siliconalloy steel, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 11

CN:

7226 11

24.10.54.30.00

Plokšti neorientuoto grūdėtumo valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat-rolled products of silicon-electrical steel, of a width < 600 mm, non-grain-oriented

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti neorientuoto grūdėtumo valcavimo produktai iš Description:
silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm

Flat-rolled products of silicon-electrical steel, of a width
600 mm, non-grain-oriented

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226[.19(.10 + .80)]

CN:

7226[.19(.10 + .80)]

24.10.55

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of high speed steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių Description:
plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.55.00.00

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat rolled products of high speed steel, of a width < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių Description:
plotis mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of high speed steel, of a width 600
mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 20

CN:

7226 20

24.10.6

Karštai apdorotos plieno juostos ir strypai
Hot processed bars and rods of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Karštai apdorotos plieno juostos ir strypai

Description:

Hot processed bars and rods of steel

24.10.61

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of
non alloy steel
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24.10.61.10.00

Valcuotoji nelegiruotojo plieno viela su briaunomis arba kitomis deformacijomis
Ribbed or other deformed wire rod (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valcuotoji nelegiruotojo plieno viela su briaunomis
arba kitomis deformacijomis

Description:

Ribbed or other deformed wire rod (of non-alloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7213 10

CN:

7213 10

24.10.61.20.00

Valcuotoji viela iš automatinio plieno
Wire rod of free-cutting steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valcuotoji viela iš automatinio plieno

Description:

Wire rod of free-cutting steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7213 20

CN:

7213 20

24.10.61.30.00

Valcuotoji viela, naudojama kaip gelžbetonio armatūra (tinklas ir (arba) šaltai laminuoti briaunoti strypai)
Wire rod used for concrete reinforcing (mesh/cold ribbed bars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valcuotoji viela, naudojama kaip gelžbetonio armatūra
(tinklas ir (arba) šaltai laminuoti briaunoti strypai)

Description:

Wire rod used for concrete reinforcing (mesh/cold
ribbed bars)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7213 91 10

CN:

7213 91 10

24.10.61.40.00

Valcuotoji viela, naudojama kaip padangų kordas
Wire rod for tyre cord

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valcuotoji viela, naudojama kaip padangų kordas

Description:

Wire rod for tyre cord

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7213 91 20

CN:

7213 91 20

24.10.61.90.00

Kita valcuotoji viela iš nelegiruotojo plieno
Other wire rod (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita valcuotoji viela iš nelegiruotojo plieno

Description:

Other wire rod (of non-alloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7213[.91(.41 + .49 + .70 + .90) + .99(.10 + .90)]

CN:

7213[.91(.41 + .49 + .70 + .90) + .99(.10 + .90)]
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24.10.62

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
Other bars and rods of steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after
rolling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

Description:

Other bars and rods of steel, not further worked than
forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but
including those twisted after rolling

24.10.62.10.00

Karštojo valcavimo betono armavimo strypai
Hot-rolled concrete reinforcing bars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo betono armavimo strypai

Description:

Hot-rolled concrete reinforcing bars

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7214[.20 + .99(.10)]

CN:

7214[.20 + .99(.10)]

24.10.62.30.00

Karštojo valcavimo strypai iš automatinio plieno
Hot-rolled bars in free-cutting steels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo strypai iš automatinio plieno

Description:

Hot-rolled bars in free-cutting steels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7214 30

CN:

7214 30

24.10.62.50.00

Kaltiniai plieno strypai ir karštojo valcavimo strypai (išskyrus tuščiavidurius strypus ir gręžimo sijas) iš nelegiruotojo plieno (kitokio negu
automatinis plienas)
Forged bars of steel and hot-rolled bars (excluding hollow drill bars and rods) of non-alloy steel (of other than of free-cutting steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaltiniai plieno strypai ir karštojo valcavimo strypai
Description:
(išskyrus tuščiavidurius strypus ir gręžimo sijas) iš
nelegiruotojo plieno (kitokio negu automatinis plienas)

Forged bars of steel and hot-rolled bars (excluding
hollow drill bars and rods) of non-alloy steel (of other
than of free-cutting steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7214[.10 + .91(.10 + .90) + .99(.31 + .39 + .50 + .71 +
.79 + .95)]

CN:

7214[.10 + .91(.10 + .90) + .99(.31 + .39 + .50 + .71 +
.79 + .95)]

24.10.63

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of
stainless steel
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24.10.63.00.00

Karštojo valcavimo strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, suvynioti į ritinius
Hot-rolled wire rod in coil, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo strypai ir juostos iš nerūdijančiojo
plieno, suvynioti į ritinius

Description:

Hot-rolled wire rod in coil, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7221[.00(.10 + .90)]

CN:

7221[.00(.10 + .90)]

24.10.64

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
Other bars and rods of stainless steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted
after rolling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, Description:
karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po
valcavimo susuktus arba supintus

24.10.64.10.00

Karštojo valcavimo skritulio formos skerspjūvio strypai iš nerūdijančiojo plieno
Hot-rolled round bars, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo skritulio formos skerspjūvio strypai
iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Hot-rolled round bars, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222[.11(.11 + .19 + .81 + .89)]

CN:

7222[.11(.11 + .19 + .81 + .89)]

24.10.64.30.00

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštojo valcavimo arba karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) (išskyrus
apvalaus skerspjūvio)
Bars and rods of stainless steel, only hot-rolled, only hot-drawn or only extruded (excluding of circular cross-section)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, tik karštojo
Description:
valcavimo arba karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) (išskyrus apvalaus skerspjūvio)

Bars and rods of stainless steel, only hot-rolled, only
hot-drawn or only extruded (excluding of circular
cross-section)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222[.19(.10 + .90)]

CN:

7222[.19(.10 + .90)]

24.10.64.50.00

Kaltiniai strypai iš nerūdijančiojo plieno
Forged bars, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaltiniai strypai iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Forged bars, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222[.30(.51 + .91)]

CN:

7222[.30(.51 + .91)]
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24.10.64.70.00

Niekur kitur nepriskirti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos ir apdoroti toliau arba
karštojo formavimo ir apdoroti toliau (išskyrus kaltinius produktus)
Bars and rods of stainless steel, cold-formed or cold-finished and further worked, or hot-formed and further worked, n.e.s. (excluding
forged products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti strypai ir juostos iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos ir apdoroti toliau arba karštojo formavimo ir
apdoroti toliau (išskyrus kaltinius produktus)

Bars and rods of stainless steel, cold-formed or coldfinished and further worked, or hot-formed and further
worked, n.e.s. (excluding forged products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222 30 97

CN:

7222 30 97

24.10.65

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of
other alloy steel

24.10.65.10.00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods of high-speed steel, hot-rolled, in irregularly wound coils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

Bars and rods of high-speed steel, hot-rolled, in
irregularly wound coils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7227 10

CN:

7227 10

24.10.65.30.00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods of silico-manganese steel, hot-rolled, in irregularly wound coils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš silikomanganinio
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

Bars and rods of silico-manganese steel, hot-rolled, in
irregularly wound coils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7227 20

CN:

7227 20

24.10.65.50.00

Karštojo valcavimo viela iš guolių plieno
Hot-rolled wire rod, of bearing steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo viela iš guolių plieno

Description:

Hot-rolled wire rod, of bearing steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7227 90 50

CN:

7227 90 50
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24.10.65.70.00

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo (išskyrus
produktus iš guolių plieno, greitapjovio plieno arba silikomanganinio elektrotechninio plieno)
Bars and rods of alloy steel other than stainless, hot-rolled, in irregularly wound coils (excluding products of bearing steel, high-speed
steel or silico-manganese steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno, išskyrus iš
Description:
nerūdijančiojo, karštai valcuoti, netaisyklingai suvyniotų
ritinių pavidalo (išskyrus produktus iš guolių plieno,
greitapjovio plieno arba silikomanganinio
elektrotechninio plieno)

Bars and rods of alloy steel other than stainless, hotrolled, in irregularly wound coils (excluding products of
bearing steel, high-speed steel or silico-manganese
steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7227[.90(.10 + .95)]

CN:

7227[.90(.10 + .95)]

24.10.66

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
Other bars and rods of other alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted
after rolling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po
kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba
karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti,
įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

Description:

Other bars and rods of other alloy steel, not further
worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded,
but including those twisted after rolling

24.10.66.10.00

Karštai valcuoti strypai iš greitapjovio plieno
Hot-rolled bars of high speed steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai iš greitapjovio plieno

Description:

Hot-rolled bars of high speed steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.10(.20 + .50)]

CN:

7228[.10(.20 + .50)]

24.10.66.20.00

Karštai valcuoti strypai iš silikomanganinio plieno
Hot-rolled bars of silico-manganese steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai iš silikomanganinio plieno

Description:

Hot-rolled bars of silico-manganese steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.20(.10 + .91)]

CN:

7228[.20(.10 + .91)]

24.10.66.30.00

Karštojo valcavimo strypai iš guolių plieno
Hot-rolled bars in bearing steels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo strypai iš guolių plieno

Description:

Hot-rolled bars in bearing steels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.30(.41 + .49)]

CN:

7228[.30(.41 + .49)]
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24.10.66.40.00

Karštojo valcavimo strypai iš įrankių plieno
Hot-rolled bars in tool steels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo strypai iš įrankių plieno

Description:

Hot-rolled bars in tool steels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.30(.20) + .40(.10)]

CN:

7228[.30(.20) + .40(.10)]

24.10.66.50.00

Karštai valcuoti strypai (išskyrus tuščiavidurius strypus ir gręžimo sijas) iš legiruotojo plieno (išskyrus iš nerūdijančiojo, įrankinio,
silikomanganinio, guolių ir greitapjovio plieno)
Hot-rolled bars (excluding hollow drill bars and rods) of alloy steel (other than of stainless, tool, silico-manganese, bearing and high
speed steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai (išskyrus tuščiavidurius strypus
ir gręžimo sijas) iš legiruotojo plieno (išskyrus iš
nerūdijančiojo, įrankinio, silikomanganinio, guolių ir
greitapjovio plieno)

Description:

Hot-rolled bars (excluding hollow drill bars and rods)
of alloy steel (other than of stainless, tool, silicomanganese, bearing and high speed steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.30(.61 + .69 + .70 + .89) + .40(.90) + .60(.20)]

CN:

7228[.30(.61 + .69 + .70 + .89) + .40(.90) + .60(.20)]

24.10.66.60.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos, dengti, glaistyti, plakiruoti ar papildomai apdirbti strypai ir juostos iš legiruotojo plieno
(išskyrus iš nerūdijančiojo plieno)
Bars and rods, of alloy steel, cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing), painted, coated, clad or further worked (excluding
stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos, dengti,
glaistyti, plakiruoti ar papildomai apdirbti strypai ir
juostos iš legiruotojo plieno (išskyrus iš nerūdijančiojo
plieno)

Description:

Bars and rods, of alloy steel, cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing), painted, coated, clad or
further worked (excluding stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228 60 80

CN:

7228 60 80

24.10.67

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos
Hollow drill bars and rods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

Description:

Hollow drill bars and rods

24.10.67.00.00

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir sijos
Hollow drill bars and rods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir sijos

Description:

Hollow drill bars and rods

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228 80

CN:

7228 80
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24.10.7

Karštai apdoroti atviri plieno profiliuočiai, profiliuotieji plieno lakštai ir geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno
Hot processed open sections of steel, sheet piling of steel and railway or tramway track construction material, of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Karštai apdoroti atviri plieno profiliuočiai, profiliuotieji
plieno lakštai ir geležinkelio arba tramvajaus bėgių
statybinė medžiaga iš plieno

Description:

Hot processed open sections of steel, sheet piling of
steel and railway or tramway track construction
material, of steel

24.10.71

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Open sections, not further worked than hot rolled, hotdrawn or extruded, of non alloy steel

24.10.71.10.00

U formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)
U-sections of a web height of 80 mm or more (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

U formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis Description:
ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)

U-sections of a web height of 80 mm or more (of nonalloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216[.31(.10 + .90)]

CN:

7216[.31(.10 + .90)]

24.10.71.20.00

I formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)
I-sections of a web height of 80 mm or more (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

I formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis
ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)

Description:

I-sections of a web height of 80 mm or more (of nonalloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216[.32(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

7216[.32(.11 + .19 + .91 + .99)]

24.10.71.30.00

H formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)
H-sections of a web height of 80 mm or more (of non-alloy steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

H formos specialieji profiliuočiai, kurių briaunos aukštis Description:
ne mažesnis kaip 80 mm (iš nelegiruotojo plieno)

H-sections of a web height of 80 mm or more (of nonalloy steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216[.33(.10 + .90)]

CN:

7216[.33(.10 + .90)]
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24.10.71.40.00

Kiti atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Other open sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of non-alloy steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po
karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Other open sections, not further worked than hotrolled, hot-drawn or extruded, of non-alloy steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216[.10 + .21 + .22 + .40(.10 + .90) + .50(.10 + .91 +
.99)]

CN:

7216[.10 + .21 + .22 + .40(.10 + .90) + .50(.10 + .91 +
.99)]

24.10.72

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Open sections, not further worked than hot rolled, hotdrawn or extruded, of stainless steel

24.10.72.00.00

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Open sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Open sections, not further worked than hot-rolled, hotdrawn or extruded, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222[.40(.10 + .90)]

CN:

7222[.40(.10 + .90)]

24.10.73

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of other alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Open sections, not further worked than hot rolled, hotdrawn or extruded, of other alloy steel

24.10.73.00.00

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti
Open sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of other alloy steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Description:

Open sections, not further worked than hot-rolled, hotdrawn or extruded, of other alloy steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228 70 10

CN:

7228 70 10
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24.10.74

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji atviri plieno profiliuočiai
Sheet piling, of steel and welded open sections of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji atviri plieno
profiliuočiai

Description:

Sheet piling, of steel and welded open sections of steel

24.10.74.10.00

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš plieno
Sheet piling (of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš plieno

Description:

Sheet piling (of steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7301 10

CN:

7301 10

24.10.74.20.00

Suvirinti ir šaltojo formavimo profiliuočiai (iš plieno)
Welded and cold-formed sections (of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti ir šaltojo formavimo profiliuočiai (iš plieno)

Description:

Welded and cold-formed sections (of steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7301 20

CN:

7301 20

24.10.75

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno
Railway or tramway track construction material of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga Description:
iš plieno

24.10.75.00.00

Geležinkelio sudedamosios dalys iš plieno
Railway material (of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio sudedamosios dalys iš plieno

Description:

Railway material (of steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7302[.10(.10 + .22 + .28 + .40 + .50 + .90) + .30 + .40 + CN:
.90]

24.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus
ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic iron and steel and of ferro-alloys
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24.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus
ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic iron and steel and of ferro-alloys

24.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus
ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
basic iron and steel and of ferro-alloys

24.2

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės
Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai
profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

Description:

Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of
steel

24.20

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės
Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai
profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

Description:

Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of
steel

24.20.1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plieniniai besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir
tuščiaviduriai profiliuočiai

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of steel

24.20.11

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti Description:
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.11.10.00

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno,
tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines,
seamless, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304 11

CN:

7304 11
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24.20.11.50.00

Besiūliai plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, vamzdynų vamzdžiai, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of steel other than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno,
vamzdynų vamzdžiai, tinkami naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines,
seamless, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.19(.10 + .30 + .90)]

CN:

7304[.19(.10 + .30 + .90)]

24.20.12

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose
Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the drilling for oil or gas, seamless, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir
gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the
drilling for oil or gas, seamless, of steel

24.20.12.10.00

Besiūliai apsauginiai nerūdijančiojo plieno vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose
Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the drilling for oil or gas, seamless, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai apsauginiai nerūdijančiojo plieno vamzdžiai,
vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai, tinkami
naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the
drilling for oil or gas, seamless, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.22 + .24]

CN:

7304[.22 + .24]

24.20.12.50.00

Besiūliai apsauginiai plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose
Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the drilling for oil or gas, seamless, of steel other than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai apsauginiai plieno, išskyrus nerūdijančiojo
plieno, vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo
vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose

Description:

Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the
drilling for oil or gas, seamless, of steel other than
stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.23 + .29(.10 + .30 + .90)]

CN:

7304[.23 + .29(.10 + .30 + .90)]

24.20.13

Kiti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno
Other tubes and pipes, of circular cross section, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš
plieno

Description:

Other tubes and pipes, of circular cross section, of steel
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24.20.13.10.00

Besiūliai apskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naftotiekiams
arba dujotiekiams tiesti, ir apsauginius vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose)
Tubes and pipes, of circular cross-section, seamless, of stainless steel (excluding line pipe of a kind used for oil or gas pipelines and
casing, tubing and drill pipe used for oil or gas drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai apskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno
Description:
vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir
apsauginius vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir
gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose)

Tubes and pipes, of circular cross-section, seamless, of
stainless steel (excluding line pipe of a kind used for oil
or gas pipelines and casing, tubing and drill pipe used
for oil or gas drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.41 + .49(.10 + .93 + .95 + .99)]

CN:

7304[.41 + .49(.10 + .93 + .95 + .99)]

24.20.13.30.00

Besiūliai apskritojo skerspjūvio preciziniai plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, šaltai tempti arba šaltai
valcuoti
Precision tubes and pipes, of circular cross-section, cold-drawn or cold-rolled, seamless, of steel other than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai apskritojo skerspjūvio preciziniai plieno,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai,
šaltai tempti arba šaltai valcuoti

Description:

Precision tubes and pipes, of circular cross-section,
cold-drawn or cold-rolled, seamless, of steel other than
stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.31(.20) + .51(.81)]

CN:

7304[.31(.20) + .51(.81)]

24.20.13.50.00

Besiūliai apskritojo skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, šaltai tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus
precizinius vamzdžius ir vamzdelius)
Tubes and pipes, of circular cross-section, cold-drawn or cold-rolled, seamless, of steel other than stainless steel (excluding precision
tubes and pipes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai apskritojo skerspjūvio plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, šaltai
tempti arba šaltai valcuoti (išskyrus precizinius
vamzdžius ir vamzdelius)

Description:

Tubes and pipes, of circular cross-section, cold-drawn
or cold-rolled, seamless, of steel other than stainless
steel (excluding precision tubes and pipes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304[.31(.80) + .51(.12 + .18 + .89)]

CN:

7304[.31(.80) + .51(.12 + .18 + .89)]

24.20.13.70.00

Karštojo paruošimo besiūliai apskritojo skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir apsauginius vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir gręžimo vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)
Tubes and pipes, of circular cross-section, hot-finished, seamless, of steel other than stainless steel (excluding line pipe of a kind used
for oil or gas pipelines and casing, tubing and drill-pipe used for oil or gas drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo paruošimo besiūliai apskritojo skerspjūvio
Description:
plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir
vamzdeliai (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir apsauginius
vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir gręžimo vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Tubes and pipes, of circular cross-section, hot-finished,
seamless, of steel other than stainless steel (excluding
line pipe of a kind used for oil or gas pipelines and
casing, tubing and drill-pipe used for oil or gas drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

kg
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Ryšys su CN:

7304[.39(.10 + .52 + .58 + .92 + .93 + .98) + .59(.10 +
.32 + .38 + .92 + .93 + .99)]

24.20.14

Plieniniai neapskritojo skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
Tubes and pipes, of non-circular cross-section and hollow profiles, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plieniniai neapskritojo skerspjūvio vamzdžiai,
vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai

Description:

Tubes and pipes, of non-circular cross-section and
hollow profiles, of steel

24.20.14.00.00

Besiūliai neapskritojo skerspjūvio plieno vamzdžiai, vamzdeliai ir besiūliai tuščiaviduriai profiliuočiai
Tubes and pipes, of non-circular cross-section, seamless, and hollow profiles, seamless, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūliai neapskritojo skerspjūvio plieno vamzdžiai,
vamzdeliai ir besiūliai tuščiaviduriai profiliuočiai

Description:

Tubes and pipes, of non-circular cross-section,
seamless, and hollow profiles, seamless, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7304 90

CN:

7304 90

24.20.2

Suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm
Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai
iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip
406,4 mm

Description:

Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of
an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.21

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis
skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines,
welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.21.10.00

Išilgai suvirinti plieno vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, longitudinally welded, of an external diameter > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išilgai suvirinti plieno vamzdynų vamzdžiai, kurių
išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines,
longitudinally welded, of an external diameter > 406,4
mm, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7305[.11 + .12]

CN:

7305[.11 + .12]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:
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24.20.21.50.00

Plieno vamzdynų vamzdžiai, išskyrus išilgai suvirintus, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, other than longitudinally welded, of an external diameter > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno vamzdynų vamzdžiai, išskyrus išilgai suvirintus,
kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm,
tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, other
than longitudinally welded, of an external diameter
> 406,4 mm, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7305 19

CN:

7305 19

24.20.22

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose
Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš
plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4
mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or
gas, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of
steel

24.20.22.00.00

Suvirinti apsauginiai plieno vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose
Casing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti apsauginiai plieno vamzdžiai, kurių išorinis
skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded,
of an external diameter > 406,4 mm, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7305 20

CN:

7305 20

24.20.23

Kiti suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm
Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra
didesnis kaip 406,4 mm

Description:

Other tubes and pipes, of circular cross section,
welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel

24.20.23.00.00

Suvirinti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)
Tubes and pipes, welded, of an external diameter > 406,4 mm, of steel (excluding line pipe of a kind used for oil or gas pipelines and
casing used for oil or gas drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis
skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus
vamzdynų vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, ir apsauginius vamzdžius, tinkamus
naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Description:

Tubes and pipes, welded, of an external diameter
> 406,4 mm, of steel (excluding line pipe of a kind
used for oil or gas pipelines and casing used for oil or
gas drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7305[.31 + .39]

CN:

7305[.31 + .39]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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24.20.24

Kiti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis
skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu
Other tubes and pipes, of circular cross section, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of > 406,4 mm,
of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš
Description:
plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti
panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip
406,4 mm, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba
sujungti panašiu būdu

24.20.24.00.00

Sukniedyti arba panašiu būdu sujungti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus
vamzdynų vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose, ir suvirintus vamzdžius ir vamzdelius)
Tubes and pipes, riveted or similarly closed, of an external diameter > 406,4 mm, of steel (excluding line pipe for oil and gas pipelines,
casing used for oil or gas drilling and welded tubes and pipes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukniedyti arba panašiu būdu sujungti plieno
Description:
vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra
didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti,
apsauginius vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose, ir suvirintus vamzdžius ir vamzdelius)

Tubes and pipes, riveted or similarly closed, of an
external diameter > 406,4 mm, of steel (excluding line
pipe for oil and gas pipelines, casing used for oil or gas
drilling and welded tubes and pipes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7305 90

CN:

7305 90

24.20.3

Suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm
Tubes and pipes, of an external diameter of <= 406,4 mm, welded, of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai
iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip
406,4 mm

Description:

Tubes and pipes, of an external diameter of = 406,4
mm, welded, of steel

24.20.31

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of <= 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis
skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami
naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines,
welded, of an external diameter of = 406,4 mm, of steel

24.20.31.10.00

Išilgai arba spirališkai suvirinti nerūdijančiojo plieno vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm,
tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, longitudinally or spirally welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išilgai arba spirališkai suvirinti nerūdijančiojo plieno
vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines,
longitudinally or spirally welded, of an external
diameter ? 406,4 mm, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Other tubes and pipes, of circular cross section, such as
open seam, riveted or similarly closed, of an external
diameter of > 406,4 mm, of steel
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Ryšys su CN:

7306[.11(.10 + .90)]

24.20.31.50.00

Išilgai arba spirališkai suvirinti plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip
406,4 mm, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines, longitudinally or spirally welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of steel other
than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išilgai arba spirališkai suvirinti plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdynų vamzdžiai, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm,
tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe, of a kind used for oil or gas pipelines,
longitudinally or spirally welded, of an external
diameter ? 406,4 mm, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306[.19(.10 + .90)]

CN:

7306[.19(.10 + .90)]

24.20.32

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose
Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of <= 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš
plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4
mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or
gas, welded, of an external diameter of = 406,4 mm, of
steel

24.20.32.10.00

Suvirinti nerūdijančiojo plieno apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm,
tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose
Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti nerūdijančiojo plieno apsauginiai vamzdžiai ir
vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose

Description:

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or
gas, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of
stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 21

CN:

7306 21

24.20.32.50.00

Suvirinti plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis
kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose
Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of steel other than stainless
steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm,
tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

Description:

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or
gas, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of
steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 29

CN:

7306 29

24.20.33

Kiti suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm
Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of <= 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

7306[.11(.10 + .90)]
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Pavadinimas:

Kiti suvirinti apskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm

24.20.33.10.00

Suvirinti apskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm
(išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)
Tubes and pipes, of circular cross-section, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of stainless steel (excluding line pipe of a kind
used for oil or gas pipelines, and casing and tubing used for oil or gas drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti apskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno
Description:
vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir
apsauginius vamzdžius bei vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose)

Tubes and pipes, of circular cross-section, welded, of
an external diameter ? 406,4 mm, of stainless steel
(excluding line pipe of a kind used for oil or gas
pipelines, and casing and tubing used for oil or gas
drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306[.40(.20 + .80)]

CN:

7306[.40(.20 + .80)]

24.20.33.40.00

Suvirinti apskritojo skerspjūvio preciziniai plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm
Precision tubes and pipes, of circular cross-section, welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of steel other than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirinti apskritojo skerspjūvio preciziniai plieno,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai,
kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

Description:

Precision tubes and pipes, of circular cross-section,
welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of steel
other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306[.30(.11 + .19) + .50(.20)]

CN:

7306[.30(.11 + .19) + .50(.20)]

24.20.33.70.00

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti apskritojo skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm
Tubes and pipes, of circular cross-section, hot- or cold-formed and welded, of an external diameter ? 406,4 mm, of steel other than
stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti apskritojo
skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm

Description:

Tubes and pipes, of circular cross-section, hot- or coldformed and welded, of an external diameter ? 406,4
mm, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306[.30(.41 + .49 + .72 + .77 + .80) + .50(.80)]

CN:

7306[.30(.41 + .49 + .72 + .77 + .80) + .50(.80)]

24.20.34

Suvirinti neapskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm
Tubes and pipes, of non-circular cross-section, welded, of an external diameter of <= 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvirinti neapskritojo skerspjūvio vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm

Description:

Tubes and pipes, of non-circular cross-section, welded,
of an external diameter of = 406,4 mm, of steel

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Other tubes and pipes, of circular cross section,
welded, of an external diameter of = 406,4 mm, of steel
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24.20.34.10.00

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti neapskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir vamzdeliai
Tubes and pipes, of non-circular cross-section, hot- or cold-formed and welded, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti
neapskritojo skerspjūvio nerūdijančiojo plieno
vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Tubes and pipes, of non-circular cross-section, hot- or
cold-formed and welded, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306[.61(.10) + .69(.10)]

CN:

7306[.61(.10) + .69(.10)]

24.20.34.30.00

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir
vamzdeliai, kurių sienelių storis yra ne didesnis kaip 2 mm
Tubes and pipes, of square or rectangular cross-section, of a wall thickness ? 2 mm, hot- or cold-formed and welded, of steel other
than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti kvadratinio
ar stačiakampio skerspjūvio plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių
sienelių storis yra ne didesnis kaip 2 mm

Description:

Tubes and pipes, of square or rectangular crosssection, of a wall thickness ? 2 mm, hot- or coldformed and welded, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 61 92

CN:

7306 61 92

24.20.34.50.00

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir
vamzdeliai, kurių sienelių storis yra didesnis kaip 2 mm
Tubes and pipes, of square or rectangular cross-section, of a wall thickness > 2 mm, hot- or cold-formed and welded, of steel other
than stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti kvadratinio
ar stačiakampio skerspjūvio plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių
sienelių storis yra didesnis kaip 2 mm

Description:

Tubes and pipes, of square or rectangular crosssection, of a wall thickness > 2 mm, hot- or coldformed and welded, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 61 99

CN:

7306 61 99

24.20.34.70.00

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti neapskritojo skerspjūvio, išskyrus kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio, plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai
Tubes and pipes, of other non-circular cross-section than square or rectangular, hot- or cold-formed and welded, of steel other than
stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo formavimo ir suvirinti
neapskritojo skerspjūvio, išskyrus kvadratinio ar
stačiakampio skerspjūvio, plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Tubes and pipes, of other non-circular cross-section
than square or rectangular, hot- or cold-formed and
welded, of steel other than stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 69 90

CN:

7306 69 90
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24.20.35

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo ne didesnis
406,4 mm
Other tubes and pipes, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of <= 406,4 mm, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui,
atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu,
kurių išorinis skersmuo ne didesnis 406,4 mm

Description:

Other tubes and pipes, such as open seam, riveted or
similarly closed, of an external diameter of = 406,4
mm, of steel

24.20.35.00.00

Atvirasiūliai, sukniedyti arba panašiu būdu sujungti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus vamzdynų vamzdžius, tinkamus
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose ir
kitus suvirintus vamzdžius ir vamzdelius)
Tubes and pipes, open seam, riveted or similarly closed, of steel (excluding line pipe for oil and gas pipelines, casing and tubing used
for oil or gas drilling and other welded tubes and pipes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atvirasiūliai, sukniedyti arba panašiu būdu sujungti
plieno vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti, apsauginius vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius,
tinkamus naudoti naftos arba dujų gręžiniuose ir kitus
suvirintus vamzdžius ir vamzdelius)

Description:

Tubes and pipes, open seam, riveted or similarly
closed, of steel (excluding line pipe for oil and gas
pipelines, casing and tubing used for oil or gas drilling
and other welded tubes and pipes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7306 90

CN:

7306 90

24.20.4

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno
Tube or pipe fittings of steel, not cast

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės iš plieno

Description:

Tube or pipe fittings of steel, not cast

24.20.40

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno
Tube or pipe fittings of steel, not cast

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės iš plieno

Description:

Tube or pipe fittings of steel, not cast

24.20.40.10.00

Jungės iš plieno (išskyrus lietines jungiamąsias detales)
Flanges, of steel (excluding cast fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jungės iš plieno (išskyrus lietines jungiamąsias detales)

Description:

Flanges, of steel (excluding cast fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307[.21 + .91]

CN:

7307[.21 + .91]
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24.20.40.30.00

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir kitos jungiamosios vamzdžių ir vamzdelių detalės su sriegiais (išskyrus lietines jungiamąsias
detales)
Elbows, bends, couplings, sleeves and other threaded tube or pipe fittings, of steel (excluding cast fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir kitos
Description:
jungiamosios vamzdžių ir vamzdelių detalės su sriegiais
(išskyrus lietines jungiamąsias detales)

Elbows, bends, couplings, sleeves and other threaded
tube or pipe fittings, of steel (excluding cast fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Ryšys su CN:

7307[.22(.10 + .90) + .29(.10) + .92(.10 + .90) + .99(.10)] CN:

24.20.40.50.00

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir kitos gaubiamuoju būdu privirinamos jungiamosios vamzdžių ar vamzdelių detalės (išskyrus
lietines jungiamąsias detales)
Elbows, bends, couplings and sleeves and other socket welding tube or pipe fittings, of steel (excluding cast fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir kitos
gaubiamuoju būdu privirinamos jungiamosios
vamzdžių ar vamzdelių detalės (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

Description:

Elbows, bends, couplings and sleeves and other socket
welding tube or pipe fittings, of steel (excluding cast
fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307[.29(.80) + .99(.80)]

CN:

7307[.29(.80) + .99(.80)]

24.20.40.73.00

Sandūriniu būdu privirinamos plieno alkūnės ir movos, skirtos vamzdžiams ir vamzdeliams (išskyrus lietines jungiamąsias detales)
Butt welding elbows and bends, for tubes or pipes, of steel (excluding cast fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandūriniu būdu privirinamos plieno alkūnės ir movos,
skirtos vamzdžiams ir vamzdeliams (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

Description:

Butt welding elbows and bends, for tubes or pipes, of
steel (excluding cast fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307[.23(.10) + .93(.11 + .91)]

CN:

7307[.23(.10) + .93(.11 + .91)]

24.20.40.75.00

Sandūriniu būdu privirinamos plieno vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės, kitokios nei alkūnės ar movos (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)
Butt welding tube or pipe fittings, other than elbows and bends, of steel (excluding cast fittings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandūriniu būdu privirinamos plieno vamzdžių ir
Description:
vamzdelių jungiamosios detalės, kitokios nei alkūnės ar
movos (išskyrus lietines jungiamąsias detales)

Butt welding tube or pipe fittings, other than elbows
and bends, of steel (excluding cast fittings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307[.23(.90) + .93(.19 + .99)]

CN:

7307[.23(.90) + .93(.19 + .99)]

24.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių
gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir
susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of
steel

24.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių
gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių
vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir
susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of
steel

24.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių
gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių
vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir
susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of
steel

24.3

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai
Other products of the first processing of steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai

Description:

Other products of the first processing of steel

24.31

Šaltai tempti strypai
Cold drawn bars

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai

Description:

Cold drawn bars

24.31.1

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno
Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš
nelegiruotojo plieno

Description:

Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel

24.31.10

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno
Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš
nelegiruotojo plieno

Description:

Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel
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24.31.10.10.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) automatinio nelegiruotojo plieno strypai ir juostos, papildomai
neapdirbti
Bars and rods, of non-alloy free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui,
šaltojo tempimo) automatinio nelegiruotojo plieno
strypai ir juostos, papildomai neapdirbti

Description:

Bars and rods, of non-alloy free-cutting steel, not
further worked than cold-formed or cold-finished (e.g.
by cold-drawing)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7215 10

CN:

7215 10

24.31.10.20.00

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio
plieno), kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, strypai ir sijos, kvadrato ar kitokio nei stačiakampis skerspjūvio formos,
papildomai neapdirbti
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing), containing
by weight < 0,25 % of carbon, of square or other than rectangular cross-section (excluding those of free-cutting steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos
Description:
(pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba
nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio plieno),
kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %,
strypai ir sijos, kvadrato ar kitokio nei stačiakampis
skerspjūvio formos, papildomai neapdirbti

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not
further worked than cold-formed or cold-finished (e.g.
by cold-drawing), containing by weight 0,25 % of
carbon, of square or other than rectangular crosssection (excluding those of free-cutting steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7215 50 19

CN:

7215 50 19

24.31.10.30.00

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio
plieno), kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, stačiakampio, kitokio nei kvadratas, skerspjūvio formos strypai ir sijos,
papildomai neapdirbti
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing), containing
by weight < 0,25 % of carbon of rectangular ‘other than square’ cross-section (excluding those of free-cutting steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos
Description:
(pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba
nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio plieno),
kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %,
stačiakampio, kitokio nei kvadratas, skerspjūvio formos
strypai ir sijos, papildomai neapdirbti

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not
further worked than cold-formed or cold-finished (e.g.
by cold-drawing), containing by weight 0,25 % of
carbon of rectangular ‘other than square’ cross-section
(excluding those of free-cutting steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7215 50 11

CN:

7215 50 11

24.31.10.40.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, papildomai apdirbti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos arba karštojo formavimo geležies arba
nelegiruotojo plieno strypai ir sijos (išskyrus plakiruotus karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo papildomai
neapdirbtus ir kaltinius produktus)
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, cold-formed or cold-finished and further worked, or hot-formed and further worked,
n.e.c. (excluding hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, not further worked than clad, and forged products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, papildomai apdirbti šaltojo Description:
formavimo arba šaltosios apdailos arba karštojo
formavimo geležies arba nelegiruotojo plieno strypai ir
sijos (išskyrus plakiruotus karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo papildomai
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neapdirbtus ir kaltinius produktus)
Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7215 90

CN:

7215 90

24.31.10.50.00

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio
plieno), kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, strypai ir sijos, papildomai neapdirbti
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing), containing
by weight ? 0,25 % of carbon (excluding those of free-cutting steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos
Description:
(pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba
nelegiruotojo plieno (išskyrus automatinio plieno),
kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25
%, strypai ir sijos, papildomai neapdirbti

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not
further worked than cold-formed or cold-finished (e.g.
by cold-drawing), containing by weight ? 0,25 % of
carbon (excluding those of free-cutting steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7215 50 80

CN:

7215 50 80

24.31.10.60.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) geležies arba nelegiruotojo plieno kampuočiai, fasoniniai
profiliuočiai ir specialieji profiliuočiai, papildomai neapdirbti (išskyrus profiliuotus lakštus)
Angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing)
(excluding profiled sheet)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui,
šaltojo tempimo) geležies arba nelegiruotojo plieno
kampuočiai, fasoniniai profiliuočiai ir specialieji
profiliuočiai, papildomai neapdirbti (išskyrus
profiliuotus lakštus)

Description:

Angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel,
not further worked than cold-formed or cold-finished
(e.g. by cold-drawing) (excluding profiled sheet)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216 69

CN:

7216 69

24.31.2

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas
Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo Description:
plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas

24.31.20

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas
Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo Description:
plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other
than stainless steel

Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other
than stainless steel

805/1 939

PGPK 2013

24.31.20.10.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos ir toliau neapdoroti greitapjovio plieno strypai ir sijos, taip pat toliau apdoroti arba karštai
formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius arba plokščius valcavimo produktus, karštai valcuotas sijas ir
strypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo); šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos silikomanganinio plieno strypai ir sijos,
arba karštojo valcavimo, įskaitant toliau apdorotus (išskyrus karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos), tik plakiruotus produktus, pusgaminius, plokščius valcavimo produktus, karštai valcuotas sijas ir strypus, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo)
Bars and rods, of high-speed steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, even further worked, or hot-formed and
further worked (excluding forged, semi-finished or flat-rolled products, hot-rolled bars and rods in irregularly wound coils); bars and
rods, of silico-manganese steel, only cold-formed or cold-finished or hot-rolled, including further worked (excluding hot-rolled, hotdrawn or extruded, just clad, semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods in irregularly wound coils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos ir toliau
Description:
neapdoroti greitapjovio plieno strypai ir sijos, taip pat
toliau apdoroti arba karštai formuoti ir toliau apdoroti
(išskyrus kaltinius produktus, pusgaminius arba
plokščius valcavimo produktus, karštai valcuotas sijas ir
strypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo);
šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos
silikomanganinio plieno strypai ir sijos, arba karštojo
valcavimo, įskaitant toliau apdorotus (išskyrus karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos), tik plakiruotus produktus, pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus, karštai valcuotas sijas ir
strypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Bars and rods, of high-speed steel, not further worked
than cold-formed or cold-finished, even further
worked, or hot-formed and further worked (excluding
forged, semi-finished or flat-rolled products, hot-rolled
bars and rods in irregularly wound coils); bars and rods,
of silico-manganese steel, only cold-formed or coldfinished or hot-rolled, including further worked
(excluding hot-rolled, hot-drawn or extruded, just clad,
semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled
bars and rods in irregularly wound coils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.10(.90) + .20(.99)]

CN:

7228[.10(.90) + .20(.99)]

24.31.20.20.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9
%, bet ne daugiau kaip 1,15 %, chromas - ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, - ne daugiau kaip
0,5 %, strypai ir juostos (išskyrus pusgaminius, plokščius valcavimo produktus, karštojo valcavimo strypus ir sijas, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo)
Bars/rods, 0,9 % to 1,15 % of carbon, 0,5 % to 2 % of chromium and, if present ? 0,5 % of molybdenum, only cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing) (excluding semi-finished or flat-rolled products; hot-rolled bars or rods in irregularly wound coils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, Description:
šaltojo tempimo) plieno, kurio sudėtyje esanti anglis
sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15
%, chromas - ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau
kaip 2 %, o molibdenas, jeigu jo yra, - ne daugiau kaip
0,5 %, strypai ir juostos (išskyrus pusgaminius,
plokščius valcavimo produktus, karštojo valcavimo
strypus ir sijas, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)

Bars/rods, 0,9 % to 1,15 % of carbon, 0,5 % to 2 % of
chromium and, if present ? 0,5 % of molybdenum, only
cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing)
(excluding semi-finished or flat-rolled products; hotrolled bars or rods in irregularly wound coils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228 50 40

CN:

7228 50 40

24.31.20.30.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo) plieno strypai ir juostos (išskyrus pusgaminius, plokščius
valcavimo produktus, karštojo valcavimo sijas ir strypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo)
Bars and rods of tool steel, only cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing) (excluding semi-finished products, flat-rolled
products and hot-rolled bars and rods in irregularly wound coils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos (pavyzdžiui,
šaltojo tempimo) plieno strypai ir juostos (išskyrus
pusgaminius, plokščius valcavimo produktus, karštojo
valcavimo sijas ir strypus, netaisyklingai suvyniotų
ritinių pavidalo)

Description:

Bars and rods of tool steel, only cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing) (excluding semi-finished
products, flat-rolled products and hot-rolled bars and
rods in irregularly wound coils)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

7228 50 20

24.31.20.40.00

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos legiruotojo plieno (išskyrus nerūdijančiojo, greitapjovio, silikomanganinio, legiruotojo guolių
ar įrankinio plieno) strypai ir juostos
Bars and rods, of alloy steel, cold-formed or cold-finished (e.g. by cold-drawing) (excluding stainless steel, high-speed steel, silicomanganese steel, alloy bearing steel, tool steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos legiruotojo
Description:
plieno (išskyrus nerūdijančiojo, greitapjovio,
silikomanganinio, legiruotojo guolių ar įrankinio plieno)
strypai ir juostos

Bars and rods, of alloy steel, cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing) (excluding stainless
steel, high-speed steel, silico-manganese steel, alloy
bearing steel, tool steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228[.50(.61 + .69 + .80)]

CN:

7228[.50(.61 + .69 + .80)]

24.31.20.50.00

Šaltosios apdailos arba šaltojo formavimo legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, fasoniniai ir specialieji profiliuočiai
Sections, of alloy steel other than stainless, cold-finished or cold-formed (e.g. by cold-drawing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltosios apdailos arba šaltojo formavimo legiruotojo
plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, fasoniniai ir
specialieji profiliuočiai

Description:

Sections, of alloy steel other than stainless, coldfinished or cold-formed (e.g. by cold-drawing)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7228 70 90

CN:

7228 70 90

24.31.3

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

24.31.30

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel

24.31.30.00.00

Šaltai tempti nerūdijančiojo plieno strypai ir kietieji profiliuočiai
Cold-drawn bars and solid profiles of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltai tempti nerūdijančiojo plieno strypai ir kietieji
profiliuočiai

Description:

Cold-drawn bars and solid profiles of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7222[.20(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .81 + .89)]

CN:

7222[.20(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .81 + .89)]
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CN:

7228 50 20
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24.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų
strypų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold drawn bars

24.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų
strypų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold drawn bars

24.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų
strypų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold drawn bars

24.32

Šaltai valcuotos siauros juostos
Cold rolled narrow strip

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šaltai valcuotos siauros juostos

Description:

Cold rolled narrow strip

24.32.1

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių Description:
plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.10

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių Description:
plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.10.11.00

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, juostos, mažesnio kaip 600 mm
pločio
Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing by weight < 0,25 % of carbon, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio
sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %,
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing
by weight 0,25 % of carbon, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of
600 mm

Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of
600 mm
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Ryšys su CN:

7211[.23(.30a + .80a) + .90(.20a + .80a)]

24.32.10.12.00

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 %,
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio
Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing by weight ? 0,25 % but < 0,6 % of carbon, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %,
bet mažiau kaip 0,6 %, juostos, mažesnio kaip 600 mm
pločio

Description:

Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing
by weight ? 0,25 % but 0,6 % of carbon, of a width of
600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7211 29 00a

CN:

7211 29 00a

24.32.10.14.00

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, juostos, mažesnio kaip 600
mm pločio
Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing by weight 0,6 % or more of carbon, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siauros šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno, kurio
sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 %,
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel, containing
by weight 0,6 % or more of carbon, of a width of 600
mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7211 29 00b

CN:

7211 29 00b

24.32.10.16.00

Siauros šaltojo valcavimo legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančio arba elektrotechninio plieno, juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio
Cold-rolled narrow strip of alloy steel other than stainless and electrical steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siauros šaltojo valcavimo legiruotojo plieno, išskyrus
nerūdijančio arba elektrotechninio plieno, juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Cold-rolled narrow strip of alloy steel other than
stainless and electrical steel, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 92 00a

CN:

7226 92 00a

24.32.10.18.00

Siauros šaltojo valcavimo nerūdijančio plieno juostos (išskyrus izoliuotąsias juostas, banguotas juostas su vienu dantytu ar nusklembtu
kraštu), mažesnio kaip 600 mm pločio
Cold-rolled narrow strip of stainless steel (excluding insulated electric strip, corrugated strip with one edge serrated or bevelled), of a
width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siauros šaltojo valcavimo nerūdijančio plieno juostos
(išskyrus izoliuotąsias juostas, banguotas juostas su
vienu dantytu ar nusklembtu kraštu), mažesnio kaip
600 mm pločio

Description:

Cold-rolled narrow strip of stainless steel (excluding
insulated electric strip, corrugated strip with one edge
serrated or bevelled), of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7220[.20(.21a + .29a + .41a + .49a + .81a + .89a) +
.90(.20a + .80a)]

CN:

7220[.20(.21a + .29a + .41a + .49a + .81a + .89a) +
.90(.20a + .80a)]
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CN:

7211[.23(.30a + .80a) + .90(.20a + .80a)]
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24.32.10.22.00

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo arba legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo arba elektrotechninio plieno, ritininės juostos, mažesnio
kaip 600 mm pločio
Cold-rolled slit strip of non-alloy steel and of alloy steel other than stainless and electrical steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo arba legiruotojo
plieno, išskyrus nerūdijančiojo arba elektrotechninio
plieno, ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Cold-rolled slit strip of non-alloy steel and of alloy
steel other than stainless and electrical steel, of a width
of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7211[.23(.30b + .80b) + .29(.00c) + .90(.20b + .80b)] +
7226 92 00b

CN:

7211[.23(.30b + .80b) + .29(.00c) + .90(.20b + .80b)] +
7226 92 00b

24.32.10.25.00

Plokšti geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių sudėtyje esanti elektrotechninė anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, valcavimo produktai,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of < 600 mm, simply cold-rolled ‘cold-reduced’, not clad, plated or coated,
containing by weight < 0,25 % of carbon ‘electrical’

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokšti geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių
Description:
sudėtyje esanti elektrotechninė anglis sudaro mažiau
kaip 0,25 %, valcavimo produktai, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm, tik šaltai valcuoti, neplakiruoti,
nepadengti ir neapvilkti

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a
width of 600 mm, simply cold-rolled ‘cold-reduced’,
not clad, plated or coated, containing by weight
0,25 % of carbon ‘electrical’

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7211 23 20

CN:

7211 23 20

24.32.10.28.00

Šaltojo valcavimo nerūdijančiojo plieno ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio
Cold-rolled slit strip of stainless steel, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo nerūdijančiojo plieno ritininės
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Cold-rolled slit strip of stainless steel, of a width of 600
mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7220[.20(.21b + .29b + .41b + .49b + .81b + .89b) +
.90(.20b + .80b)]

CN:

7220[.20(.21b + .29b + .41b + .49b + .81b + .89b) +
.90(.20b + .80b)]

24.32.10.30.00

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir elektrocheminiu būdu padengti cinku legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, plokšti
valcavimo produktai, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio plieno produktus)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
electrolytically plated or coated with zinc (excluding products of high-speed steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir elektrocheminiu
būdu padengti cinku legiruotojo plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, plokšti valcavimo produktai,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus
greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio
plieno produktus)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width of 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and electrolytically plated or coated with zinc
(excluding products of high-speed steel or siliconelectrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 99 10

CN:

7226 99 10
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24.32.10.40.00

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir cinkuoti arba padengti cinku legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, plokšti valcavimo
produktai, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus padengtus elektrocheminiu būdu ir greitapjovio plieno arba silicinio
elektrotechninio plieno)
Flat -rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and plated or
coated with zinc (excluding electrolytically plated or coated, and products of high-speed steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir cinkuoti arba
Description:
padengti cinku legiruotojo plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, plokšti valcavimo produktai,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus padengtus
elektrocheminiu būdu ir greitapjovio plieno arba
silicinio elektrotechninio plieno)

Flat -rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width of 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and plated or coated with zinc (excluding
electrolytically plated or coated, and products of highspeed steel or silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 99 30

CN:

7226 99 30

24.32.10.50.00

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir toliau apdoroti legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno, plokšti valcavimo produktai, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus padengtus cinku ir produktus iš greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio plieno)
Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and further
worked (excluding plated or coated with zinc, and products of high-speed steel or silicon-electrical steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karštojo arba šaltojo valcavimo ir toliau apdoroti
legiruotojo plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
plokšti valcavimo produktai, kurių plotis mažesnis kaip
600 mm (išskyrus padengtus cinku ir produktus iš
greitapjovio plieno arba silicinio elektrotechninio
plieno)

Description:

Flat-rolled products of alloy steel other than stainless,
of a width of 600 mm, hot-rolled or cold-rolled ‘coldreduced’ and further worked (excluding plated or
coated with zinc, and products of high-speed steel or
silicon-electrical steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7226 99 70

CN:

7226 99 70

24.32.2

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti,
Description:
padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.20

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti,
Description:
padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.20.10.00

Plakiruotos šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno siauros juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio (išskyrus izoliuotąsias
elektrotechnines juostas)
Clad, cold-rolled narrow strip of non-alloy steel (excluding insulated electric strip), of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plakiruotos šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno
Description:
siauros juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio (išskyrus
izoliuotąsias elektrotechnines juostas)

Clad, cold-rolled narrow strip of non-alloy steel
(excluding insulated electric strip), of a width of 600
mm

Matavimo

kg

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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vienetas:
Ryšys su CN:

7212 60

24.32.20.20.00

Plieno lakštai ir juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, karštojo panardinimo arba elektrocheminiu būdu padengtos metalu
Steel sheet and strip, hot-dipped or electrolytically metal coated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lakštai ir juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio,
karštojo panardinimo arba elektrocheminiu būdu
padengtos metalu

Description:

Steel sheet and strip, hot-dipped or electrolytically
metal coated, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7212[.10(.90a) + .20 + .30(.00a) + .50(.20a + .30a + .40a CN:
+ .90a)]

24.32.20.30.00

Organinėmis medžiagomis padengti plieno lakštai, mažesnio kaip 600 mm pločio
Organic coated steel sheet, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organinėmis medžiagomis padengti plieno lakštai,
mažesnio kaip 600 mm pločio

Description:

Organic coated steel sheet, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7212[.40(.20 + .80a)]

CN:

7212[.40(.20 + .80a)]

24.32.20.40.00

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, padengtos metalu panardinant į lydalą
Cold-rolled slit strip of non-alloy steel, hot-dipped metal coated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno ritininės juostos, Description:
mažesnio kaip 600 mm pločio, padengtos metalu
panardinant į lydalą

Cold-rolled slit strip of non-alloy steel, hot-dipped
metal coated, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7212[.10(.90b) + .30(.00b) + .50(.20b + .30b + .40b +
.90b)]

CN:

7212[.10(.90b) + .30(.00b) + .50(.20b + .30b + .40b +
.90b)]

24.32.20.50.00

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, elektrolitiniu būdu padengtos metalu
Cold-rolled slit strip of non-alloy steel, electrolytically metal coated, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo nelegiruotojo plieno ritininės juostos, Description:
mažesnio kaip 600 mm pločio, elektrolitiniu būdu
padengtos metalu

Cold-rolled slit strip of non-alloy steel, electrolytically
metal coated, of a width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7212[.50(.20c + .30c + .40c + .61 + .69 + .90c)]

CN:

7212[.50(.20c + .30c + .40c + .61 + .69 + .90c)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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24.32.20.60.00

Šaltojo valcavimo ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, iš organinėmis medžiagomis padengtų plieno lakštų
Cold-rolled slit strip of organic coated steel sheet, of a width of < 600 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo ritininės juostos, mažesnio kaip 600
mm pločio, iš organinėmis medžiagomis padengtų
plieno lakštų

Description:

Cold-rolled slit strip of organic coated steel sheet, of a
width of 600 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7212 40 80b

CN:

7212 40 80b

24.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų Description:
siaurų juostų gamybos dalis

24.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų Description:
siaurų juostų gamybos dalis

24.32.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų Description:
siaurų juostų gamybos dalis

24.33

Šaltojo formavimo ar lankstymo gaminiai
Cold formed or folded products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo ar lankstymo gaminiai

Description:

Cold formed or folded products

24.33.1

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai
Open sections cold formed or folded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai

Description:

Open sections cold formed or folded

24.33.11

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno
Open sections cold formed or folded of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš
nelegiruotojo plieno

Description:

Open sections cold formed or folded of non alloy steel
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24.33.11.10.00

Šaltojo formavimo nelegiruotojo plieno profiliuočiai, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų, nepadengti
Cold-formed sections, obtained from flat products, of non-alloy steel, not coated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo nelegiruotojo plieno profiliuočiai,
pagaminti iš plokščių valcavimo produktų, nepadengti

Description:

Cold-formed sections, obtained from flat products, of
non-alloy steel, not coated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216[.61(.10 + .90)]

CN:

7216[.61(.10 + .90)]

24.33.11.30.00

Šaltojo formavimo nelegiruotojo plieno profiliuočiai, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų, padengti cinku
Cold-formed sections, obtained from flat products, of non-alloy steel, coated with zinc

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo nelegiruotojo plieno profiliuočiai,
pagaminti iš plokščių valcavimo produktų, padengti
cinku

Description:

Cold-formed sections, obtained from flat products, of
non-alloy steel, coated with zinc

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216 91 80

CN:

7216 91 80

24.33.11.50.00

Niekur kitur nepriskirti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos geležies arba nelegiruotojo plieno kampuočiai, fasoniniai profiliuočiai
ir specialieji profiliuočiai, toliau apdoroti arba kalti ir toliau neapdoroti arba kalti, arba kitais būdais karštai formuoti ir toliau apdoroti
(išskyrus pagamintus iš plokščių valcavimo produktų)
Angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel, cold-formed or cold-finished and further worked, or not further worked than
forged, or forged, or hot-formed by other means and further worked, n.e.s. (excluding from flat-rolled products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šaltojo formavimo arba šaltosios Description:
apdailos geležies arba nelegiruotojo plieno
kampuočiai, fasoniniai profiliuočiai ir specialieji
profiliuočiai, toliau apdoroti arba kalti ir toliau
neapdoroti arba kalti, arba kitais būdais karštai
formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus pagamintus iš
plokščių valcavimo produktų)

Angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel,
cold-formed or cold-finished and further worked, or
not further worked than forged, or forged, or hotformed by other means and further worked, n.e.s.
(excluding from flat-rolled products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216 99

CN:

7216 99

24.33.12

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
Open sections cold formed or folded of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Open sections cold formed or folded of stainless steel

24.33.12.00.00

Šaltojo formavimo nerūdijančiojo plieno profiliuočiai, pagaminti iš plokščių valcavimo produktų
Cold-formed sections, obtained from flat products, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo formavimo nerūdijančiojo plieno profiliuočiai,
pagaminti iš plokščių valcavimo produktų

Description:

Cold-formed sections, obtained from flat products, of
stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

7222 40 50

CN:

7222 40 50

24.33.2

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai
Ribbed sheets of non alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

Description:

Ribbed sheets of non alloy steel

24.33.20

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai
Ribbed sheets of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

Description:

Ribbed sheets of non alloy steel

24.33.20.00.00

Šaltojo profiliavimo (briaunoti) lakštai iš nelegiruotojo plieno
Cold-profiled (ribbed) sheets, of non-alloy steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo profiliavimo (briaunoti) lakštai iš nelegiruotojo
plieno

Description:

Cold-profiled (ribbed) sheets, of non-alloy steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7216 91 10

CN:

7216 91 10

24.33.3

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų
Sandwich panels of coated steel sheet

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

Description:

Sandwich panels of coated steel sheet

24.33.30

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų
Sandwich panels of coated steel sheet

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

Description:

Sandwich panels of coated steel sheet

24.33.30.00.00

Konstrukcijos vien tik arba daugiausia iš geležies, ketaus arba plieno dvisienių plokščių, kurias sudaro profiliuoti (briaunoti) lakštai su
izoliaciniu užpildu (išskyrus surenkamuosius statinius)
Structures, solely or principally of iron or steel sheet comprising two walls of profiled (ribbed) sheet with an insulating core (excluding
prefabricated buildings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konstrukcijos vien tik arba daugiausia iš geležies,
ketaus arba plieno dvisienių plokščių, kurias sudaro
profiliuoti (briaunoti) lakštai su izoliaciniu užpildu
(išskyrus surenkamuosius statinius)

Description:

Structures, solely or principally of iron or steel sheet
comprising two walls of profiled (ribbed) sheet with an
insulating core (excluding prefabricated buildings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 90 51

CN:

7308 90 51
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24.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo
formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold formed or folded products

24.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo
formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold formed or folded products

24.33.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo
formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cold formed or folded products

24.34

Šaltai tempta viela
Cold drawn wire

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šaltai tempta viela

Description:

Cold drawn wire

24.34.1

Šaltai tempta viela
Cold drawn wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaltai tempta viela

Description:

Cold drawn wire

24.34.11

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno
Cold drawn wire of non alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

Description:

Cold drawn wire of non alloy steel

24.34.11.30.00

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, viela, įskaitant banguotąją vielą, išskyrus
suvytą vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslius laidus, pjūkliškai dantytą vielą, izoliuotąją elektros kabelių vielą
Iron or non-alloy steel wire containing < 0,25 % of carbon including crimping wire excluding stranded wire, barbed wire used for
fencing - duplex wire - saw-tooth wire, insulated electric wire

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti
anglis sudaro mažiau kaip 0,25 %, viela, įskaitant
banguotąją vielą, išskyrus suvytą vielą, spygliuotą
aptvarų vielą, dvigyslius laidus, pjūkliškai dantytą vielą,
izoliuotąją elektros kabelių vielą

Description:

Iron or non-alloy steel wire containing 0,25 % of
carbon including crimping wire excluding stranded
wire, barbed wire used for fencing - duplex wire - sawtooth wire, insulated electric wire

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

7217[.10(.10 + .31 + .39) + .20(.10 + .30) + .30(.41 +
.49) + .90(.20)]

24.34.11.50.00

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 %, viela, įskaitant
banguotąją vielą, išskyrus suvytą vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslius laidus, pjūkliškai dantytą vielą, izoliuotąją elektros kabelių
vielą
Iron or non-alloy steel wire containing 0,25-0,6 % of carbon including crimped wire excluding stranded wire, barbed wire used for
fencing, duplex wire, saw-tooth wire, insulated electric wire

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti Description:
anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip
0,6 %, viela, įskaitant banguotąją vielą, išskyrus suvytą
vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslius laidus,
pjūkliškai dantytą vielą, izoliuotąją elektros kabelių vielą

Iron or non-alloy steel wire containing 0,25-0,6 % of
carbon including crimped wire excluding stranded wire,
barbed wire used for fencing, duplex wire, saw-tooth
wire, insulated electric wire

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

CN:

7217[.10(.50) + .20(.50) + .30(.50) + .90(.50)]

24.34.11.70.00

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, viela, įskaitant banguotąją vielą, išskyrus
suvytą vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslius laidus, pjūkliškai dantytą vielą, izoliuotąją elektros kabelių vielą
Iron or non-alloy steel wire containing ? 0,6 % of carbon including crimping wire excluding stranded wire, barbed wire used for
fencing, duplex wire, saw-tooth wire, insulated electric wire

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar nelegiruotojo plieno, kurio sudėtyje esanti
anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, viela, įskaitant
banguotąją vielą, išskyrus suvytą vielą, spygliuotą
aptvarų vielą, dvigyslius laidus, pjūkliškai dantytą vielą,
izoliuotąją elektros kabelių vielą

Description:

Iron or non-alloy steel wire containing ? 0,6 % of
carbon including crimping wire excluding stranded
wire, barbed wire used for fencing, duplex wire, sawtooth wire, insulated electric wire

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7217[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

CN:

7217[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

24.34.12

Šaltai tempta viela iš nerūdijančiojo plieno
Cold drawn wire of stainless steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempta viela iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Cold drawn wire of stainless steel

24.34.12.00.00

Nerūdijančiojo plieno viela (išskyrus labai ploną sterilią nerūdijančiąją vielą, naudojamą chirurginiam siuvimui)
Stainless steel wire (excluding very fine sterile stainless wire used for surgical sutures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nerūdijančiojo plieno viela (išskyrus labai ploną sterilią
nerūdijančiąją vielą, naudojamą chirurginiam siuvimui)

Description:

Stainless steel wire (excluding very fine sterile stainless
wire used for surgical sutures)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7223[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

7223[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]
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24.34.13

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno
Cold drawn wire of other alloy steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno

Description:

Cold drawn wire of other alloy steel

24.34.13.00.00

Legiruotojo plieno viela (išskyrus nerūdijančiojo plieno suvytą vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslį laidą, pjūkliškai dantytą vielą ir
izoliuotąją elektros kabelių vielą)
Alloy steel wire (excluding stranded wire, barbed wire of a kind used for fencing, duplex wire, saw-tooth wire, insulated electric wire, of
stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Legiruotojo plieno viela (išskyrus nerūdijančiojo plieno
suvytą vielą, spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslį laidą,
pjūkliškai dantytą vielą ir izoliuotąją elektros kabelių
vielą)

Description:

Alloy steel wire (excluding stranded wire, barbed wire
of a kind used for fencing, duplex wire, saw-tooth wire,
insulated electric wire, of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7229[.20 + .90(.20 + .50 + .90)]

CN:

7229[.20 + .90(.20 + .50 + .90)]

24.34.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos Description:
vielos gamybos dalis

24.34.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos Description:
vielos gamybos dalis

24.34.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos Description:
vielos gamybos dalis

24.4

Pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai
Basic precious and other non-ferrous metals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai

Description:

Basic precious and other non-ferrous metals

24.41

Taurieji metalai
Precious metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Taurieji metalai

24.41.1

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras
Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo
sidabras

Description:

Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in
powder form

24.41.10

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras
Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo
sidabras

Description:

Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in
powder form

24.41.10.30.00

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas arba miltelių pavidalo
Silver, unwrought or in powder form (including plated with gold or platinum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba
platina), neapdorotas arba miltelių pavidalo

Description:

Silver, unwrought or in powder form (including plated
with gold or platinum)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7106[.10 + .91]

CN:

7106[.10 + .91]

24.41.10.50.00

Pusiau apdirbtas sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina, išskyrus neapdorotą arba miltelių pavidalo)
Silver, in semi-manufactured forms (including plated with gold or platinum) (excluding unwrought or in powder form)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pusiau apdirbtas sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą
auksu arba platina, išskyrus neapdorotą arba miltelių
pavidalo)

Description:

Silver, in semi-manufactured forms (including plated
with gold or platinum) (excluding unwrought or in
powder form)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7106 92

CN:

7106 92

24.41.2

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas
Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo
auksas

Description:

Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in
powder form

24.41.20

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas
Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo
auksas

Description:

Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in
powder form
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24.41.20.30.00

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas arba miltelių pavidalo, neskirtas monetoms kaldinti
Gold, unwrought or in powder form for non-monetary use (including plated with platinum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina),
neapdorotas arba miltelių pavidalo, neskirtas
monetoms kaldinti

Description:

Gold, unwrought or in powder form for non-monetary
use (including plated with platinum)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7108[.11 + .12]

CN:

7108[.11 + .12]

24.41.20.50.00

Pusiau apdirbtas auksas, neskirtas monetoms kaldinti (įskaitant auksą, padengtą platina, išskyrus neapdorotą arba miltelių pavidalo)
Gold, in semi-manufactured forms for non-monetary use (including plated with platinum) (excluding unwrought or in powder form)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pusiau apdirbtas auksas, neskirtas monetoms kaldinti
(įskaitant auksą, padengtą platina, išskyrus neapdorotą
arba miltelių pavidalo)

Description:

Gold, in semi-manufactured forms for non-monetary
use (including plated with platinum) (excluding
unwrought or in powder form)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7108[.13(.10 + .80)]

CN:

7108[.13(.10 + .80)]

24.41.20.70.00

Auksas, skirtas monetoms kaldinti (įskaitant auksą, padengtą platina)
Monetary gold (including gold plated with platinum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Auksas, skirtas monetoms kaldinti (įskaitant auksą,
padengtą platina)

Description:

Monetary gold (including gold plated with platinum)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7108 20

CN:

7108 20

24.41.3

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina
Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina Description:

24.41.30

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina
Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina Description:
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24.41.30.30.00

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir rutenis, neapdoroti arba miltelių pavidalo
Platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium and ruthenium, unwrought or in powder form

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir rutenis, neapdoroti Description:
arba miltelių pavidalo

Platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium and
ruthenium, unwrought or in powder form

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7110[.11 + .21 + .31 + .41]

CN:

7110[.11 + .21 + .31 + .41]

24.41.30.50.00

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus neapdorotus arba miltelių pavidalo)
Platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium and ruthenium, in semi-manufactured forms (excluding unwrought or in powder form)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir rutenis, pusiau
apdirbti (išskyrus neapdorotus arba miltelių pavidalo)

Description:

Platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium and
ruthenium, in semi-manufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7110[.19(.10 + .80) + .29 + .39 + .49]

CN:

7110[.19(.10 + .80) + .29 + .39 + .49]

24.41.30.70.00

Platinos katalizatoriai, vielos audinio arba tinklelio pavidalo
Platinum catalysts in the form of wire cloth or grill

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Platinos katalizatoriai, vielos audinio arba tinklelio
pavidalo

Description:

Platinum catalysts in the form of wire cloth or grill

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7115 10

CN:

7115 10

24.41.4

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu,
neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

Description:

Base metals or silver, clad with gold, not further
worked than semi-manufactured

24.41.40

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu,
neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

Description:

Base metals or silver, clad with gold, not further
worked than semi-manufactured

24.41.40.00.00

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti
Base metals or silver, clad with gold, semi-manufactured but not further worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu,
pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti

Description:

Base metals or silver, clad with gold, semimanufactured but not further worked

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

7109

24.41.5

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji
metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina,
neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

Description:

Base metals clad with silver and base metals, silver or
gold clad with platinum, not further worked than semimanufactured

24.41.50

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji
metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina,
neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

Description:

Base metals clad with silver and base metals, silver or
gold clad with platinum, not further worked than semimanufactured

24.41.50.30.00

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti
Base metals clad with silver, semi-manufactured but not further worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, pusiau apdirbti,
bet toliau neapdoroti

Description:

Base metals clad with silver, semi-manufactured but
not further worked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7107

CN:

7107

24.41.50.50.00

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti
Base metals, silver or gold, clad with platinum, semi-manufactured but not further worked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti
platina, pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti

Description:

Base metals, silver or gold, clad with platinum, semimanufactured but not further worked

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7111

CN:

7111

24.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų
metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
precious metals

24.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų
metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
precious metals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

7109

822/1 939

PGPK 2013

24.41.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų
metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
precious metals

24.42

Aliuminis
Aluminium

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aliuminis

Description:

Aluminium

24.42.1

Neapdirbtas aliuminis; aliuminio oksidas
Aluminium, unwrought; aluminium oxide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas aliuminis; aliuminio oksidas

Description:

Aluminium, unwrought; aluminium oxide

24.42.11

Neapdirbtas aliuminis
Aluminium, unwrought

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas aliuminis

Description:

Aluminium, unwrought

24.42.11.30.00

Neapdirbtas nelegiruotasis aliuminis (išskyrus miltelius ir žvynelius)
Unwrought non-alloy aluminium (excluding powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas nelegiruotasis aliuminis (išskyrus miltelius
ir žvynelius)

Description:

Unwrought non-alloy aluminium (excluding powders
and flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7601 10

CN:

7601 10

24.42.11.54.00

Neapdirbti aliuminio lydiniai (išskyrus miltelius ir žvynelius)
Unwrought aluminium alloys (excluding aluminium powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbti aliuminio lydiniai (išskyrus miltelius ir
žvynelius)

Description:

Unwrought aluminium alloys (excluding aluminium
powders and flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7601[.20(.20 + .80)]

CN:

7601[.20(.20 + .80)]

24.42.12

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą
Aluminium oxide, excluding artificial corundum

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą

Description:

Aluminium oxide, excluding artificial corundum
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24.42.12.00.00

Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą)
Aluminium oxide (excluding artificial corundum)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą)

Description:

Aluminium oxide (excluding artificial corundum)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

2818 20

CN:

2818 20

24.42.2

Pusgaminiai iš aliuminio ar aliuminio lydinių
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pusgaminiai iš aliuminio ar aliuminio lydinių

Description:

Semi-finished products of aluminium or aluminium
alloys

24.42.21

Aliuminio milteliai ir žvyneliai
Aluminium powders and flakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

Description:

Aluminium powders and flakes

24.42.21.00.00

Aliuminio milteliai ir žvyneliai (išskyrus paruoštus miltelius ar žvynelius, naudojamus kaip dažikliai, dažai ir pan.)
Aluminium powders and flakes (excluding prepared powders or flakes for use as colours, paints or the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio milteliai ir žvyneliai (išskyrus paruoštus
miltelius ar žvynelius, naudojamus kaip dažikliai, dažai
ir pan.)

Description:

Aluminium powders and flakes (excluding prepared
powders or flakes for use as colours, paints or the like)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7603[.10 + .20]

CN:

7603[.10 + .20]

24.42.22

Aliuminio strypai, juostos ir profiliuočiai
Aluminium bars, rods and profiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio strypai, juostos ir profiliuočiai

Description:

Aluminium bars, rods and profiles

24.42.22.30.00

Aliuminio sijos, strypai ir profiliuočiai (išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir profiliuočius)
Aluminium bars, rods and profiles (excluding rods and profiles prepared for use in structures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio sijos, strypai ir profiliuočiai (išskyrus
konstrukcijoms skirtus strypus ir profiliuočius)

Description:

Aluminium bars, rods and profiles (excluding rods and
profiles prepared for use in structures)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7604[.10(.10 + .90)]

CN:

7604[.10(.10 + .90)]
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24.42.22.50.00

Aliuminio lydinių sijos, strypai, profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai (išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir profiliuočius)
Aluminium alloy bars, rods, profiles and hollow profiles (excluding rods and profiles prepared for use in structures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio lydinių sijos, strypai, profiliuočiai ir
tuščiaviduriai profiliuočiai (išskyrus konstrukcijoms
skirtus strypus ir profiliuočius)

Description:

Aluminium alloy bars, rods, profiles and hollow profiles
(excluding rods and profiles prepared for use in
structures)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7604[.21 + .29(.10 + .90)]

CN:

7604[.21 + .29(.10 + .90)]

24.42.23

Aliumininė viela
Aluminium wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliumininė viela

Description:

Aluminium wire

24.42.23.30.00

Nelegiruotojo aliuminio viela (išskyrus izoliuotus elektros laidus ir kabelius, aliuminio viela sustiprintas virves ir takelažą, daugiagyslius
laidus ir kabelius)
Non-alloy aluminium wire (excluding insulated electric wire and cable, twine and cordage reinforced with aluminium wire, stranded
wire and cables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nelegiruotojo aliuminio viela (išskyrus izoliuotus
elektros laidus ir kabelius, aliuminio viela sustiprintas
virves ir takelažą, daugiagyslius laidus ir kabelius)

Description:

Non-alloy aluminium wire (excluding insulated electric
wire and cable, twine and cordage reinforced with
aluminium wire, stranded wire and cables)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7605[.11 + .19]

CN:

7605[.11 + .19]

24.42.23.50.00

Aliuminio lydinių viela (išskyrus izoliuotus elektros laidus ir kabelius, aliuminio viela sustiprintas virves ir takelažą, daugiagyslius laidus ir
kabelius)
Aluminium alloy wire (excluding insulated electric wire and cable, twine and cordage reinforced with aluminium wire, stranded wire and
cables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio lydinių viela (išskyrus izoliuotus elektros
laidus ir kabelius, aliuminio viela sustiprintas virves ir
takelažą, daugiagyslius laidus ir kabelius)

Description:

Aluminium alloy wire (excluding insulated electric wire
and cable, twine and cordage reinforced with
aluminium wire, stranded wire and cables)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7605[.21 + .29]

CN:

7605[.21 + .29]

24.42.24

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm
Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness > 0,2 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis
didesnis kaip 0,2 mm

Description:

Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness > 0,2
mm
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24.42.24.30.00

Aliuminio plokštės, lakštai ir juostos, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm
Aluminium plates, sheets and strips > 0,2 mm thick

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio plokštės, lakštai ir juostos, kurių storis
didesnis kaip 0,2 mm

Description:

Aluminium plates, sheets and strips > 0,2 mm thick

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7606[.11(.10 + .91 + .93 + .99) + .91]

CN:

7606[.11(.10 + .91 + .93 + .99) + .91]

24.42.24.50.00

Aliuminio lydinių plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm
Aluminium alloy plates, sheets and strips > 0,2 mm thick

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio lydinių plokštės, lakštai ir juostelės, kurių
storis didesnis kaip 0,2 mm

Description:

Aluminium alloy plates, sheets and strips > 0,2 mm
thick

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7606[.12(.20 + .92 + .93 + .99) + .92]

CN:

7606[.12(.20 + .92 + .93 + .99) + .92]

24.42.25

Aliumininė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm
Aluminium foil, of a thickness <= 0,2 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliumininė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm

Description:

Aluminium foil, of a thickness = 0,2 mm

24.42.25.00.00

Aliuminio folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm (neįskaitant sutvirtinančio pagrindo storio)
Aluminium foil of a thickness (excluding any backing) ? 0,2 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm
(neįskaitant sutvirtinančio pagrindo storio)

Description:

Aluminium foil of a thickness (excluding any backing)
? 0,2 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7607[.11(.11 + .19 + .90) + .19(.10 + .90) + .20(.10 +
.90)]

CN:

7607[.11(.11 + .19 + .90) + .19(.10 + .90) + .20(.10 +
.90)]

24.42.26

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės
Aluminium tubes, pipes and tube or pipe fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar
vamzdelių jungiamosios detalės

Description:

Aluminium tubes, pipes and tube or pipe fittings

24.42.26.30.00

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai (išskyrus tuščiavidurius profiliuočius, vamzdžių ar vamzdelių jungiamąsias detales, lanksčiuosius
vamzdynus, vamzdžius ir vamzdelius, parengtus naudoti konstrukcijose, mašinų ar transporto priemonių dalyse ar pan.)
Aluminium tubes and pipes (excluding hollow profiles, tube or pipe fittings, flexible tubing, tubes and pipes prepared for use in
structures, machinery or vehicle parts, or the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai (išskyrus tuščiavidurius Description:
profiliuočius, vamzdžių ar vamzdelių jungiamąsias
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detales, lanksčiuosius vamzdynus, vamzdžius ir
vamzdelius, parengtus naudoti konstrukcijose, mašinų
ar transporto priemonių dalyse ar pan.)

prepared for use in structures, machinery or vehicle
parts, or the like)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7608 10

CN:

7608 10

24.42.26.50.00

Aliuminio lydinių vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus tuščiavidurius profiliuočius, vamzdžių ir vamzdelių jungiamąsias dalis, lanksčiuosius
vamzdynus, vamzdžius ir vamzdelius, parengtus naudoti konstrukcijose, mašinų ar transporto priemonių dalyse ar pan.)
Aluminium alloy tubes and pipes (excluding hollow profiles, tubes or pipe fittings, flexible tubing, tubes and pipes prepared for use in
structures, machinery or vehicle parts, or the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio lydinių vamzdžiai ir vamzdeliai (išskyrus
tuščiavidurius profiliuočius, vamzdžių ir vamzdelių
jungiamąsias dalis, lanksčiuosius vamzdynus,
vamzdžius ir vamzdelius, parengtus naudoti
konstrukcijose, mašinų ar transporto priemonių dalyse
ar pan.)

Description:

Aluminium alloy tubes and pipes (excluding hollow
profiles, tubes or pipe fittings, flexible tubing, tubes
and pipes prepared for use in structures, machinery or
vehicle parts, or the like)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7608[.20(.20 + .81 + .89)]

CN:

7608[.20(.20 + .81 + .89)]

24.42.26.70.00

Aliuminio jungiamosios vamzdžių arba vamzdelių detalės (įskaitant movas, alkūnes ir įvores, išskyrus jungiamąsias detales su
išleidžiamaisiais kamščiais, čiaupus ir sklendes, vamzdžių atramas, varžtus ir veržles, veržtuvus)
Aluminium tube or pipe fittings (including couplings, elbows and sleeves) (excluding fittings with taps, cocks and valves, tube supports,
bolts and nuts, clamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio jungiamosios vamzdžių arba vamzdelių
detalės (įskaitant movas, alkūnes ir įvores, išskyrus
jungiamąsias detales su išleidžiamaisiais kamščiais,
čiaupus ir sklendes, vamzdžių atramas, varžtus ir
veržles, veržtuvus)

Description:

Aluminium tube or pipe fittings (including couplings,
elbows and sleeves) (excluding fittings with taps, cocks
and valves, tube supports, bolts and nuts, clamps)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7609

CN:

7609

24.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
aluminium

24.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
aluminium

24.42.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
aluminium

24.43

Švinas, cinkas ir alavas
Lead, zinc and tin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Švinas, cinkas ir alavas

Description:

Lead, zinc and tin

24.43.1

Neapdirbtas švinas, cinkas ir alavas
Lead, zinc and tin, unwrought

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas švinas, cinkas ir alavas

Description:

Lead, zinc and tin, unwrought

24.43.11

Neapdirbtas švinas
Lead, unwrought

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas švinas

Description:

Lead, unwrought

24.43.11.30.00

Neapdirbtas rafinuotasis švinas (išskyrus švino miltelius ir žvynelius)
Refined unwrought lead (excluding lead powders or flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas rafinuotasis švinas (išskyrus švino miltelius Description:
ir žvynelius)

Refined unwrought lead (excluding lead powders or
flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7801 10

CN:

7801 10

24.43.11.50.00

Neapdirbtas švinas, kurio sudėtyje yra stibio (išskyrus švino miltelius ir žvynelius)
Unwrought lead containing antimony (excluding lead powders or flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas švinas, kurio sudėtyje yra stibio (išskyrus
švino miltelius ir žvynelius)

Description:

Unwrought lead containing antimony (excluding lead
powders or flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7801 91

CN:

7801 91

24.43.11.90.00

Neapdirbtas švinas (išskyrus švino miltelius ir žvynelius, neapdorotą šviną, kurio sudėtyje yra stibio, rafinuotąjį šviną)
Unwrought lead (excluding lead powders or flakes, unwrought lead containing antimony, refined)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas švinas (išskyrus švino miltelius ir žvynelius, Description:
neapdorotą šviną, kurio sudėtyje yra stibio, rafinuotąjį
šviną)

Unwrought lead (excluding lead powders or flakes,
unwrought lead containing antimony, refined)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7801[.99(.10 + .90)]

CN:

7801[.99(.10 + .90)]
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24.43.12

Neapdirbtas cinkas
Zinc, unwrought

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas cinkas

Description:

Zinc, unwrought

24.43.12.30.00

Neapdirbtas nelegiruotasis cinkas (išskyrus cinko dulkes, miltelius ir žvynelius)
Unwrought non-alloy zinc (excluding zinc dust, powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas nelegiruotasis cinkas (išskyrus cinko
dulkes, miltelius ir žvynelius)

Description:

Unwrought non-alloy zinc (excluding zinc dust,
powders and flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7901[.11 + .12(.10 + .30 + .90)]

CN:

7901[.11 + .12(.10 + .30 + .90)]

24.43.12.50.00

Neapdirbti cinko lydiniai (išskyrus cinko dulkes, miltelius ir žvynelius)
Unwrought zinc alloys (excluding zinc dust, powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbti cinko lydiniai (išskyrus cinko dulkes,
miltelius ir žvynelius)

Description:

Unwrought zinc alloys (excluding zinc dust, powders
and flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7901 20

CN:

7901 20

24.43.13

Neapdirbtas alavas
Tin, unwrought

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas alavas

Description:

Tin, unwrought

24.43.13.30.00

Neapdirbtas nelegiruotasis alavas (išskyrus alavo miltelius ir žvynelius)
Unwrought non-alloy tin (excluding tin powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas nelegiruotasis alavas (išskyrus alavo
miltelius ir žvynelius)

Description:

Unwrought non-alloy tin (excluding tin powders and
flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8001 10

CN:

8001 10

24.43.13.50.00

Neapdirbti alavo lydiniai (išskyrus alavo miltelius ir žvynelius)
Unwrought tin alloys (excluding tin powders and flakes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbti alavo lydiniai (išskyrus alavo miltelius ir
žvynelius)

Description:

Unwrought tin alloys (excluding tin powders and
flakes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8001 20

CN:

8001 20
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24.43.2

Pusgaminiai iš švino, cinko, alavo ar jų lydinių
Semi-finished products of lead, zinc and tin or their alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pusgaminiai iš švino, cinko, alavo ar jų lydinių

Description:

Semi-finished products of lead, zinc and tin or their
alloys

24.43.21

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai
Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai
ir žvyneliai

Description:

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and
flakes

24.43.21.00.00

Švino plokštės, lakštai, juostos ir folija; švino milteliai ir žvyneliai (išskyrus švino miltelius ir žvynelius, paruoštus kaip dažikliai, dažai ar
pan., izoliacines elektrotechnines juostas)
Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes (excluding lead powders or flakes prepared as colours; paints or the like,
insulated electric strip)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švino plokštės, lakštai, juostos ir folija; švino milteliai ir Description:
žvyneliai (išskyrus švino miltelius ir žvynelius, paruoštus
kaip dažikliai, dažai ar pan., izoliacines elektrotechnines
juostas)

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and
flakes (excluding lead powders or flakes prepared as
colours; paints or the like, insulated electric strip)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7804[.11 + .19 + .20]

CN:

7804[.11 + .19 + .20]

24.43.22

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai
Zinc dust, powders and flakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

Description:

Zinc dust, powders and flakes

24.43.22.00.00

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai (išskyrus cinko miltelius ir žvynelius, paruoštus kaip dažikliai, dažai ar pan., cinko granules)
Zinc dust, powders and flakes (excluding zinc dust powders or flakes prepared as colours, paints or the like, zinc pellets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai (išskyrus cinko
miltelius ir žvynelius, paruoštus kaip dažikliai, dažai ar
pan., cinko granules)

Description:

Zinc dust, powders and flakes (excluding zinc dust
powders or flakes prepared as colours, paints or the
like, zinc pellets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7903[.10 + .90]

CN:

7903[.10 + .90]

24.43.23

Cinko juostos, strypai, profiliuočiai ir viela; cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija
Zinc bars, rods, profiles and wire; zinc plates, sheets, strip and foil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cinko juostos, strypai, profiliuočiai ir viela; cinko
plokštės, lakštai, juostelės ir folija

Description:

Zinc bars, rods, profiles and wire; zinc plates, sheets,
strip and foil
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24.43.23.00.00

Cinko sijos, strypai, profiliuočiai, viela, plokštės, lakštai, juostos ir folija
Zinc bars, rods, profiles, wire, plates, sheets, strip and foil

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cinko sijos, strypai, profiliuočiai, viela, plokštės, lakštai,
juostos ir folija

Description:

Zinc bars, rods, profiles, wire, plates, sheets, strip and
foil

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7904 + 7905

CN:

7904 + 7905

24.43.24

Alavo juostos, strypai, profiliuočiai ir viela
Tin bars, rods, profiles and wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alavo juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

Description:

Tin bars, rods, profiles and wire

24.43.24.00.00

Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela
Tin bars, rods, profiles and wires

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela

Description:

Tin bars, rods, profiles and wires

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8003

CN:

8003

24.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir Description:
alavo gamybos dalis

24.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir Description:
alavo gamybos dalis

24.43.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir Description:
alavo gamybos dalis

24.44

Varis
Copper

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Varis

Description:

Copper

24.44.1

Neapdirbtas varis; vario šteinai; cementacinis varis
Copper, unwrought; copper mattes; cement copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas varis; vario šteinai; cementacinis varis

Description:

Copper, unwrought; copper mattes; cement copper

24.44.11

Vario šteinai; cementacinis varis
Copper mattes; cement copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vario šteinai; cementacinis varis

Description:

Copper mattes; cement copper

24.44.11.00.00

Vario šteinai, cementinis varis (nusodintasis varis) (išskyrus vario miltelius)
Copper mattes; cement copper (precipitated copper) (excluding copper powder)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario šteinai, cementinis varis (nusodintasis varis)
(išskyrus vario miltelius)

Description:

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)
(excluding copper powder)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7401

CN:

7401

24.44.12

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui
Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic refining

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti
elektrolitiniam rafinavimui

Description:

Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic
refining

24.44.12.00.00

Nerafinuotasis varis, elektrolitiniam rafinavimui skirti vario anodai (įskaitant ruplėtąjį varį, išskyrus galvaninio dengimo varį,
galvanotechnikos anodus)
Unrefined copper, copper anodes for electrolytic refining (including blister copper) (excluding electrocopper-plating, electroplating
anodes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nerafinuotasis varis, elektrolitiniam rafinavimui skirti
Description:
vario anodai (įskaitant ruplėtąjį varį, išskyrus galvaninio
dengimo varį, galvanotechnikos anodus)

Unrefined copper, copper anodes for electrolytic
refining (including blister copper) (excluding
electrocopper-plating, electroplating anodes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7402

CN:

7402

24.44.13

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros
Refined copper and copper alloys, unwrought; master alloys of copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario
lydiniai; vario ligatūros

Description:

Refined copper and copper alloys, unwrought; master
alloys of copper
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24.44.13.30.00

Neapdirbtas nelegiruotasis rafinuotasis varis (išskyrus valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar aglomeruotus gaminius)
Unwrought unalloyed refined copper (excluding rolled, extruded or forged sintered products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas nelegiruotasis rafinuotasis varis (išskyrus
valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar
aglomeruotus gaminius)

Description:

Unwrought unalloyed refined copper (excluding rolled,
extruded or forged sintered products)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7403[.11 + .12 + .13 + .19]

CN:

7403[.11 + .12 + .13 + .19]

24.44.13.70.00

Neapdirbti vario lydiniai (išskyrus valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar aglomeruotus gaminius); vario ligatūros (įskaitant
nekaliuosius lydinius, išskyrus vario fosfidą, kuriame yra daugiau kaip 15 % fosforo)
Unwrought copper alloys (excluding rolled, extruded or forged sintered products); master alloys of copper (including alloys which are
not usefully malleable) (excluding copper phosphide (phosphor copper) containing > 15 % by weight of phosphorous)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbti vario lydiniai (išskyrus valcuotus,
išspaustuosius (ekstruzinius) ar aglomeruotus
gaminius); vario ligatūros (įskaitant nekaliuosius
lydinius, išskyrus vario fosfidą, kuriame yra daugiau
kaip 15 % fosforo)

Description:

Unwrought copper alloys (excluding rolled, extruded or
forged sintered products); master alloys of copper
(including alloys which are not usefully malleable)
(excluding copper phosphide (phosphor copper)
containing > 15 % by weight of phosphorous)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7403[.21 + .22 + .29] + 7405

CN:

7403[.21 + .22 + .29] + 7405

24.44.2

Pusgaminiai iš vario ar jo lydinių
Semi-finished products of copper or copper alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pusgaminiai iš vario ar jo lydinių

Description:

Semi-finished products of copper or copper alloys

24.44.21

Vario milteliai ir žvyneliai
Copper powders and flakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vario milteliai ir žvyneliai

Description:

Copper powders and flakes

24.44.21.00.00

Vario milteliai ir žvyneliai, išskyrus cementinį varį, miltelius ir (arba) žvynelių miltelius, naudojamus ruošiant bronzinius ir (arba)
auksinius dažus (cheminius junginius), rafinuotojo vario šratus
Copper powders and flakes excluding cement copper, powders/flake powders used in the preparation of paints such as bronzes/golds,
(chemical compounds), refined copper shot

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario milteliai ir žvyneliai, išskyrus cementinį varį,
Description:
miltelius ir (arba) žvynelių miltelius, naudojamus
ruošiant bronzinius ir (arba) auksinius dažus (cheminius
junginius), rafinuotojo vario šratus

Copper powders and flakes excluding cement copper,
powders/flake powders used in the preparation of
paints such as bronzes/golds, (chemical compounds),
refined copper shot

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7406[.10 + .20]

CN:

7406[.10 + .20]
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24.44.22

Vario strypai, juostos ir profiliuočiai
Copper bars, rods and profiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vario strypai, juostos ir profiliuočiai

Description:

Copper bars, rods and profiles

24.44.22.00.00

Vario ir vario lydinių strypai, sijos, profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai (išskyrus lietuosius ar sukepintuosius strypus ir sijas, vario
strypus (ruošinius) ritiniuose vielai gaminti)
Copper and copper alloy bars, rods, profiles and hollow profiles (excluding bars and rods obtained by casting or sintering, copper wire
rod in coils)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario ir vario lydinių strypai, sijos, profiliuočiai ir
tuščiaviduriai profiliuočiai (išskyrus lietuosius ar
sukepintuosius strypus ir sijas, vario strypus (ruošinius)
ritiniuose vielai gaminti)

Description:

Copper and copper alloy bars, rods, profiles and hollow
profiles (excluding bars and rods obtained by casting
or sintering, copper wire rod in coils)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7407[.10 + .21(.10 + .90) + .29]

CN:

7407[.10 + .21(.10 + .90) + .29]

24.44.23

Varinė viela
Copper wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Varinė viela

Description:

Copper wire

24.44.23.30.00

Rafinuotoji vario viela (kurios skerspjūvis didesnis kaip 6 mm) iš vario lydinių
Copper wire, refined (transv. section > 6 mm), of copper alloy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rafinuotoji vario viela (kurios skerspjūvis didesnis kaip
6 mm) iš vario lydinių

Description:

Copper wire, refined (transv. section > 6 mm), of
copper alloy

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7408[.11 + .21 + .22 + .29]

CN:

7408[.11 + .21 + .22 + .29]

24.44.23.50.00

Vario viela, kurios skerspjūvis didesnis kaip 0,5 mm, bet mažesnis kaip 6 mm (išskyrus viela sustiprintas virves ar virvutes, daugiagyslį
laidą ir kabelį)
Copper wire with cross-sectional dimension > 0,5 mm, ? 6 mm (excluding twine or cord reinforced with wire, stranded wire and cables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario viela, kurios skerspjūvis didesnis kaip 0,5 mm, bet Description:
mažesnis kaip 6 mm (išskyrus viela sustiprintas virves ar
virvutes, daugiagyslį laidą ir kabelį)

Copper wire with cross-sectional dimension > 0,5 mm,
? 6 mm (excluding twine or cord reinforced with wire,
stranded wire and cables)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7408 19 10

CN:

7408 19 10
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24.44.23.70.00

Vario viela, kurios skerspjūvis ne didesnis kaip 0,5 mm (išskyrus viela sustiprintas virves ar virvutes, daugiagyslį laidą ir kabelį)
Copper wire with cross-sectional dimension ? 0,5 mm (excluding twine or cord reinforced with wire, stranded wire and cables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario viela, kurios skerspjūvis ne didesnis kaip 0,5 mm Description:
(išskyrus viela sustiprintas virves ar virvutes, daugiagyslį
laidą ir kabelį)

Copper wire with cross-sectional dimension ? 0,5 mm
(excluding twine or cord reinforced with wire, stranded
wire and cables)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7408 19 90

CN:

7408 19 90

24.44.24

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm
Copper plates, sheets and strip, of a thickness > 0,15 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis
didesnis kaip 0,15 mm

Description:

Copper plates, sheets and strip, of a thickness > 0,15
mm

24.44.24.00.00

Vario ar vario lydinių plokštės, lakštai ir juostos, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm (išskyrus vario metalo kirstinius temptinius lakštus,
izoliuotąsias elektrotechnines juostas)
Copper and copper alloy plates, sheets and strip of a thickness > 0,15 mm (excluding expanded copper metal, insulated electric strip)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario ar vario lydinių plokštės, lakštai ir juostos, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm (išskyrus vario metalo
kirstinius temptinius lakštus, izoliuotąsias
elektrotechnines juostas)

Description:

Copper and copper alloy plates, sheets and strip of a
thickness > 0,15 mm (excluding expanded copper
metal, insulated electric strip)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7409[.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .90]

CN:

7409[.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .90]

24.44.25

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm
Copper foil, of a thickness <= 0,15 mm

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm

Description:

Copper foil, of a thickness = 0,15 mm

24.44.25.00.00

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant sutvirtinamojo pagrindo storio)
Copper foil, of a thickness (excluding any backing) ? 0,15 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm
(neįskaitant sutvirtinamojo pagrindo storio)

Description:

Copper foil, of a thickness (excluding any backing)
? 0,15 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7410[.11 + .12 + .21 + .22]

CN:

7410[.11 + .12 + .21 + .22]

24.44.26

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba

Description:

Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings
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vamzdelių jungiamosios detalės
24.44.26.30.00

Vario vamzdžiai ir vamzdeliai
Copper tubes and pipes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Copper tubes and pipes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7411[.10(.10 + .90) + .21(.10 + .90) + .22 + .29]

CN:

7411[.10(.10 + .90) + .21(.10 + .90) + .22 + .29]

24.44.26.50.00

Vario ir jo lydinių vamzdžių ir (arba) vamzdelių jungiamosios detalės, įskaitant jungiamąsias movas, alkūnes, įmovas, trišakius ir jungtis,
išskyrus varžtus ir veržles vamzdžių ir (arba) vamzdelių sujungimui, jungiamąsias detales su čiaupais, uždaromaisiais čiaupais,
sklendėmis
Copper and copper alloy tube/pipe fittings including couplings, elbows, sleeves, tees and joints excluding bolts and nuts used for
assembling/fixing pipes/tubes, fittings with taps, cocks, valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario ir jo lydinių vamzdžių ir (arba) vamzdelių
jungiamosios detalės, įskaitant jungiamąsias movas,
alkūnes, įmovas, trišakius ir jungtis, išskyrus varžtus ir
veržles vamzdžių ir (arba) vamzdelių sujungimui,
jungiamąsias detales su čiaupais, uždaromaisiais
čiaupais, sklendėmis

Description:

Copper and copper alloy tube/pipe fittings including
couplings, elbows, sleeves, tees and joints excluding
bolts and nuts used for assembling/fixing pipes/tubes,
fittings with taps, cocks, valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7412[.10 + .20]

CN:

7412[.10 + .20]

24.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
copper

24.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
copper

24.44.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
copper

24.45

Kiti spalvotieji metalai
Other non-ferrous metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti spalvotieji metalai

Description:

Other non-ferrous metal
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24.45.1

Neapdirbtas nikelis; tarpiniai nikelio metalurgijos produktai
Nickel, unwrought; intermediate products of nickel metallurgy

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdirbtas nikelis; tarpiniai nikelio metalurgijos
produktai

Description:

Nickel, unwrought; intermediate products of nickel
metallurgy

24.45.11

Neapdirbtas nikelis
Nickel, unwrought

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdirbtas nikelis

Description:

Nickel, unwrought

24.45.11.00.00

Neapdirbtas nikelis
Nickel, unwrought

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdirbtas nikelis

Description:

Nickel, unwrought

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7502[.10 + .20]

CN:

7502[.10 + .20]

24.45.12

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai
Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti
tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

Description:

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other
intermediate products of nickel metallurgy

24.45.12.00.00

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai (įskaitant priemaišinius nikelio oksidus, nikelio
speizą, priemaišinį feronikelį)
Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy (including impure nickel oxides, nickel speiss,
impure ferro-nickel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti
Description:
tarpiniai nikelio metalurgijos produktai (įskaitant
priemaišinius nikelio oksidus, nikelio speizą, priemaišinį
feronikelį)

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other
intermediate products of nickel metallurgy (including
impure nickel oxides, nickel speiss, impure ferro-nickel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7501[.10 + .20]

CN:

7501[.10 + .20]

24.45.2

Pusgaminiai iš nikelio ar jo lydinių
Semi-finished products of nickel or nickel alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pusgaminiai iš nikelio ar jo lydinių

Description:

Semi-finished products of nickel or nickel alloys
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24.45.21

Nikelio milteliai ir žvyneliai
Nickel powders and flakes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio milteliai ir žvyneliai

Description:

Nickel powders and flakes

24.45.21.00.00

Nikelio milteliai ir žvyneliai (išskyrus nikelio oksido aglomeratus)
Nickel powders and flakes (excluding nickel oxide sinters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio milteliai ir žvyneliai (išskyrus nikelio oksido
aglomeratus)

Description:

Nickel powders and flakes (excluding nickel oxide
sinters)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7504

CN:

7504

24.45.22

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela
Nickel bars, rods, profiles and wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

Description:

Nickel bars, rods, profiles and wire

24.45.22.00.00

Nikelio ir nikelio lydinių strypai, juostos, profiliuočiai ir viela (išskyrus sijas, strypus ar profiliuočius, naudojamus konstrukcijose,
izoliuotuosius elektros strypus ir laidus, emaliuotą vielą)
Nickel and nickel alloy bars, rods, profiles and wires (excluding prepared bars, rods or profiles for use in structures, insulated electric
bars and wire, enamelled wire)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio ir nikelio lydinių strypai, juostos, profiliuočiai ir
viela (išskyrus sijas, strypus ar profiliuočius,
naudojamus konstrukcijose, izoliuotuosius elektros
strypus ir laidus, emaliuotą vielą)

Description:

Nickel and nickel alloy bars, rods, profiles and wires
(excluding prepared bars, rods or profiles for use in
structures, insulated electric bars and wire, enamelled
wire)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7505[.11 + .12 + .21 + .22]

CN:

7505[.11 + .12 + .21 + .22]

24.45.23

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija
Nickel plates, sheets, strip and foil

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

Description:

Nickel plates, sheets, strip and foil

24.45.23.00.00

Nikelio plokštės, lakštai, juostos ir folija (išskyrus kirstinius temptinius metalo lakštus)
Nickel and nickel alloy plate, sheet, strip and foil (excluding expanded metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio plokštės, lakštai, juostos ir folija (išskyrus
kirstinius temptinius metalo lakštus)

Description:

Nickel and nickel alloy plate, sheet, strip and foil
(excluding expanded metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7506[.10 + .20]

CN:

7506[.10 + .20]
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24.45.24

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba
vamzdelių jungiamosios detalės

Description:

Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings

24.45.24.00.00

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba
vamzdelių jungiamosios detalės

Description:

Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7507[.11 + .12 + .20]

CN:

7507[.11 + .12 + .20]

24.45.3

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai; kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių
Other non-ferrous metals and articles thereof; cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai; kermetas
(metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra
metalų arba metalų junginių

Description:

Other non-ferrous metals and articles thereof; cermets;
ash and residues, containing metals or metallic
compounds

24.45.30

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai: kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių
Other non-ferrous metals and articles thereof: cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai: kermetas
(metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra
metalų arba metalų junginių

Description:

Other non-ferrous metals and articles thereof: cermets;
ash and residues, containing metals or metallic
compounds

24.45.30.13.00

Niekur kitur nepriskirtas volframas ir volframo gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)
Tungsten (wolfram) and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas volframas ir volframo gaminiai Description:
(išskyrus atliekas ir laužą)

Tungsten (wolfram) and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8101[.10 + .94 + .96 + .99(.10 + .90)]

CN:

8101[.10 + .94 + .96 + .99(.10 + .90)]

24.45.30.17.00

Niekur kitur nepriskirtas molibdenas ir molibdeno gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)
Molybdenum and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas molibdenas ir molibdeno
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Molybdenum and articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8102[.10 + .94 + .95 + .96 + .99]

CN:

8102[.10 + .94 + .95 + .96 + .99]
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24.45.30.23.00

Niekur kitur nepriskirtas tantalas ir tantalo gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)
Tantalum and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas tantalas ir tantalo gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Tantalum and articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8103[.20 + .90(.10 + .90)]

CN:

8103[.20 + .90(.10 + .90)]

24.45.30.25.00

Niekur kitur nepriskirtas magnis ir magnio gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)
Magnesium and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas magnis ir magnio gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Magnesium and articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8104[.11 + .19 + .30 + .90]

CN:

8104[.11 + .19 + .30 + .90]

24.45.30.27.00

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; niekur kitur nepriskirtas kobaltas ir kobalto gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos
produktai; niekur kitur nepriskirtas kobaltas ir kobalto
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Cobalt mattes and other intermediate products of
cobalt metallurgy; cobalt and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8105[.20 + .90]

CN:

8105[.20 + .90]

24.45.30.30.00

Niekur kitur nepriskirtas bismutas ir bismuto gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą; niekur kitur nepriskirtas kadmis ir kadmio gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)
Bismuth and articles thereof, including waste and scrap, n.e.c.; cadmium and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas bismutas ir bismuto gaminiai,
įskaitant atliekas ir laužą; niekur kitur nepriskirtas
kadmis ir kadmio gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Bismuth and articles thereof, including waste and
scrap, n.e.c.; cadmium and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8106[.00(.10 + .90)] + 8107[.20 + .90]

CN:

8106[.00(.10 + .90)] + 8107[.20 + .90]

24.45.30.43.00

Niekur kitur nepriskirtas titanas ir titano gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)
Titanium and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas titanas ir titano gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Description:

Titanium and articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8108[.20 + .90(.30 + .50 + .60 + .90)]

CN:

8108[.20 + .90(.30 + .50 + .60 + .90)]
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24.45.30.47.00

Niekur kitur nepriskirtas cirkonis ir cirkonio gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą); niekur kitur nepriskirtas stibis ir stibio gaminiai (išskyrus
atliekas ir laužą)
Zirconium and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.; antimony and articles thereof (excluding waste and scrap), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas cirkonis ir cirkonio gaminiai
Description:
(išskyrus atliekas ir laužą); niekur kitur nepriskirtas stibis
ir stibio gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

Zirconium and articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.; antimony and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8109[.20 + .90] + 8110[.10 + .90]

CN:

8109[.20 + .90] + 8110[.10 + .90]

24.45.30.55.00

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, renis ir talis bei šių metalų gaminiai, šių metalų
(išskyrus berilio, chromo ir talio) atliekos ir laužas
Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium (‘celtium’), indium, niobium (‘columbium’), rhenium and thallium, and
articles of these metals, n.e.c.; waste and scrap of these metals (excluding of beryllium, chromium and thallium)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas, germanis,
vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, renis ir talis bei šių
metalų gaminiai, šių metalų (išskyrus berilio, chromo ir
talio) atliekos ir laužas

Description:

Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium,
hafnium (‘celtium’), indium, niobium (‘columbium’),
rhenium and thallium, and articles of these metals,
n.e.c.; waste and scrap of these metals (excluding of
beryllium, chromium and thallium)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8112[.12 + .19 + .21(.10 + .90) + .29 + .51 + .59 +
.92(.10 + .21 + .31 + .81 + .89 + .91 + .95) + .99(.20 +
.30 + .70)]

CN:

8112[.12 + .19 + .21(.10 + .90) + .29 + .51 + .59 +
.92(.10 + .21 + .31 + .81 + .89 + .91 + .95) + .99(.20 +
.30 + .70)]

24.45.30.57.00

Niekur kitur nepriskirtas manganas ir mangano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą; niekur kitur nepriskirti kermetai ir kermetų gaminiai,
įskaitant atliekas ir laužą
Manganese and articles thereof, including waste and scrap, n.e.c.; cermets and articles thereof, including waste and scrap, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas manganas ir mangano
gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą; niekur kitur
nepriskirti kermetai ir kermetų gaminiai, įskaitant
atliekas ir laužą

Description:

Manganese and articles thereof, including waste and
scrap, n.e.c.; cermets and articles thereof, including
waste and scrap, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8111[.00(.11 + .19 + .90)] + 8113[.00(.20 + .40 + .90)]

CN:

8111[.00(.11 + .19 + .90)] + 8113[.00(.20 + .40 + .90)]

24.45.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-ferrous metal

24.45.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-ferrous metal
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24.45.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-ferrous metal

24.46

Perdirbtas branduolinis kuras
Processed nuclear fuel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdirbtas branduolinis kuras

Description:

Processed nuclear fuel

24.46.1

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje
yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių
Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium
or natural uranium compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos,
Description:
įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano
arba gamtinio urano junginių

24.46.10

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje
yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių
Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium
or natural uranium compounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos,
Description:
įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano
arba gamtinio urano junginių

24.46.10.00.00

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje
yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių
Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium
or natural uranium compounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos,
Description:
įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano
arba gamtinio urano junginių

24.46.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto
branduolinio kuro gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed nuclear fuel
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24.46.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto
branduolinio kuro gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed nuclear fuel

24.46.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto
branduolinio kuro gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed nuclear fuel

24.5

Liejimo iš metalų paslaugos
Casting services of metals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Liejimo iš metalų paslaugos

Description:

Casting services of metals

24.51

Liejimo iš geležies paslaugos
Casting services of iron

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Liejimo iš geležies paslaugos

Description:

Casting services of iron

24.51.1

Liejimo iš ketaus paslaugos
Casting services of cast iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liejimo iš ketaus paslaugos

Description:

Casting services of cast iron

24.51.11

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos
Casting services of malleable cast iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos

Description:

Casting services of malleable cast iron

24.51.11.10.00

Kaliojo ketaus liejiniai sausumos transporto priemonėms, stūmokliniams varikliams, mašinoms, mechaniniams aparatams ir įrenginiams
Malleable iron castings for land vehicles, piston engines and other machinery and mechanical appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaliojo ketaus liejiniai sausumos transporto
priemonėms, stūmokliniams varikliams, mašinoms,
mechaniniams aparatams ir įrenginiams

Description:

Malleable iron castings for land vehicles, piston
engines and other machinery and mechanical
appliances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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24.51.11.90.00

Kitos paskirties dalys (kaliojo ketaus liejiniai)
Parts for other utilisation (malleable iron casting)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos paskirties dalys (kaliojo ketaus liejiniai)

Description:

Parts for other utilisation (malleable iron casting)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.12

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu paslaugos
Casting services of spheroidal cast iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu paslaugos

Description:

Casting services of spheroidal cast iron

24.51.12.10.00

Sausumos transporto priemonių dalys (ketaus su rutuliškuoju grafitu liejiniai)
Parts of land vehicles (nodular iron castings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausumos transporto priemonių dalys (ketaus su
rutuliškuoju grafitu liejiniai)

Description:

Parts of land vehicles (nodular iron castings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.12.20.00

Stipriojo ketaus liejiniai perdavimo (transmisijos), alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams, guolių korpusams ir veleno
slydimo guoliams (išskyrus liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar ritininiais guoliais)
Ductile iron castings for transmission shafts, crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and plain shaft bearings (excluding for
bearing housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stipriojo ketaus liejiniai perdavimo (transmisijos),
alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams,
guolių korpusams ir veleno slydimo guoliams (išskyrus
liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

Description:

Ductile iron castings for transmission shafts,
crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and
plain shaft bearings (excluding for bearing housings
incorporating ball or roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.12.40.00

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys (ketaus su rutuliškuoju grafitu liejiniai)
Other parts of piston engines and mechanical engineering (nodular iron castings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys Description:
(ketaus su rutuliškuoju grafitu liejiniai)

Other parts of piston engines and mechanical
engineering (nodular iron castings)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

24.51.12.50.00

Stipriojo ketaus liejiniai mašinoms, mechaniniams aparatams ir įrenginiams, išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams
Ductile iron castings for machinery and mechanical appliances excluding for piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stipriojo ketaus liejiniai mašinoms, mechaniniams
aparatams ir įrenginiams, išskyrus liejinius
stūmokliniams varikliams

Description:

Ductile iron castings for machinery and mechanical
appliances excluding for piston engines
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Matavimo
vienetas:

kg

24.51.12.90.00

Stipriojo ketaus liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius sausumos transporto priemonėms, guolių korpusams,
veleno slydimo guoliams, stūmokliniams varikliams, krumplinėms pavaroms, skriemuliams, sankaboms, mašinoms)
Ductile iron castings for locomotives/rolling stock/parts, use other than in land vehicles, bearing housings, plain shaft bearings, piston
engines, gearing, pulleys, clutches, machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stipriojo ketaus liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir
jų dalims (išskyrus liejinius sausumos transporto
priemonėms, guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, stūmokliniams varikliams, krumplinėms
pavaroms, skriemuliams, sankaboms, mašinoms)

Description:

Ductile iron castings for locomotives/rolling
stock/parts, use other than in land vehicles, bearing
housings, plain shaft bearings, piston engines, gearing,
pulleys, clutches, machinery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.13

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos
Casting services of grey cast iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos

Description:

Casting services of grey cast iron

24.51.13.10.00

Pilkojo ketaus liejiniai sausumos transporto priemonėms, išskyrus liejinius lokomotyvams ar riedmenims, statybos darbų transporto
priemonėms
Grey iron castings for land vehicles (excluding for locomotives or rolling stock, construction industry vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pilkojo ketaus liejiniai sausumos transporto
priemonėms, išskyrus liejinius lokomotyvams ar
riedmenims, statybos darbų transporto priemonėms

Description:

Grey iron castings for land vehicles (excluding for
locomotives or rolling stock, construction industry
vehicles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.13.20.00

Pilkojo ketaus liejiniai perdavimo (transmisijos), alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams (išskyrus liejinius guolių korpusams
su įmontuotais rutuliniais ar ritininiais guoliais)
Grey iron castings for transmission shafts, crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and plain shaft bearings (excluding bearing
housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pilkojo ketaus liejiniai perdavimo (transmisijos),
alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams
(išskyrus liejinius guolių korpusams su įmontuotais
rutuliniais ar ritininiais guoliais)

Description:

Grey iron castings for transmission shafts, crankshafts,
camshafts, cranks, bearing housings and plain shaft
bearings (excluding bearing housings incorporating
ball or roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.13.40.00

Kitos nekaliojo ketaus stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys
Other parts of piston engines and mechanical engineering (cast iron: not ductile)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos nekaliojo ketaus stūmoklinių variklių ir
mechaninės technikos dalys

Description:

Other parts of piston engines and mechanical
engineering (cast iron: not ductile)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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24.51.13.50.00

Pilkojo ketaus liejiniai mašinoms ir mechaniniams aparatams bei įrenginiams, išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams
Grey iron castings for machinery and mechanical appliances excluding for piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pilkojo ketaus liejiniai mašinoms ir mechaniniams
aparatams bei įrenginiams, išskyrus liejinius
stūmokliniams varikliams

Description:

Grey iron castings for machinery and mechanical
appliances excluding for piston engines

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.13.90.00

Pilkojo ketaus liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius sausumos transporto priemonėms, guolių korpusams,
veleno slydimo guoliams, stūmokliniams varikliams, krumplinėms pavaroms, skriemuliams, sankaboms, mašinoms)
Grey iron castings for locomotives/rolling stock/parts, use other than in land vehicles, bearing housings, plain shaft bearings, piston
engines, gearing, pulleys, clutches, machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pilkojo ketaus liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir jų
dalims (išskyrus liejinius sausumos transporto
priemonėms, guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, stūmokliniams varikliams, krumplinėms
pavaroms, skriemuliams, sankaboms, mašinoms)

Description:

Grey iron castings for locomotives/rolling stock/parts,
use other than in land vehicles, bearing housings, plain
shaft bearings, piston engines, gearing, pulleys,
clutches, machinery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.51.2

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai iš ketaus
Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai iš
ketaus

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

24.51.20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai iš ketaus
Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai iš
ketaus

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron

24.51.20.00.00

Ketaus vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai, išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius profiliuočius, sujungtus į
vienodus gaminių, tokių kaip centrinio šildymo radiatorių sekcijos ir mašinų dalys, darinius
Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron excluding tubes, pipes, hollow profiles made into identifiable parts of articles, such as
sections of central heating radiators and machinery parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ketaus vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai
profiliuočiai, išskyrus vamzdžius, vamzdelius ir
tuščiavidurius profiliuočius, sujungtus į vienodus
gaminių, tokių kaip centrinio šildymo radiatorių
sekcijos ir mašinų dalys, darinius

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron excluding
tubes, pipes, hollow profiles made into identifiable
parts of articles, such as sections of central heating
radiators and machinery parts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7303[.00(.10 + .90)]

CN:

7303[.00(.10 + .90)]
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24.51.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus
Tube or pipe fittings, of cast-iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš
ketaus

Description:

Tube or pipe fittings, of cast-iron

24.51.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus
Tube or pipe fittings, of cast-iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš
ketaus

Description:

Tube or pipe fittings, of cast-iron

24.51.30.30.00

Nekaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Tube or pipe fittings, of non-malleable cast iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės

Description:

Tube or pipe fittings, of non-malleable cast iron

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307[.11(.10 + .90)]

CN:

7307[.11(.10 + .90)]

24.51.30.50.00

Kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Tube or pipe fittings of malleable cast iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės

Description:

Tube or pipe fittings of malleable cast iron

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307 19 10

CN:

7307 19 10

24.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies
lydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
casting of iron

24.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies
lydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
casting of iron
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24.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies
lydinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
casting of iron

24.52

Liejimo iš plieno paslaugos
Casting services of steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Liejimo iš plieno paslaugos

Description:

Casting services of steel

24.52.1

Liejimo iš plieno paslaugos
Casting services of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liejimo iš plieno paslaugos

Description:

Casting services of steel

24.52.10

Liejimo iš plieno paslaugos
Casting services of steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš plieno paslaugos

Description:

Casting services of steel

24.52.10.10.00

Plieno liejiniai sausumos transporto priemonėms, išskyrus liejinius lokomotyvams ar riedmenims, statybos pramonės transporto
priemonėms
Steel castings for land vehicles excluding for locomotives or rolling stock, construction industry vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno liejiniai sausumos transporto priemonėms,
išskyrus liejinius lokomotyvams ar riedmenims,
statybos pramonės transporto priemonėms

Description:

Steel castings for land vehicles excluding for
locomotives or rolling stock, construction industry
vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.52.10.30.00

Plieno liejiniai guolių korpusams ir veleno slydimo guoliams (išskyrus liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar ritininiais
guoliais)
Steel castings for bearing housings and plain shaft bearings (excluding for bearing housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno liejiniai guolių korpusams ir veleno slydimo
guoliams (išskyrus liejinius guolių korpusams su
įmontuotais rutuliniais ar ritininiais guoliais)

Description:

Steel castings for bearing housings and plain shaft
bearings (excluding for bearing housings incorporating
ball or roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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24.52.10.40.00

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys
Other parts of piston engines and mechanical engineering

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys Description:

Other parts of piston engines and mechanical
engineering

Matavimo
vienetas:

kg

kg

24.52.10.50.00

Plieno liejiniai mašinoms ir aparatams bei įrenginiams, išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams, turboreaktyviniams, turbosraigtiniams
varikliams, kitokioms dujų turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos įrangai, statybos darbų mašinoms ir (arba) transporto priemonėms

Unit:

Steel castings for machinery and mechanical appliances excluding piston engines, turbojets, turboprops, other gas turbines, lifting or
handling equipment, construction industry machinery/vehicles
Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno liejiniai mašinoms ir aparatams bei įrenginiams,
išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams,
turboreaktyviniams, turbosraigtiniams varikliams,
kitokioms dujų turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos
įrangai, statybos darbų mašinoms ir (arba) transporto
priemonėms

Description:

Steel castings for machinery and mechanical
appliances excluding piston engines, turbojets,
turboprops, other gas turbines, lifting or handling
equipment, construction industry machinery/vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.52.10.90.00

Plieno liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius sausumos transporto priemonėms, guolių korpusams, veleno
slydimo guoliams, stūmokliniams varikliams, krumplinėms pavaroms, skriemuliams, sankaboms, mašinoms)
Steel castings for locomotives/rolling stock/parts, use other than in land vehicles, bearing housings, plain shaft bearings, piston
engines, gearing, pulleys, clutches, machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno liejiniai lokomotyvams, riedmenims ir jų dalims
(išskyrus liejinius sausumos transporto priemonėms,
guolių korpusams, veleno slydimo guoliams,
stūmokliniams varikliams, krumplinėms pavaroms,
skriemuliams, sankaboms, mašinoms)

Description:

Steel castings for locomotives/rolling stock/parts, use
other than in land vehicles, bearing housings, plain
shaft bearings, piston engines, gearing, pulleys,
clutches, machinery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.52.2

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno
Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto
plieno

Description:

Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

24.52.20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno
Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto
plieno

Description:

Tubes and pipes of centrifugally cast-steel
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24.52.20.00.00

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno
Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto
plieno

Description:

Tubes and pipes of centrifugally cast-steel

24.52.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių
Tube or pipe fittings, of cast-steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš
plieno lydinių

Description:

Tube or pipe fittings, of cast-steel

24.52.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių
Tube or pipe fittings, of cast-steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš
plieno lydinių

Description:

Tube or pipe fittings, of cast-steel

24.52.30.00.00

Plieno lydinių vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės
Tube or pipe fittings of cast steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lydinių vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės

Description:

Tube or pipe fittings of cast steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7307 19 90

CN:

7307 19 90

24.53

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos
Casting services of light metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of light metals

24.53.1

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos
Casting services of light metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of light metals

24.53.10

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos
Casting services of light metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of light metals
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24.53.10.10.00

Lengvųjų metalų liejiniai sausumos transporto priemonėms, išskyrus liejinius lokomotyvams ar riedmenims, statybos pramonės
transporto priemonėms
Light metal castings for land vehicles excluding for locomotives or rolling stock, construction industry vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvųjų metalų liejiniai sausumos transporto
priemonėms, išskyrus liejinius lokomotyvams ar
riedmenims, statybos pramonės transporto
priemonėms

Description:

Light metal castings for land vehicles excluding for
locomotives or rolling stock, construction industry
vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.53.10.20.00

Lengvųjų metalų liejiniai perdavimo (transmisijos), alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams, guolių korpusams ir veleno
slydimo guoliams (išskyrus liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar ritininiais guoliais)
Light metal castings for transmission shafts, crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and plain shaft bearings (excluding for
bearing housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvųjų metalų liejiniai perdavimo (transmisijos),
alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams,
guolių korpusams ir veleno slydimo guoliams (išskyrus
liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

Description:

Light metal castings for transmission shafts,
crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and
plain shaft bearings (excluding for bearing housings
incorporating ball or roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.53.10.40.00

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys
Other parts of piston engines and mechanical engineering

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys Description:

Other parts of piston engines and mechanical
engineering

Matavimo
vienetas:

kg

kg

24.53.10.50.00

Lengvųjų metalų liejiniai mašinoms ir mechaniniams aparatams bei įrenginiams, išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams,
turboreaktyviniams varikliams, dujų turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos įrangai, statybos pramonės mašinoms ir (arba) transporto
priemonėms
Light metal castings for machinery and mechanical appliances excluding for piston engines, turbojets, gas turbines, lifting or handling
equipment, construction industry machinery/vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lengvųjų metalų liejiniai mašinoms ir mechaniniams
aparatams bei įrenginiams, išskyrus liejinius
stūmokliniams varikliams, turboreaktyviniams
varikliams, dujų turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos
įrangai, statybos pramonės mašinoms ir (arba)
transporto priemonėms

Description:

Light metal castings for machinery and mechanical
appliances excluding for piston engines, turbojets, gas
turbines, lifting or handling equipment, construction
industry machinery/vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.53.10.90.00

Kitos paskirties dalys
Parts for other utilisation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos paskirties dalys

Description:

Parts for other utilisation
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.54

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos
Casting services of other non-ferrous metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of other non-ferrous metals

24.54.1

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos
Casting services of other non-ferrous metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of other non-ferrous metals

24.54.10

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos
Casting services of other non-ferrous metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

Description:

Casting services of other non-ferrous metals

24.54.10.10.00

Lietos spalvotųjų metalų dalys, skirtos sausumos transporto priemonėms, išskyrus dalis lokomotyvams ir (arba) riedmenims,
miškavežiams, aplinkos tvarkymo mašinoms su kėlimo ar krovos įranga, žemės ūkyje naudojamiems volams ir (arba) plentvoliams,
buldozeriams ir kt.
Non-ferrous cast parts for land vehicles excluding locomotives/ rolling stock, straddle carriers, works trucks fitted with lifting or
handling equipment, agricultural/road rollers, bulldozers etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lietos spalvotųjų metalų dalys, skirtos sausumos
Description:
transporto priemonėms, išskyrus dalis lokomotyvams ir
(arba) riedmenims, miškavežiams, aplinkos tvarkymo
mašinoms su kėlimo ar krovos įranga, žemės ūkyje
naudojamiems volams ir (arba) plentvoliams,
buldozeriams ir kt.

Non-ferrous cast parts for land vehicles excluding
locomotives/ rolling stock, straddle carriers, works
trucks fitted with lifting or handling equipment,
agricultural/road rollers, bulldozers etc.

Matavimo
vienetas:

kg

kg

24.54.10.20.00

Lietos spalvotųjų metalų, kitokių negu lengvieji metalai, dalys, skirtos perdavimo (transmisijos), alkūniniams, kumšteliniams velenams ir
skriejikams, guolių korpusams ir veleno slydimo guoliams (išskyrus liejinius guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar ritininiais
guoliais)
Non-ferrous cast parts, other than of light metals, for transmission shafts, crankshafts, camshafts, cranks, bearing housings and plain
shaft bearings (excluding for bearing housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lietos spalvotųjų metalų, kitokių negu lengvieji metalai, Description:
dalys, skirtos perdavimo (transmisijos), alkūniniams,
kumšteliniams velenams ir skriejikams, guolių
korpusams ir veleno slydimo guoliams (išskyrus liejinius
guolių korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

Non-ferrous cast parts, other than of light metals, for
transmission shafts, crankshafts, camshafts, cranks,
bearing housings and plain shaft bearings (excluding
for bearing housings incorporating ball or roller
bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

kg
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24.54.10.40.00

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys
Other parts of piston engines and mechanical engineering

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos dalys Description:

Other parts of piston engines and mechanical
engineering

Matavimo
vienetas:

kg

kg

24.54.10.50.00

Lietos spalvotųjų metalų, kitokių negu lengvieji metalai, dalys, skirtos mašinoms ir mechaniniams aparatams, išskyrus stūmoklinių
variklių dalis
Non-ferrous cast parts, other than of light metals, for machinery and mechanical appliances (excluding for piston engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lietos spalvotųjų metalų, kitokių negu lengvieji metalai, Description:
dalys, skirtos mašinoms ir mechaniniams aparatams,
išskyrus stūmoklinių variklių dalis

Non-ferrous cast parts, other than of light metals, for
machinery and mechanical appliances (excluding for
piston engines)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

24.54.10.90.00

Kitos paskirties dalys
Parts for other utilisation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos paskirties dalys

Description:

Parts for other utilisation

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

25

Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą
Fabricated metal products, except machinery and equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą

Description:

Fabricated metal products, except machinery and
equipment

25.1

Konstrukciniai metaliniai gaminiai
Structural metal products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Konstrukciniai metaliniai gaminiai

Description:

Structural metal products

25.11

Metalinės konstrukcijos ir jų dalys
Metal structures and parts of structures

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalinės konstrukcijos ir jų dalys

Description:

Metal structures and parts of structures
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25.11.1

Surenkamieji metaliniai pastatai
Prefabricated buildings of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surenkamieji metaliniai pastatai

Description:

Prefabricated buildings of metal

25.11.10

Surenkamieji metaliniai pastatai
Prefabricated buildings of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamieji metaliniai pastatai

Description:

Prefabricated buildings of metal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surenkamieji daugiausiai
metaliniai pastatai, arba visiškai surinkti ir paruošti
naudoti, arba nesurinkti - neužbaigti pastatai, surinkti
ar nesurinkti, turintys esminius surenkamųjų pastatų
požymius Pastatai gali būti suprojektuoti kaip
statybviečių apgyvendinimo nameliai, parduotuvės,
angarai, stoginės, garažai, šiltnamiai ir kt.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - prefabricated buildings,
predominantly made of metal, either fully assembled
and ready for use or unassembled - incomplete
buildings, whether or not assembled, having the
essential character of prefabricated buildings The
buildings can be designed for worksite
accommodation, shops, sheds, garages, greenhouses
and other purposes.

25.11.10.30.00

Surenkamieji geležies ar plieno statiniai
Prefabricated buildings, of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji geležies ar plieno statiniai

Description:

Prefabricated buildings, of iron or steel

Ryšys su CN:

9406[.00(.31 + .38)]

CN:

9406[.00(.31 + .38)]

25.11.10.50.00

Surenkamieji aliuminio statiniai
Prefabricated buildings, of aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamieji aliuminio statiniai

Description:

Prefabricated buildings, of aluminium

Ryšys su CN:

9406 00 80c

CN:

9406 00 80c

25.11.2

Konstrukciniai metaliniai gaminiai ir jų dalys
Structural metal products and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konstrukciniai metaliniai gaminiai ir jų dalys

Description:

Structural metal products and parts thereof

25.11.21

Geležies arba plieno tiltai ir tiltų sekcijos
Bridges and bridge-sections of iron or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležies arba plieno tiltai ir tiltų sekcijos

Description:

Bridges and bridge-sections of iron or steel
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25.11.21.00.00

Geležies ar plieno tiltai ir tiltų sekcijos
Iron or steel bridges and bridge-sections

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar plieno tiltai ir tiltų sekcijos

Description:

Iron or steel bridges and bridge-sections

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 10

CN:

7308 10

25.11.22

Geležiniai arba plieniniai bokštai ir ažūriniai stiebai
Towers and lattice masts of iron or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležiniai arba plieniniai bokštai ir ažūriniai stiebai

Description:

Towers and lattice masts of iron or steel

25.11.22.00.00

Geležies ar plieno bokštai ir ažūriniai stiebai
Iron or steel towers and lattice masts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar plieno bokštai ir ažūriniai stiebai

Description:

Iron or steel towers and lattice masts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 20

CN:

7308 20

25.11.23

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba
aliuminio
Other structures and parts of structures, plates, rods, angles, shapes and the like, of iron, steel or aluminium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės,
strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs
gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio

Description:

Other structures and parts of structures, plates, rods,
angles, shapes and the like, of iron, steel or aluminium

25.11.23.10.00

Geležies ar plieno pastolių, užtvarų, atramų ir (arba) šachtų atramų įranga, įskaitant viršutines bokštines šachtų atramas ir antžemines
dalis, pailginamas kesonines sijas, vamzdinius pastolius ir panašią įrangą
Iron or steel equipment for scaffolding, shuttering, propping/pit-propping including pit head frames and superstructures, extensible
coffering beams, tubular scaffolding and similar equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies ar plieno pastolių, užtvarų, atramų ir (arba)
šachtų atramų įranga, įskaitant viršutines bokštines
šachtų atramas ir antžemines dalis, pailginamas
kesonines sijas, vamzdinius pastolius ir panašią įrangą

Description:

Iron or steel equipment for scaffolding, shuttering,
propping/pit-propping including pit head frames and
superstructures, extensible coffering beams, tubular
scaffolding and similar equipment

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 40

CN:

7308 40
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25.11.23.50.00

Kitos statybinės konstrukcijos daugiausia iš lakštų
Other structures principally of sheet: other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos statybinės konstrukcijos daugiausia iš lakštų

Description:

Other structures principally of sheet: other

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 90 59

CN:

7308 90 59

25.11.23.55.00

Užtvankos, šliuzai, šliuzų vartai, plaukiojančios prieplaukos, stacionarieji dokai ir kitos jūrų bei vandens kelių statybinės konstrukcijos iš
geležies arba plieno, kitoje vietoje nenurodytos konstrukcijos arba konstrukcijų dalys iš geležies arba plieno (išskyrus tiltus ir tiltų
sekcijas, bokštus, ažūrinius stiebus, vartus, duris ir langus bei jų rėmus, durų slenksčius, pastolių, užtvarų, atramų arba šachtų atramų
įrangą bei konstrukcijas ir jų dalis, kurios nėra išskirtinai arba daugiausia pagamintos iš plokščių)
Weirs, sluices, lock-gates, landing stages, fixed docks and other maritime and waterway structures, of iron or steel, Structures and parts
of structures of iron or steel, n.e.s. (excluding bridges and bridge-sections; towers; lattice masts; gates; doors, windows and their frames
and thresholds; equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping, and structures and parts of structures not
manufactured exclusively or mainly from plate)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užtvankos, šliuzai, šliuzų vartai, plaukiojančios
Description:
prieplaukos, stacionarieji dokai ir kitos jūrų bei vandens
kelių statybinės konstrukcijos iš geležies arba plieno,
kitoje vietoje nenurodytos konstrukcijos arba
konstrukcijų dalys iš geležies arba plieno (išskyrus tiltus
ir tiltų sekcijas, bokštus, ažūrinius stiebus, vartus, duris
ir langus bei jų rėmus, durų slenksčius, pastolių,
užtvarų, atramų arba šachtų atramų įrangą bei
konstrukcijas ir jų dalis, kurios nėra išskirtinai arba
daugiausia pagamintos iš plokščių)

Weirs, sluices, lock-gates, landing stages, fixed docks
and other maritime and waterway structures, of iron or
steel, Structures and parts of structures of iron or steel,
n.e.s. (excluding bridges and bridge-sections; towers;
lattice masts; gates; doors, windows and their frames
and thresholds; equipment for scaffolding, shuttering,
propping or pit-propping, and structures and parts of
structures not manufactured exclusively or mainly from
plate)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7308 90 98

CN:

7308 90 98

25.11.23.70.00

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio konstrukcijos ir jų dalys
Aluminium structure and parts of structures..., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio konstrukcijos ir jų
dalys

Description:

Aluminium structure and parts of structures..., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7610[.90(.10 + .90)]

CN:

7610[.90(.10 + .90)]

25.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo
konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
metal structures and parts of structures

25.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

metal structures and parts of structures

25.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo
konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
metal structures and parts of structures

25.12

Metalinės durys ir langai
Doors and windows of metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalinės durys ir langai

Description:

Doors and windows of metal

25.12.1

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai
Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

Description:

Doors, windows and their frames and thresholds for
doors, of metal

25.12.10

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai
Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

Description:

Doors, windows and their frames and thresholds for
doors, of metal

25.12.10.30.00

Geležies arba plieno durys, jų slenksčiai, langai ir jų rėmai
Iron or steel doors, thresholds for doors, windows and their frames

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno durys, jų slenksčiai, langai ir jų
rėmai

Description:

Iron or steel doors, thresholds for doors, windows and
their frames

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7308 30

CN:

7308 30

25.12.10.30.10

Durys ir langinės iš geležies ar plieno
Doors, shutters of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durys ir langinės iš geležies ar plieno

Description:

Doors, shutters of iron or steel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7308 30a

CN:

7308 30a
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25.12.10.30.20

Langai iš geležies ar plieno
Windows of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Langai iš geležies ar plieno

Description:

Windows of iron or steel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7308 30b

CN:

7308 30b

25.12.10.30.30

Įstiklinti langai iš geležies ar plieno
Windows with glazing, iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstiklinti langai iš geležies ar plieno

Description:

Windows with glazing, iron or steel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7308 30c

CN:

7308 30c

25.12.10.50.00

Aliuminio durys, jų slenksčiai, langai ir jų rėmai
Aluminium doors, thresholds for doors, windows and their frames

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio durys, jų slenksčiai, langai ir jų rėmai

Description:

Aluminium doors, thresholds for doors, windows and
their frames

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7610 10

CN:

7610 10

25.12.10.50.10

Durys ir langinės iš aliuminio
Doors, shutters of alu

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Durys ir langinės iš aliuminio

Description:

Doors, shutters of alu

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7610 10a

CN:

7610 10a

25.12.10.50.20

Langai iš aliuminio
Windows, of alu

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Langai iš aliuminio

Description:

Windows, of alu

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7610 10b

CN:

7610 10b
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25.12.10.50.30

Įstiklinti langai iš aliuminio
Windows with glazing, of alu

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstiklinti langai iš aliuminio

Description:

Windows with glazing, of alu

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7610 10c

CN:

7610 10c

25.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių
durų ir langų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
doors and windows of metal

25.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių
durų ir langų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
doors and windows of metal

25.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių
durų ir langų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
doors and windows of metal

25.2

Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos
Tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

Description:

Tanks, reservoirs and containers of metal

25.21

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
Central heating radiators and boilers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

Description:

Central heating radiators and boilers

25.21.1

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai
Central heating radiators and boilers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

Description:

Central heating radiators and boilers
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25.21.11

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies arba plieno
Central heating radiators, not electrically heated, of iron or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies
arba plieno

Description:

Central heating radiators, not electrically heated, of
iron or steel

25.21.11.00.00

Geležies arba plieno neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai ir jų dalys
Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno neelektriniai centrinio šildymo
radiatoriai ir jų dalys

Description:

Radiators for central heating, not electrically heated,
and parts thereof, of iron or steel

Ryšys su CN:

7322[.11 + .19]

CN:

7322[.11 + .19]

25.21.12

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba mažo slėgio vandens garams generuoti
Central heating boilers, for producing hot water or low pressure steam

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba
mažo slėgio vandens garams generuoti

Description:

Central heating boilers, for producing hot water or low
pressure steam

25.21.12.00.00

Centrinio šildymo katilai, kitokie negu priskirti HS 84.02 pozicijai
Boilers for central heating other than those of HS 8402

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilai, kitokie negu priskirti HS 84.02 Description:
pozicijai

Boilers for central heating other than those of HS 8402

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8403[.10(.10 + .90)]

CN:

8403[.10(.10 + .90)]

25.21.12.00.10

Dujų centrinio šildymo katilai
Boilers for central heating, using gas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų centrinio šildymo katilai

Description:

Boilers for central heating, using gas

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8403 10a

CN:

8403 10a

25.21.12.00.20

Mazutiniai centrinio šildymo katilai
Boilers for central heating, using fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mazutiniai centrinio šildymo katilai

Description:

Boilers for central heating, using fuel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8403 10b

CN:

8403 10b
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25.21.12.00.30

Centrinio šildymo katilai, naudojantys kitokią energiją
Boilers for central heating, using other types of energy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilai, naudojantys kitokią energiją

Description:

Boilers for central heating, using other types of energy

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8403 10c

CN:

8403 10c

25.21.13

Centrinio šildymo katilų dalys
Parts for central heating boilers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilų dalys

Description:

Parts for central heating boilers

25.21.13.00.00

Centrinio šildymo katilų dalys
Parts of boilers for central heating

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilų dalys

Description:

Parts of boilers for central heating

Ryšys su CN:

8403[.90(.10 + .90)]

CN:

8403[.90(.10 + .90)]

25.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio
šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
central heating radiators and boilers

25.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio
šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
central heating radiators and boilers

25.21.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio
šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
central heating radiators and boilers

25.29

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos
Other tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

Description:

Other tanks, reservoirs and containers of metal
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25.29.1

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos
Other tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

Description:

Other tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.11

Geležiniai, plieniniai arba aliumininiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklas),
kurių talpa didesnė kaip 300 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos)
Reservoirs, tanks, vats and similar containers (other than for compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity >
300 litres, not fitted with mechanical or thermal equipment)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležiniai, plieniniai arba aliumininiai rezervuarai,
cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų
ir suskystintų dujų talpyklas), kurių talpa didesnė kaip
300 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės
įrangos)

Description:

Reservoirs, tanks, vats and similar containers (other
than for compressed or liquefied gas), of iron, steel or
aluminium, of a capacity > 300 litres, not fitted with
mechanical or thermal equipment)

25.29.11.10.00

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios dujų talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus suslėgtųjų arba
suskystintų dujų talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)
Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar containers for gases, of a capacity > 300 litres (excluding compressed or liquefied gas,
fitted with mechanical or thermal equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir
panašios dujų talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
(išskyrus suslėgtųjų arba suskystintų dujų talpyklas su
pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

Description:

Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers for gases, of a capacity > 300 litres
(excluding compressed or liquefied gas, fitted with
mechanical or thermal equipment)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7309 00 10

CN:

7309 00 10

25.29.11.20.00

Geležies arba plieno aptaisyti ar su termoizoliacija rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių talpyklos, kurių talpa didesnė kaip
300 l (išskyrus talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)
Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar containers lined or heat-insulated, for liquids, of a capacity > 300 litres (excluding fitted
with mechanical or thermal equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno aptaisyti ar su termoizoliacija
rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus
talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais
įrenginiais)

Description:

Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers lined or heat-insulated, for liquids, of a
capacity > 300 litres (excluding fitted with mechanical
or thermal equipment)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7309 00 30

CN:

7309 00 30

25.29.11.30.00

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios skysčių talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus aptaisytas ar su
termoizoliacija talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)
Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar containers for liquids, of a capacity > 300 litres (excluding fitted with mechanical or
thermal equipment, lined or heat insulated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir
Description:
panašios skysčių talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300
l (išskyrus aptaisytas ar su termoizoliacija talpyklas su
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pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

equipment, lined or heat insulated)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7309[.00(.51 + .59)]

CN:

7309[.00(.51 + .59)]

25.29.11.50.00

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios kietųjų medžiagų talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus
talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)
Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar containers for solids, of a capacity > 300 litres (excluding fitted with mechanical or
thermal equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno rezervuarai, cisternos, bakai ir
panašios kietųjų medžiagų talpyklos, kurių talpa
didesnė kaip 300 l (išskyrus talpyklas su pritvirtintais
mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

Description:

Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers for solids, of a capacity > 300 litres
(excluding fitted with mechanical or thermal
equipment)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7309 00 90

CN:

7309 00 90

25.29.11.70.00

Aliuminio rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtąsias ir suskystintąsias dujas) talpyklos, kurių
talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity > 300
litres (excluding fitted with mechanical or thermal equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet
Description:
kurių medžiagų (išskyrus suslėgtąsias ir suskystintąsias
dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l (išskyrus
talpyklas su pritvirtintais mechaniniais arba šiluminiais
įrenginiais)

Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers
for any material (other than compressed or liquefied
gas), of a capacity > 300 litres (excluding fitted with
mechanical or thermal equipment)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7611

CN:

7611

25.29.12

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų talpyklos
Containers for compressed or liquefied gas, of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų talpyklos

Description:

Containers for compressed or liquefied gas, of metal

25.29.12.00.00

Metalinės suslėgtųjų arba suskystintų dujų talpyklos
Containers for compressed or liquefied gas, of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalinės suslėgtųjų arba suskystintų dujų talpyklos

Description:

Containers for compressed or liquefied gas, of metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7311[.00(.11 + .13 + .19 + .30 + .91 + .99)] + 7613

CN:

7311[.00(.11 + .13 + .19 + .30 + .91 + .99)] + 7613

25.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių
cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tanks, reservoirs and containers of metal

25.29.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių
cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tanks, reservoirs and containers of metal

25.3

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus
Steam generators, except central heating hot water boilers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus

Description:

Steam generators, except central heating hot water
boilers

25.30

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus
Steam generators, except central heating hot water boilers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus

Description:

Steam generators, except central heating hot water
boilers

25.30.1

Garo generatoriai ir jų dalys
Steam generators and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garo generatoriai ir jų dalys

Description:

Steam generators and parts thereof

25.30.11

Vandens arba kitokių garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai
Steam or other vapour generating boilers; super-heated water boilers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens arba kitokių garų generavimo katilai;
perkaitinto vandens katilai

Description:

Steam or other vapour generating boilers; superheated water boilers

25.30.11.10.00

Vandens vamzdžių katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus)
Watertube boilers (excluding central heating hot water boilers capable of producing low pressure steam)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens vamzdžių katilai (išskyrus centrinio šildymo
Description:
karšto vandens katilus, galinčius generuoti mažo slėgio
vandens garus)

Watertube boilers (excluding central heating hot water
boilers capable of producing low pressure steam)

Matavimo
vienetas:

vnt.

p/st
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Ryšys su CN:

8402[.11 + .12]

25.30.11.50.00

Garų generavimo katilai, įskaitant mišrius katilus (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, galinčius gaminti mažo slėgio garą,
vandens vamzdžių katilus)
Vapour generating boilers (including hybrid boilers) (excluding central heating hot water boilers capable of producing low pressure
steam, watertube boilers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garų generavimo katilai, įskaitant mišrius katilus
(išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
galinčius gaminti mažo slėgio garą, vandens vamzdžių
katilus)

Description:

Vapour generating boilers (including hybrid boilers)
(excluding central heating hot water boilers capable of
producing low pressure steam, watertube boilers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8402[.19(.10 + .90)]

CN:

8402[.19(.10 + .90)]

25.30.11.70.00

Perkaitinto vandens katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, galinčius gaminti mažo slėgio garą)
Super-heated water boilers (excluding central heating hot water boilers capable of producing low pressure steam)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perkaitinto vandens katilai (išskyrus centrinio šildymo
karšto vandens katilus, galinčius gaminti mažo slėgio
garą)

Description:

Super-heated water boilers (excluding central heating
hot water boilers capable of producing low pressure
steam)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8402 20

CN:

8402 20

25.30.12

Pagalbiniai agregatai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
Auxiliary plant for use with boilers; condensers for steam or other vapour power units

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagalbiniai agregatai, skirti naudoti kartu su katilais;
garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

Description:

Auxiliary plant for use with boilers; condensers for
steam or other vapour power units

25.30.12.30.00

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, priskirtais HS 84.02 arba 84.03 pozicijoms
Auxiliary plant for use with boilers of HS 8402 or 8403

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais,
priskirtais HS 84.02 arba 84.03 pozicijoms

Description:

Auxiliary plant for use with boilers of HS 8402 or 8403

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8404 10

CN:

8404 10

25.30.12.50.00

Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
Condensers for steam or other vapour power units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

Description:

Condensers for steam or other vapour power units

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8404 20

CN:

8404 20
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25.30.13

Garo generatorių dalys
Parts of steam generators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garo generatorių dalys

Description:

Parts of steam generators

25.30.13.30.00

Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatorių dalys
Parts of vapour generating boilers and super-heater water boilers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatorių
dalys

Description:

Parts of vapour generating boilers and super-heater
water boilers

Ryšys su CN:

8402 90

CN:

8402 90

25.30.13.50.00

Įrenginių, priskirtų HS 8404.10 ir 8404.20 subpozicijoms, dalys
Parts of apparatus of HS 8404 10 and 8404 20

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įrenginių, priskirtų HS 8404.10 ir 8404.20
subpozicijoms, dalys

Description:

Parts of apparatus of HS 8404 10 and 8404 20

Ryšys su CN:

8404 90

CN:

8404 90

25.30.2

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys
Nuclear reactors and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys

Description:

Nuclear reactors and parts thereof

25.30.21

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius
Nuclear reactors, except isotope separators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius

Description:

Nuclear reactors, except isotope separators

25.30.21.00.00

Branduoliniai reaktoriai
Nuclear reactors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Branduoliniai reaktoriai

Description:

Nuclear reactors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8401 10

CN:

8401 10

25.30.22

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius, dalys
Parts of nuclear reactors, except isotope separators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius,
dalys

Description:

Parts of nuclear reactors, except isotope separators
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25.30.22.00.00

Branduolinių reaktorių dalys
Parts of nuclear reactors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Branduolinių reaktorių dalys

Description:

Parts of nuclear reactors

Ryšys su CN:

8401 40

CN:

8401 40

25.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo
generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus,
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steam generators, except central heating boilers

25.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo
generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus,
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steam generators, except central heating boilers

25.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo
generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus,
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steam generators, except central heating boilers

25.4

Ginklai ir šaudmenys
Weapons and ammunition

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ginklai ir šaudmenys

Description:

Weapons and ammunition

25.40

Ginklai ir šaudmenys
Weapons and ammunition

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ginklai ir šaudmenys

Description:

Weapons and ammunition

25.40.1

Ginklai ir šaudmenys bei jų dalys
Weapons and ammunition and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ginklai ir šaudmenys bei jų dalys

Description:

Weapons and ammunition and parts thereof
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25.40.11

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti ginklai
Military weapons, other than revolvers, pistols and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti Description:
ginklai

25.40.11.00.00

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti ginklai
Military weapons, other than revolvers, pistols and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti Description:
ginklai

25.40.12

Revolveriai, pistoletai, nekariniai šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai
Revolvers, pistols, non-military firearms and similar devices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Revolveriai, pistoletai, nekariniai šaunamieji ginklai ir
panašūs įtaisai

Description:

Revolvers, pistols, non-military firearms and similar
devices

25.40.12.30.00

Revolveriai ir pistoletai (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus, automatinius pistoletus, signalinius šaunamuosius ginklus,
šaunamuosius ginklus, sukurtus šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamuosius įtaisus, naudojamus gyvūnams humaniškai numarinti arba
apsvaiginti, šaunamuosius ginklus, užtaisomus per vamzdį, spyruoklinius, pneumatinius arba dujinius šautuvus, ginklų imitacijas)
Revolvers and pistols (excluding military firearms, machine-pistols, signal flare firearms, blank firers, captive-bolt humane killers, muzzle
loaders, spring, air or gas weapons, imitation weapons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Revolveriai ir pistoletai (išskyrus karinius šaunamuosius Description:
ginklus, automatinius pistoletus, signalinius
šaunamuosius ginklus, šaunamuosius ginklus, sukurtus
šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamuosius įtaisus,
naudojamus gyvūnams humaniškai numarinti arba
apsvaiginti, šaunamuosius ginklus, užtaisomus per
vamzdį, spyruoklinius, pneumatinius arba dujinius
šautuvus, ginklų imitacijas)

Revolvers and pistols (excluding military firearms,
machine-pistols, signal flare firearms, blank firers,
captive-bolt humane killers, muzzle loaders, spring, air
or gas weapons, imitation weapons)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9302

CN:

9302

25.40.12.50.00

Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius šratiniusgraižtvinius, sportinio šaudymo šautuvus, išskyrus karinius šaunamuosius ginklus)
Shotguns, rifles, carbines and muzzle-loaders (including punt-guns, combination shotgun-rifles, sporting guns made to resemble
walking sticks) (excluding military firearms)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai ir
trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant šautuvus su
grūstuvu, kombinuotuosius šratinius-graižtvinius,
sportinio šaudymo šautuvus, išskyrus karinius
šaunamuosius ginklus)

Description:

Shotguns, rifles, carbines and muzzle-loaders
(including punt-guns, combination shotgun-rifles,
sporting guns made to resemble walking sticks)
(excluding military firearms)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9303[.10 + .20(.10 + .95) + .30]

CN:

9303[.10 + .20(.10 + .95) + .30]
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25.40.12.70.00

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai (išskyrus karinius šaunamuosius ginklus), veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą
Firearms which operate by firing an explosive charge, n.e.c. (excluding military firearms)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai (išskyrus
karinius šaunamuosius ginklus), veikiantys uždegant
sprogstamąjį užtaisą

Description:

Firearms which operate by firing an explosive charge,
n.e.c. (excluding military firearms)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9303 90

CN:

9303 90

25.40.12.90.00

Kiti ginklai (spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus naudojamus kariniams tikslams
Other arms (spring, air or gas guns and pistols, truncheons) (excluding for military purposes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ginklai (spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai
šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus
naudojamus kariniams tikslams

Description:

Other arms (spring, air or gas guns and pistols,
truncheons) (excluding for military purposes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9304

CN:

9304

25.40.13

Bombos, raketos ir panašūs kariniai šaudmenys; šoviniai, kiti šaudmenys ir kulkos bei jų dalys
Bombs, missiles and similar munitions of war; cartridges, other ammunition and projectiles and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bombos, raketos ir panašūs kariniai šaudmenys;
šoviniai, kiti šaudmenys ir kulkos bei jų dalys

Description:

Bombs, missiles and similar munitions of war;
cartridges, other ammunition and projectiles and parts
thereof

25.40.13.00.00

Šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai ir jų dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus (išskyrus naudojamus kariniams tikslams)
Cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads (excluding for military purposes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai ir jų dalys, įskaitant Description:
šratus ir šovinių kamšalus (išskyrus naudojamus
kariniams tikslams)

Cartridges and other ammunition and projectiles and
parts thereof, including shot and cartridge wads
(excluding for military purposes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9306[.21 + .29 + .30(.10 + .90) + .90(.90)]

CN:

9306[.21 + .29 + .30(.10 + .90) + .90(.90)]

25.40.14

Karinių ir kitų ginklų dalys
Parts of military weapons and other arms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karinių ir kitų ginklų dalys

Description:

Parts of military weapons and other arms

25.40.14.00.00

Revolverių, pistoletų, nekarinių šaunamųjų ginklų ir panašių prietaisų dalys ir reikmenys
Parts and accessories for revolvers, pistols, non-military firearms and similar devices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Revolverių, pistoletų, nekarinių šaunamųjų ginklų ir

Description:

Parts and accessories for revolvers, pistols, non-military
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panašių prietaisų dalys ir reikmenys

firearms and similar devices

Ryšys su CN:

9305[.10 + .20 + .99]

25.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir
šaudmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
weapons and ammunition

25.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir
šaudmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
weapons and ammunition

25.40.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir
šaudmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
weapons and ammunition

25.5

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija
Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo
paslaugos; miltelių metalurgija

Description:

Forging, pressing, stamping and roll-forming services
of metal; powder metallurgy

25.50

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija
Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo
paslaugos; miltelių metalurgija

Description:

Forging, pressing, stamping and roll-forming services
of metal; powder metallurgy

25.50.1

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir valcavimo paslaugos
Forging, pressing, stamping and roll forming services of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir valcavimo
paslaugos

Description:

Forging, pressing, stamping and roll forming services
of metal

25.50.11

Metalo kalimo paslaugos
Forging services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo kalimo paslaugos

Description:

Forging services of metal

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - šaltasis presavimas

Explanatory

This subcategory also includes: - cold extrusion
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pastabos:

notes:

services

25.50.11.34.00

Geležies laisvojo kalimo dalys perdavimo (transmisijos), alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams; gaminiai, priskirti HS 73.26
pozicijai; mašinų, aparatų ir transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 skirsniams, dalys (plieno laisvojo kalimo dalys)
Open die forged ferrous parts for transmission shafts, camshafts, crankshafts and cranks; works of HS 7326; parts of machineries,
apparatus and vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (open die forgings of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies laisvojo kalimo dalys perdavimo (transmisijos), Description:
alkūniniams, kumšteliniams velenams ir skriejikams;
gaminiai, priskirti HS 73.26 pozicijai; mašinų, aparatų ir
transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
skirsniams, dalys (plieno laisvojo kalimo dalys)

25.50.11.37.00

Laisvojo kalimo spalvotųjų metalų dalys mašinoms ir prietaisams, išskyrus dalis stūmokliniams varikliams, turboreaktyviniams
varikliams, dujų turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos įrangai, statybos darbų mašinoms ir (arba) transporto priemonėms
Open die-forged non-ferrous metal parts for machinery and appliances excluding piston engines, turbojets, gas turbines,
lifting/handling equipment, construction industry machinery/vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laisvojo kalimo spalvotųjų metalų dalys mašinoms ir
prietaisams, išskyrus dalis stūmokliniams varikliams,
turboreaktyviniams varikliams, dujų turbinoms, kėlimo
ir (arba) krovos įrangai, statybos darbų mašinoms ir
(arba) transporto priemonėms

Description:

Open die-forged non-ferrous metal parts for
machinery and appliances excluding piston engines,
turbojets, gas turbines, lifting/handling equipment,
construction industry machinery/vehicles

25.50.11.51.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos sausumos transporto priemonių, priskirtų HS 87 skirsniui, dalys
Parts of land vehicles of HS 87 (cold extrusion of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu
pagamintos sausumos transporto priemonių, priskirtų
HS 87 skirsniui, dalys

Description:

Parts of land vehicles of HS 87 (cold extrusion of steel)

25.50.11.52.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos dalys perdavimo velenams, kumšteliniams velenams, alkūniniams velenams ir
skriejikams
Cold extrusion steel parts for transmission shafts, camshafts, crankshafts and cranks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu
pagamintos dalys perdavimo velenams, kumšteliniams
velenams, alkūniniams velenams ir skriejikams

Description:

Cold extrusion steel parts for transmission shafts,
camshafts, crankshafts and cranks

25.50.11.53.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos, priskirtos HS 84.83 pozicijai,
dalys
Parts of piston engines and mechanical engineering of HS 8483 (cold extrusion of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu
pagamintos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos, priskirtos HS 84.83 pozicijai, dalys

Description:

Parts of piston engines and mechanical engineering of
HS 8483 (cold extrusion of steel)

25.50.11.54.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos dalys mašinoms ir mechaniniams aparatams bei įrenginiams, išskyrus dalis
stūmokliniams varikliams
Cold extrusion steel parts for machinery and mechanical appliances excluding for piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens

Dala

Level name:

Position
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu
pagamintos dalys mašinoms ir mechaniniams
aparatams bei įrenginiams, išskyrus dalis
stūmokliniams varikliams

25.50.11.56.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos dalys, skirtos elektros mašinoms ir įrenginiams, garso įrašymo ir atkūrimo
aparatams, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatams
Cold extrusion steel parts for electrical machinery and equipment sound recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu
pagamintos dalys, skirtos elektros mašinoms ir
įrenginiams, garso įrašymo ir atkūrimo aparatams,
televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo
aparatams

Description:

Cold extrusion steel parts for electrical machinery and
equipment sound recorders and reproducers, television
image and sound recorders and reproducers

25.50.11.57.00

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagaminti gaminiai, priskirti HS 73.26 pozicijai; transporto priemonių ir aparatų dalys
geležinkelių tvirtinimui ir HS 86, 87, 88 skirsniams priskirtų sausumos transporto priemonių ir orlaivių dalys
Works of HS 7326; parts of vehicles and apparatus for fixture tracks and land vehicles and air crafts of HS 86, 87, 88 (cold extrusion of
steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagaminti Description:
gaminiai, priskirti HS 73.26 pozicijai; transporto
priemonių ir aparatų dalys geležinkelių tvirtinimui ir HS
86, 87, 88 skirsniams priskirtų sausumos transporto
priemonių ir orlaivių dalys

25.50.11.58.00

Spalvotųjų metalų šaltojo išspaudimo (ekstruzijos) būdu pagamintos mašinų, įrangos, aparatūros, staklių ir transporto priemonių,
priskirtų HS 84, 85, 87, 88, 90 skirsniams, dalys
Parts of machineries, apparatus, tools and vehicles of HS 84, 85, 87, 88, 90 in cold extrusion of non-ferrous metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų šaltojo išspaudimo (ekstruzijos)
Description:
būdu pagamintos mašinų, įrangos, aparatūros, staklių ir
transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85, 87, 88, 90
skirsniams, dalys

25.50.12

Metalo štampavimo paslaugos
Stamping services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo štampavimo paslaugos

Description:

Stamping services of metal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - spalvotųjų metalų
štampavimo pagal brėžinius paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - stamping services of nonferrous metals, from drawings

25.50.12.10.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos dalys (tikslieji kaltiniai), skirtos sausumos transporto priemonėms,
išskyrus lokomotyvus ir riedmenis
Drop forged (and precision forged) steel parts for land vehicles excluding locomotives and rolling stock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos dalys (tikslieji kaltiniai), skirtos sausumos
transporto priemonėms, išskyrus lokomotyvus ir
riedmenis

Description:

Drop forged (and precision forged) steel parts for land
vehicles excluding locomotives and rolling stock
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25.50.12.20.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos dalys (tikslieji kaltiniai), skirtos perdavimo velenams, kumšteliniams
velenams, alkūniniams velenams ir skriejikams, guolių korpusams ir velenų slydimo guoliams (išskyrus skirtas rutulinių ar ritininių guolių
korpusams)
Drop forged (and precision forged) steel parts for transmission shafts, camshafts, crankshafts, cranks, bearing housings and plain shaft
bearings (excluding bearing housings incorporating ball or roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos dalys (tikslieji kaltiniai), skirtos perdavimo
velenams, kumšteliniams velenams, alkūniniams
velenams ir skriejikams, guolių korpusams ir velenų
slydimo guoliams (išskyrus skirtas rutulinių ar ritininių
guolių korpusams)

Description:

Drop forged (and precision forged) steel parts for
transmission shafts, camshafts, crankshafts, cranks,
bearing housings and plain shaft bearings (excluding
bearing housings incorporating ball or roller bearings)

25.50.12.30.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos, priskirtos HS 84.83 pozicijai,
dalys
Parts of piston engines and mechanical engineering of HS 8483 (drop forging of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos, priskirtos HS 84.83 pozicijai, dalys

Description:

Parts of piston engines and mechanical engineering of
HS 8483 (drop forging of steel)

25.50.12.40.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos žemės ir miškų ūkio arba pramoninės sodininkystės mašinų, aparatų ir
įrankių dalys
Parts of mechanical and technical equipment and implements for farming, forestry and market gardening (drop forging of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos žemės ir miškų ūkio arba pramoninės
sodininkystės mašinų, aparatų ir įrankių dalys

Description:

Parts of mechanical and technical equipment and
implements for farming, forestry and market gardening
(drop forging of steel)

25.50.12.50.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos dalys skridininiams skrysčiams ir suktuvams, gervėms ir špiliams,
kėlikliams, šakiniams krautuvams, kitokioms važiuoklėms su pritvirtinta kėlimo ir (arba) krovos įranga, liftams, eskalatoriams,
konvejeriams, kabamiesiems keliams
Drop forged steel parts for pulley tackle and hoists, winches and capstans, jacks, fork-lift trucks, other trucks fitted with lifting/handling
equipment, lifts, escalators, conveyors and teleferics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos dalys skridininiams skrysčiams ir
suktuvams, gervėms ir špiliams, kėlikliams, šakiniams
krautuvams, kitokioms važiuoklėms su pritvirtinta
kėlimo ir (arba) krovos įranga, liftams, eskalatoriams,
konvejeriams, kabamiesiems keliams

Description:

Drop forged steel parts for pulley tackle and hoists,
winches and capstans, jacks, fork-lift trucks, other
trucks fitted with lifting/handling equipment, lifts,
escalators, conveyors and teleferics

25.50.12.60.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos mechaninės technikos ir prietaisų, priskirtų HS 84.26, 84.29, 84.30
pozicijoms, dalys
Parts of mechanical engineering and apparatus of HS 8426, 8429, 8430 (drop forging of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
Description:
pagamintos mechaninės technikos ir prietaisų, priskirtų
HS 84.26, 84.29, 84.30 pozicijoms, dalys
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Parts of mechanical engineering and apparatus of HS
8426, 8429, 8430 (drop forging of steel)
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25.50.12.70.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos dalys mašinoms ir aparatams, išskyrus dalis stūmokliniams varikliams,
turboreaktyviniams varikliams, dujų turbinoms, kėlimo ar krovos įrangai, statybos pramonės mašinoms
Drop forged steel parts for machinery and appliances (excluding for piston engines, turbojets, gas turbines, lifting or handling
equipment, construction industry machinery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
Description:
pagamintos dalys mašinoms ir aparatams, išskyrus dalis
stūmokliniams varikliams, turboreaktyviniams
varikliams, dujų turbinoms, kėlimo ar krovos įrangai,
statybos pramonės mašinoms

25.50.12.80.00

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos dalys lokomotyvams ir (arba) riedmenims, orlaiviams, erdvėlaiviams,
elektros mašinoms ir įrenginiams, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo ir (arba) tiksliesiems aparatams
Drop forged steel parts for locomotives or rolling stock, aircraft, spacecraft, electrical machinery and equipment, optical, photographic,
cinematographic, measuring, checking or precision apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu
pagamintos dalys lokomotyvams ir (arba) riedmenims,
orlaiviams, erdvėlaiviams, elektros mašinoms ir
įrenginiams, optikos, fotografijos, kinematografijos,
matavimo, tikrinimo ir (arba) tiksliesiems aparatams

Description:

Drop forged steel parts for locomotives or rolling
stock, aircraft, spacecraft, electrical machinery and
equipment, optical, photographic, cinematographic,
measuring, checking or precision apparatus

25.50.12.90.00

Spalvotųjų metalų tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) būdu pagamintos mašinų, aparatų ir transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85,
86, 87, 88, 90 skirsniams, dalys
Parts of machineries, apparatus and vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (drop forging of non-ferrous metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų tūrinio štampavimo (krintančio kūjo) Description:
būdu pagamintos mašinų, aparatų ir transporto
priemonių, priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 skirsniams,
dalys

25.50.13

Kitos metalo formavimo paslaugos
Other forming services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos metalo formavimo paslaugos

Description:

Other forming services of metal

25.50.13.10.00

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys sausumos transporto priemonėms, išskyrus lokomotyvų ir riedmenų dalis
Sheet metal forming of steel as parts for land vehicles excluding locomotives and rolling stock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys
sausumos transporto priemonėms, išskyrus
lokomotyvų ir riedmenų dalis

Description:

Sheet metal forming of steel as parts for land vehicles
excluding locomotives and rolling stock

25.50.13.20.00

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos, priskirtos HS 84.83 pozicijai, dalys
Parts of piston engines and mechanical engineering of HS 8483 (sheet metal forming of steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos
stūmoklinių variklių ir mechaninės technikos, priskirtos
HS 84.83 pozicijai, dalys

Description:

Parts of piston engines and mechanical engineering of
HS 8483 (sheet metal forming of steel)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Drop forged steel parts for machinery and appliances
(excluding for piston engines, turbojets, gas turbines,
lifting or handling equipment, construction industry
machinery)

Parts of machineries, apparatus and vehicles of HS 84,
85, 86, 87, 88, 90 (drop forging of non-ferrous metal)

874/1 939

PGPK 2013

25.50.13.30.00

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys mašinoms ir mechaniniams aparatams bei įrenginiams, išskyrus stūmoklinių variklių
dalis
Steel sheet forming parts for machinery and mechanical appliances excluding for piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys
Description:
mašinoms ir mechaniniams aparatams bei įrenginiams,
išskyrus stūmoklinių variklių dalis

25.50.13.40.00

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys elektros mašinoms ir įrangai, garso įrašymo ir atkūrimo aparatams, televizinių
vaizdo ir garso signalų įrašymo bei atkūrimo aparatams
Sheet metal forming of steel as parts for electrical machinery and equipment, for sound recorders and reproducers, television image
and sound recorders and reproducers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno lakštinio formavimo būdu pagamintos dalys
Description:
elektros mašinoms ir įrangai, garso įrašymo ir atkūrimo
aparatams, televizinių vaizdo ir garso signalų įrašymo
bei atkūrimo aparatams

25.50.13.50.00

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo būdu pagaminti gaminiai, priskirti HS 73.23, 73.26 pozicijoms; baldų, priskirtų HS 94.03 pozicijai,
dalys; sausumos transporto priemonių ir geležinkelių tvirtinimo įtaisų, priskirtų 86 skirsniui, dalys; aparatai, priskirti HS 90 skirsniui
Articles of HS 7323, 7326; parts of furniture of HS 9403; parts of land vehicles and track fixtures of 86; apparatus of 90 (sheet metal
formings of non-ferrous metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo būdu pagaminti Description:
gaminiai, priskirti HS 73.23, 73.26 pozicijoms; baldų,
priskirtų HS 94.03 pozicijai, dalys; sausumos transporto
priemonių ir geležinkelių tvirtinimo įtaisų, priskirtų 86
skirsniui, dalys; aparatai, priskirti HS 90 skirsniui

25.50.13.70.00

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo būdu pagaminti namų apyvokos reikmenys, mašinų, aparatų, baldų ir transporto priemonių,
priskirtų HS 84, 85, 86, 88, 94 skirsniams, dalys
Household articles, parts of mechanical engineering, apparatus, furniture and vehicles of HS 84, 85, 86, 88, 94 (sheet metal formings of
non-ferrous metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo būdu pagaminti Description:
namų apyvokos reikmenys, mašinų, aparatų, baldų ir
transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85, 86, 88, 94
skirsniams, dalys

25.50.2

Miltelių metalurgija
Powder metallurgy

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miltelių metalurgija

Description:

Powder metallurgy

25.50.20

Miltelių metalurgija
Powder metallurgy

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miltelių metalurgija

Description:

Powder metallurgy

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - metalinių gaminių iš metalo

Explanatory

This subcategory includes: - production services of
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Steel sheet forming parts for machinery and
mechanical appliances excluding for piston engines

Sheet metal forming of steel as parts for electrical
machinery and equipment, for sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and
reproducers

Articles of HS 7323, 7326; parts of furniture of HS 9403;
parts of land vehicles and track fixtures of 86;
apparatus of 90 (sheet metal formings of non-ferrous
metal)

Household articles, parts of mechanical engineering,
apparatus, furniture and vehicles of HS 84, 85, 86, 88,
94 (sheet metal formings of non-ferrous metal)
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pastabos:

miltelių, apdorojant juos termiškai (aglomeracija) ar
presuojant, gamybos paslaugos - ištekintų ar šlifuotų
dalių, pagamintų iš kietųjų metalų karbidų, gamybos
paslaugos

notes:

metal objects directly from metal powders by heat
treatment (sintering) or under pressure - production
services of grinding or cutting parts made of hard
metallic carbides

25.50.20.20.00

Plieno miltelių metalurgijos būdu pagamintos dalys
Products of steel powder metallurgy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieno miltelių metalurgijos būdu pagamintos dalys

Description:

Products of steel powder metallurgy

25.50.20.80.00

Spalvotųjų metalų miltelių metalurgijos būdu pagamintos gaminių, priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 skirsniams, dalys
Parts of articles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (products manufactured of non-ferrous powdered metallurgy)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų miltelių metalurgijos būdu
pagamintos gaminių, priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
skirsniams, dalys

Description:

Parts of articles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (products
manufactured of non-ferrous powdered metallurgy)

25.6

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos; mechaninis apdirbimas
Treatment and coating services of metals; machining

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos; mechaninis
apdirbimas

Description:

Treatment and coating services of metals; machining

25.61

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos
Treatment and coating services of metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos

Description:

Treatment and coating services of metals

25.61.1

Metalų dengimo paslaugos
Coating services of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalų dengimo paslaugos

Description:

Coating services of metal

25.61.11

Metalų dengimo metalais paslaugos
Metallic coating services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalų dengimo metalais paslaugos

Description:

Metallic coating services of metal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dengimo metalais
Explanatory
panardinant į išlydytus metalus paslaugos - dengimo
notes:
metalais šiluminio purškimo būdu paslaugos dengimo cinku elektrolizės ir cheminio apdorojimo
būdu paslaugos - dengimo kitais metalais (nikeliu,
variu, chromu ir kt.) elektrolizės ir cheminio apdorojimo
būdu paslaugos.
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This subcategory includes: - metallic coating services
by immersion in molten metals - metallic coating
services by thermal spraying - metallic coating services
in zinc, by electrolysis and chemical treatment coating services in other metals (nickel, copper,
chromium, etc.), by electrolysis and chemical treatment
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25.61.11.30.00

Dengimas metalu panardinant į išlydytą metalą (cinkavimas ar alavavimas)
Metallic coating by immersion in molten metals (zinc galvanising or tin dipping)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dengimas metalu panardinant į išlydytą metalą
(cinkavimas ar alavavimas)

Description:

Metallic coating by immersion in molten metals (zinc
galvanising or tin dipping)

25.61.11.50.00

Dengimas metalu šiluminio užpurškimo būdu
Metallic coating by thermal spraying

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dengimas metalu šiluminio užpurškimo būdu

Description:

Metallic coating by thermal spraying

25.61.11.70.00

Elektrolitinis dengimas cinku
Metallic coating in zinc by electrolysis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrolitinis dengimas cinku

Description:

Metallic coating in zinc by electrolysis

25.61.11.90.00

Elektrolitinis dengimas metalais ar cheminis metalų, išskyrus cinką, apdorojimas (įskaitant nikelį, varį, chromą, tauriuosius metalus ir kt.)
Metallic coating by electrolysis or chemical treatments of metals other than zinc (including nickel, copper, chromium, precious metals,
etc.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrolitinis dengimas metalais ar cheminis metalų,
išskyrus cinką, apdorojimas (įskaitant nikelį, varį,
chromą, tauriuosius metalus ir kt.)

Description:

Metallic coating by electrolysis or chemical treatments
of metals other than zinc (including nickel, copper,
chromium, precious metals, etc.)

25.61.12

Metalų dengimo nemetalais paslaugos
Non-metallic coating services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalų dengimo nemetalais paslaugos

Description:

Non-metallic coating services of metal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dengimo plastiku paslaugos
- kitos dengimo paslaugos (fosfatavimas, dengimas
emaliu ir kt.).

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - plastic coating processes
services - other coatings services (phosphating,
enamelling, etc.)

25.61.12.30.00

Metalų dengimas plastikais (įskaitant apsauginės dangos sudarymą sukepinant)
Plastic coating of metals (including powder coating)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalų dengimas plastikais (įskaitant apsauginės
dangos sudarymą sukepinant)

Description:

Plastic coating of metals (including powder coating)

25.61.12.50.00

Kiti dengimo būdai (fosfatavimas ir kt.)
Other coatings (phosphating etc.)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti dengimo būdai (fosfatavimas ir kt.)

Description:

Other coatings (phosphating etc.)
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25.61.2

Kitos metalų apdorojimo paslaugos
Other treatment services of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos metalų apdorojimo paslaugos

Description:

Other treatment services of metal

25.61.21

Metalų šiluminio apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais
Heat treatment services of metal, other than metallic coating

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalų šiluminio apdorojimo paslaugos, išskyrus
dengimą metalais

Description:

Heat treatment services of metal, other than metallic
coating

25.61.21.00.00

Šiluminis (terminis) metalų apdorojimas (išskyrus dengimą metalais, plastikais)
Heat treatment of metals (excluding metallic coating, plastic coating)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šiluminis (terminis) metalų apdorojimas (išskyrus
dengimą metalais, plastikais)

Description:

Heat treatment of metals (excluding metallic coating,
plastic coating)

25.61.22

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos
Other surface treatment services of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos

Description:

Other surface treatment services of metal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dažymo, lakavimo paslaugos Explanatory
- anodavimo paslaugos - užgarinimo paslaugos - kitos notes:
metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - vakuuminio plastikinių dalių
padengimo metalu paslaugos, klasifikuojamos 22.29.91

25.61.22.30.00

Drėgnasis metalų dažymas ir lakavimas
Wet painting and varnishing of metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drėgnasis metalų dažymas ir lakavimas

Description:

Wet painting and varnishing of metals

25.61.22.50.00

Metalų anodavimas
Anodising of metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalų anodavimas

Description:

Anodising of metals

25.61.22.70.00

Garinis metalų nusodinimas
Vapour deposition of metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garinis metalų nusodinimas

Description:

Vapour deposition of metals
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25.61.22.90.00

Kitas metalinių paviršių apdorojimas
Other metallic surface treatments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitas metalinių paviršių apdorojimas

Description:

Other metallic surface treatments

25.62

Mechaninio apdirbimo paslaugos
Machining services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mechaninio apdirbimo paslaugos

Description:

Machining services

25.62.1

Metalinių dalių tekinimo paslaugos
Turning services of metal parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

Description:

Turning services of metal parts

25.62.10

Metalinių dalių tekinimo paslaugos
Turning services of metal parts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

Description:

Turning services of metal parts

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ištekintų metalinių dalių
gamybos paslaugos.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - production services of
turned metal parts

25.62.10.01.00

Čiaupų, sklendžių ir panašių įtaisų ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for taps, valves and similar articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiaupų, sklendžių ir panašių įtaisų ištekintos metalinės
dalys

Description:

Turned metal parts for taps, valves and similar articles

25.62.10.03.00

Mašinų ir mechaninių aparatų bei įrenginių ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for machinery and mechanical appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ir mechaninių aparatų bei įrenginių ištekintos
metalinės dalys

Description:

Turned metal parts for machinery and mechanical
appliances

25.62.10.05.00

Sausumos transporto priemonių ištekintos metalinės dalys (išskyrus lokomotyvų ar riedmenų lietines, kaltines, presuotąsias,
štampuotąsias, profiliuotąsias ar miltelių metalurgijos būdu pagamintas dalis)
Turned metal parts for land vehicles (excluding for locomotives or rolling stock, made by casting, forging, pressing, stamping, roll
forming or powder metallurgy)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausumos transporto priemonių ištekintos metalinės
dalys (išskyrus lokomotyvų ar riedmenų lietines,
kaltines, presuotąsias, štampuotąsias, profiliuotąsias ar
miltelių metalurgijos būdu pagamintas dalis)

Description:

Turned metal parts for land vehicles (excluding for
locomotives or rolling stock, made by casting, forging,
pressing, stamping, roll forming or powder metallurgy)
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25.62.10.07.00

Orlaivių, erdvėlaivių ir palydovų ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for aircraft, spacecraft and satellites

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Orlaivių, erdvėlaivių ir palydovų ištekintos metalinės
dalys

Description:

Turned metal parts for aircraft, spacecraft and satellites

25.62.10.09.00

Elektros mašinų ir įrenginių, garso įrašymo ir atkūrimo aparatų, vaizdo ir garso magnetofonų ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for electrical machinery and equipment, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders
and reproducers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros mašinų ir įrenginių, garso įrašymo ir atkūrimo
aparatų, vaizdo ir garso magnetofonų ištekintos
metalinės dalys

Description:

Turned metal parts for electrical machinery and
equipment, sound recorders and reproducers,
television image and sound recorders and reproducers

25.62.10.11.00

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo ar tiksliosios mechanikos įtaisų ir aparatų ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for optical, photographic, cinematographic, measuring, checking or precision instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo,
tikrinimo ar tiksliosios mechanikos įtaisų ir aparatų
ištekintos metalinės dalys

Description:

Turned metal parts for optical, photographic,
cinematographic, measuring, checking or precision
instruments and apparatus

25.62.10.13.00

Gaminių, priskirtų HS 73.26, 74.19, 76.16 pozicijoms, ištekintos metalinės dalys; HS 86 skirsniui priskirtų transporto priemonių ir aparatų
geležinkelio bėgiams tvirtinti ištekintos metalinės dalys
Turned metal parts for articles of HS 7326, 7419, 7616; turned metal parts for vehicles and apparatus for fixing railway track of HS 86

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminių, priskirtų HS 73.26, 74.19, 76.16 pozicijoms,
ištekintos metalinės dalys; HS 86 skirsniui priskirtų
transporto priemonių ir aparatų geležinkelio bėgiams
tvirtinti ištekintos metalinės dalys

Description:

Turned metal parts for articles of HS 7326, 7419, 7616;
turned metal parts for vehicles and apparatus for fixing
railway track of HS 86

25.62.2

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos
Other machining services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

Description:

Other machining services

25.62.20

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos
Other machining services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

Description:

Other machining services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendrosios mechanikos
inžinerijos paslaugos pvz., gręžimas, tekinimas,
frezavimas, ėsdinimas, drožimas, plokščiasis
pritrynimas, skylių pramušimas, lyginimas, pjovimas,
šlifavimas, galandimas, suvirinimas, sujungimas ir kt. metalinių ruošinių pjaustymas lazerio spinduliuote metalinių ruošinių šlifavimo ir galandimo, taip pat
poliravimo, paslaugos - kalybos darbai, kaip gamybos
dalis - meninis metalo apdirbimas, kaip gamybos dalis

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - general mechanical
engineering services e.g., boring, milling, eroding,
planing, lapping, broaching, levelling, sawing, grinding,
sharpening, welding, splicing, etc - cutting of metal
work pieces with laser beam - grinding and sharpening
of metal work pieces, incl. polishing - forging work
unless part of production - art metalworking, unless
part of production - bending reinforcing steel inscribing on metal work pieces with laser beam
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- armatūrinio plieno lankstymo paslaugos - metalinių
ruošinių raižymo lazerio spinduliuote paslaugos.
25.62.20.00.00

Metalinės dalys (išskyrus ištekintas metalines dalis)
Metal parts (excluding turned metal parts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalinės dalys (išskyrus ištekintas metalines dalis)

Description:

Metal parts (excluding turned metal parts)

25.7

Valgomieji ir pjovimo įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji metalo gaminiai
Cutlery, tools and general hardware

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Valgomieji ir pjovimo įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji
metalo gaminiai

Description:

Cutlery, tools and general hardware

25.71

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai
Cutlery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

Description:

Cutlery

25.71.1

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai
Cutlery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

Description:

Cutlery

25.71.11

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų geležtės
Knives (except for machines) and scissors and blades thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų
geležtės

Description:

Knives (except for machines) and scissors and blades
thereof

25.71.11.20.00

Valgomieji peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis geležtėmis iš netauriųjų metalų, įskaitant rankenas (išskyrus žuvies ir sviesto peilius)
Table knives having fixed blades of base metal, including handles (excluding butter knives and fish knives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomieji peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis
geležtėmis iš netauriųjų metalų, įskaitant rankenas
(išskyrus žuvies ir sviesto peilius)

Description:

Table knives having fixed blades of base metal,
including handles (excluding butter knives and fish
knives)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8211 91

CN:

8211 91
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25.71.11.45.00

Peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis netauriųjų metalų geležtėmis, įskaitant genėjimo peilius (išskyrus žuvies, sviesto ir (arba)
valgomuosius peilius su vienoje pozicijoje įtvirtintomis geležtėmis, mašinų ir (arba) mechaninių aparatų bei įrenginių peilius ir pjovimo
geležtes)
Knives with fixed blades of base metal including pruning knives (excluding fish, butter/ table knives with fixed blades, knives and
cutting blades for machines/mechanical appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis netauriųjų
Description:
metalų geležtėmis, įskaitant genėjimo peilius (išskyrus
žuvies, sviesto ir (arba) valgomuosius peilius su vienoje
pozicijoje įtvirtintomis geležtėmis, mašinų ir (arba)
mechaninių aparatų bei įrenginių peilius ir pjovimo
geležtes)

Knives with fixed blades of base metal including
pruning knives (excluding fish, butter/ table knives with
fixed blades, knives and cutting blades for
machines/mechanical appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8211 92

CN:

8211 92

25.71.11.60.00

Lenktiniai peiliai
Clasp knives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lenktiniai peiliai

Description:

Clasp knives

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8211 93

CN:

8211 93

25.71.11.75.00

Netauriųjų metalų geležtės ir rankenos valgomiesiems peiliams, kišeniniams peiliams, įskaitant genėjimo peilius (išskyrus žuvies ir
sviesto peilius, mašinų ir (arba) mechaninių aparatų bei įrenginių peilius ir (arba) pjovimo geležtes)
Blades and handles of base metal for table knives, pocket knives, including pruning knives (excluding fish and butter knives,
knives/cutting blades for machines or mechanical appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų geležtės ir rankenos valgomiesiems Description:
peiliams, kišeniniams peiliams, įskaitant genėjimo
peilius (išskyrus žuvies ir sviesto peilius, mašinų ir (arba)
mechaninių aparatų bei įrenginių peilius ir (arba)
pjovimo geležtes)

Blades and handles of base metal for table knives,
pocket knives, including pruning knives (excluding fish
and butter knives, knives/cutting blades for machines
or mechanical appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8211[.94 + .95]

CN:

8211[.94 + .95]

25.71.11.90.00

Žirklės, siuvėjų žirklės ir panašios žirklės bei jų geležtės (įskaitant žirklių geležtes)
Scissors, tailors’ shears and similar shears, and blades therefor (including scissor blades)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žirklės, siuvėjų žirklės ir panašios žirklės bei jų geležtės
(įskaitant žirklių geležtes)

Description:

Scissors, tailors’ shears and similar shears, and blades
therefor (including scissor blades)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8213

CN:

8213
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25.71.12

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius
Razors and razor blades, including razor blade blanks in strips

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius
skustuvų peiliukų ruošinius

Description:

Razors and razor blades, including razor blade blanks
in strips

25.71.12.30.00

Skustuvai, jų dalys (išskyrus skustuvų peiliukus)
Razors, parts thereof (excluding razor blades)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skustuvai, jų dalys (išskyrus skustuvų peiliukus)

Description:

Razors, parts thereof (excluding razor blades)

Ryšys su CN:

8212[.10(.10 + .90) + .90]

CN:

8212[.10(.10 + .90) + .90]

25.71.12.80.00

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant juostų pavidalo skustuvų peiliukų ruošinius)
Safety razor blades (including razor blades blanks in strips)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant juostų pavidalo
skustuvų peiliukų ruošinius)

Description:

Safety razor blades (including razor blades blanks in
strips)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8212 20

CN:

8212 20

25.71.13

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai
Other articles of cutlery; manicure or pedicure sets and instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai
ir įrankiai

Description:

Other articles of cutlery; manicure or pedicure sets and
instruments

25.71.13.30.00

Peiliai popieriui pjaustyti, vokų atplėšimo įrankiai, skutinėjimo peiliukai, pieštukų drožtuvai ir jų peiliukai (įskaitant kišeninius pieštukų
drožtukus, išskyrus drožimo mašinėles)
Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil sharpeners and their blades (including packet type pencil sharpeners) (excluding
pencil sharpening machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Peiliai popieriui pjaustyti, vokų atplėšimo įrankiai,
skutinėjimo peiliukai, pieštukų drožtuvai ir jų peiliukai
(įskaitant kišeninius pieštukų drožtukus, išskyrus
drožimo mašinėles)

Description:

Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners and their blades (including packet type
pencil sharpeners) (excluding pencil sharpening
machines)

Ryšys su CN:

8214 10

CN:

8214 10

25.71.13.50.00

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)
Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant
nagų dildeles)

Description:

Manicure or pedicure sets and instruments (including
nail files)

Ryšys su CN:

8214 20

CN:

8214 20
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25.71.13.70.00

Pjaustymo, smulkinimo ir kapojimo peiliai, plaukų ir vilnų kirpimo mašinėlės ir panašūs dirbiniai
Split-, chapping and mincing knives, hair cutting and hair shearing appliances and similar articles of cutlery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjaustymo, smulkinimo ir kapojimo peiliai, plaukų ir
vilnų kirpimo mašinėlės ir panašūs dirbiniai

Description:

Split-, chapping and mincing knives, hair cutting and
hair shearing appliances and similar articles of cutlery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8214 90

CN:

8214 90

25.71.14

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvies peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo
įrankiai
Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, Description:
žuvies peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs
virtuvės arba stalo įrankiai

25.71.14.30.00

Nerūdijančiojo plieno ar kitų netauriųjų metalų valgomieji įrankiai (išskyrus valgomuosius peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius) ir
panašūs valgomieji įrankiai
Table flatware (excluding table knives, including fish-knives and butter-knives) and similar tableware of stainless steel or other base
metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nerūdijančiojo plieno ar kitų netauriųjų metalų
valgomieji įrankiai (išskyrus valgomuosius peilius,
įskaitant žuvies ir sviesto peilius) ir panašūs valgomieji
įrankiai

Description:

Table flatware (excluding table knives, including fishknives and butter-knives) and similar tableware of
stainless steel or other base metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8215[.20(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

CN:

8215[.20(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

25.71.14.80.00

Netauriųjų metalų sidabru, auksu, platina padengti valgomieji įrankiai (išskyrus valgomuosius peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius) ir
panašūs valgomieji įrankiai
Table flatware (excluding table knives, including fish-knives and butter-knives) and similar tableware of base metal, silver-, gold- or
platinum plated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų sidabru, auksu, platina padengti
valgomieji įrankiai (išskyrus valgomuosius peilius,
įskaitant žuvies ir sviesto peilius) ir panašūs valgomieji
įrankiai

Description:

Table flatware (excluding table knives, including fishknives and butter-knives) and similar tableware of base
metal, silver-, gold- or platinum plated

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8215[.10(.20 + .30 + .80) + .91]

CN:

8215[.10(.20 + .30 + .80) + .91]

25.71.15

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys
Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų
dalys

Description:

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms
and parts thereof
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25.71.15.00.00

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys
Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ietys ir Description:
panašūs ginklai bei jų dalys

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms
and parts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9307

CN:

9307

25.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų
įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cutlery

25.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų
įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cutlery

25.71.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų
įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cutlery

25.72

Spynos ir vyriai
Locks and hinges

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Spynos ir vyriai

Description:

Locks and hinges

25.72.1

Spynos ir vyriai
Locks and hinges

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spynos ir vyriai

Description:

Locks and hinges

25.72.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos, naudojamos variklinėms transporto priemonėms, bei spynos, naudojamos balduose, iš
netauriųjų metalų
Padlocks, locks used for motor vehicles and for furniture, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos, naudojamos
variklinėms transporto priemonėms, bei spynos,
naudojamos balduose, iš netauriųjų metalų

Description:

Padlocks, locks used for motor vehicles and for
furniture, of base metal
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25.72.11.30.00

Pakabinamosios spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų
Base metal padlocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakabinamosios spynos, pagamintos iš netauriųjų
metalų

Description:

Base metal padlocks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 10

CN:

8301 10

25.72.11.50.00

Variklinių transporto priemonių spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų
Base metal motor vehicle locks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų

Description:

Base metal motor vehicle locks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 20

CN:

8301 20

25.72.11.70.00

Baldų spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų
Base metal furniture locks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų

Description:

Base metal furniture locks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 30

CN:

8301 30

25.72.12

Kitos spynos iš netauriųjų metalų
Other locks, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos spynos iš netauriųjų metalų

Description:

Other locks, of base metal

25.72.12.30.00

Cilindrinės pastatų durų spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų
Base metal cylinder locks used for doors of buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cilindrinės pastatų durų spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų

Description:

Base metal cylinder locks used for doors of buildings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 40 11

CN:

8301 40 11

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

886/1 939

PGPK 2013

25.72.12.50.00

Pastatų durų spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų (išskyrus cilindrines spynas)
Base metal locks used for doors of buildings (excluding cylinder locks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastatų durų spynos, pagamintos iš netauriųjų metalų
(išskyrus cilindrines spynas)

Description:

Base metal locks used for doors of buildings (excluding
cylinder locks)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 40 19

CN:

8301 40 19

25.72.12.70.00

Netauriųjų metalų spynos (išskyrus pakabinamąsias, variklinių transporto priemonių, baldų ir pastatų durų spynas)
Base metal locks (excluding padlocks, motor vehicle locks, furniture locks and locks used for doors of buildings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų spynos (išskyrus pakabinamąsias,
variklinių transporto priemonių, baldų ir pastatų durų
spynas)

Description:

Base metal locks (excluding padlocks, motor vehicle
locks, furniture locks and locks used for doors of
buildings)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8301 40 90

CN:

8301 40 90

25.72.13

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis; jų dalys
Clasps and frames with clasps, incorporating locks; parts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei
spynomis; jų dalys

Description:

Clasps and frames with clasps, incorporating locks;
parts

25.72.13.30.00

Netauriųjų metalų skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis, (išskyrus rankinukų, portfelių ir tarnautojų portfelių
segtukus ir užtrauktukus)
Base metal clasps and frames with clasps, with locks (excluding fasteners and clasps for handbags, brief-cases and executive-cases)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su
skląsčiais bei spynomis, (išskyrus rankinukų, portfelių ir
tarnautojų portfelių segtukus ir užtrauktukus)

Description:

Base metal clasps and frames with clasps, with locks
(excluding fasteners and clasps for handbags, briefcases and executive-cases)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8301 50

CN:

8301 50

25.72.13.50.00

Atskirai pateikiami raktai, pagaminti iš netauriųjų metalų (įskaitant lietinius, kaltinius ar štampuotuosius ruošinius, visrakčius)
Base metal keys presented separately (including roughly cast, forged or stamped blanks, skeleton keys)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atskirai pateikiami raktai, pagaminti iš netauriųjų
metalų (įskaitant lietinius, kaltinius ar štampuotuosius
ruošinius, visrakčius)

Description:

Base metal keys presented separately (including
roughly cast, forged or stamped blanks, skeleton keys)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8301 70

CN:

8301 70
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25.72.13.70.00

Netauriųjų metalų pakabinamųjų spynų, spynų ir skląsčių bei rėminių konstrukcijų su spynomis dalys
Base metal parts for padlocks, locks and for clasps and frames with locks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų pakabinamųjų spynų, spynų ir
skląsčių bei rėminių konstrukcijų su spynomis dalys

Description:

Base metal parts for padlocks, locks and for clasps and
frames with locks

Ryšys su CN:

8301 60

CN:

8301 60

25.72.14

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios detalės ir panašūs gaminiai, tinkantys variklinėms transporto priemonėms, durims, langams,
baldams ir panašiems gaminiams, iš netauriųjų metalų
Hinges, mountings, fittings and similar articles, suitable for motor vehicles, doors, windows, furniture and the like, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios detalės ir
panašūs gaminiai, tinkantys variklinėms transporto
priemonėms, durims, langams, baldams ir panašiems
gaminiams, iš netauriųjų metalų

Description:

Hinges, mountings, fittings and similar articles, suitable
for motor vehicles, doors, windows, furniture and the
like, of base metal

25.72.14.10.00

Netauriųjų metalų vyriai
Base metal hinges

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų vyriai

Description:

Base metal hinges

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 10

CN:

8302 10

25.72.14.20.00

Netauriųjų metalų ratukai su tvirtinimo įtaisais
Castors with mountings of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų ratukai su tvirtinimo įtaisais

Description:

Castors with mountings of base metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 20

CN:

8302 20

25.72.14.30.00

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, naudotini variklinėse transporto priemonėse (išskyrus
vyrius, ratukus, spynas ir raktus)
Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles (excluding hinges, castors, locks and keys)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo
Description:
įtaisai bei panašūs dirbiniai, naudotini variklinėse
transporto priemonėse (išskyrus vyrius, ratukus, spynas
ir raktus)

Base metal mountings, fittings and similar articles
suitable for motor vehicles (excluding hinges, castors,
locks and keys)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 30

CN:

8302 30
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25.72.14.40.00

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai pastatų įrangai (išskyrus vyrius, ratukus, spynas, raktus,
durų akutes ir užrakinamas velkes)
Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for buildings (excluding hinges, castors, locks, keys, spy holes fitted with
optical elements and key operated door bolts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo
įtaisai bei panašūs dirbiniai pastatų įrangai (išskyrus
vyrius, ratukus, spynas, raktus, durų akutes ir
užrakinamas velkes)

Description:

Base metal mountings, fittings and similar articles
suitable for buildings (excluding hinges, castors, locks,
keys, spy holes fitted with optical elements and key
operated door bolts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302[.41(.10 + .50 + .90)]

CN:

8302[.41(.10 + .50 + .90)]

25.72.14.50.00

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai baldų įrangai (išskyrus vyrius, ratukus, spynas ir raktus)
Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture (excluding hinges, castors, locks and keys)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo
įtaisai bei panašūs dirbiniai baldų įrangai (išskyrus
vyrius, ratukus, spynas ir raktus)

Description:

Base metal mountings, fittings and similar articles
suitable for furniture (excluding hinges, castors, locks
and keys)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 42

CN:

8302 42

25.72.14.60.00

Kiti netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai ir panašūs dirbiniai (išskyrus naudotinus variklinėse transporto
priemonėse, pastatų ar baldų įrangai)
Other base metal mountings, fittings and similar articles (excluding for motor vehicles, buildings or furniture)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir montavimo
įtaisai ir panašūs dirbiniai (išskyrus naudotinus
variklinėse transporto priemonėse, pastatų ar baldų
įrangai)

Description:

Other base metal mountings, fittings and similar
articles (excluding for motor vehicles, buildings or
furniture)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 49

CN:

8302 49

25.72.14.70.00

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų
Base metal automatic door closers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų

Description:

Base metal automatic door closers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 60

CN:

8302 60

25.72.14.80.00

Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės, apsiaustų kabyklos, rankšluosčių, pašluosčių, šepečių ir raktų kabliai ir kabliukai iš netauriųjų
metalų (išskyrus apsiaustų kabyklas, priskiriamas baldų grupei)
Base metal hat-racks, hat-pegs, brackets, coat racks, towel racks, dish-cloth racks, brush racks and key racks (excluding coat-racks
having the character of furniture)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės, apsiaustų

Description:

Base metal hat-racks, hat-pegs, brackets, coat racks,
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kabyklos, rankšluosčių, pašluosčių, šepečių ir raktų
kabliai ir kabliukai iš netauriųjų metalų (išskyrus
apsiaustų kabyklas, priskiriamas baldų grupei)

towel racks, dish-cloth racks, brush racks and key racks
(excluding coat-racks having the character of furniture)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8302 50

CN:

8302 50

25.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
locks and hinges

25.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
locks and hinges

25.72.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
locks and hinges

25.73

Įrankiai
Tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įrankiai

Description:

Tools

25.73.1

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje
Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje

Description:

Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or
forestry

25.73.10

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje
Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje

Description:

Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or
forestry
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25.73.10.10.00

Kastuvai ir semtuvai
Spades and shovels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kastuvai ir semtuvai

Description:

Spades and shovels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 10

CN:

8201 10

25.73.10.30.00

Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai
Mattocks, picks, hoes and rakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai

Description:

Mattocks, picks, hoes and rakes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 30

CN:

8201 30

25.73.10.40.00

Kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo įrankiai (išskyrus ledo kirtiklius)
Axes, bill hooks and similar hewing tools (excluding ice axes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo įrankiai (išskyrus
ledo kirtiklius)

Description:

Axes, bill hooks and similar hewing tools (excluding ice
axes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 40

CN:

8201 40

25.73.10.50.00

Sodo žirklės ir panašūs vienrankiai šakelių karpymo ir genėjimo įrankiai bei žirklės (įskaitant paukštienos žirkles, išskyrus sodo žirklių
tipo žirkles su sekatorių geležtėmis, dantytais žiedais, genėjimo peilius)
Secateurs and similar one-handed pruners and shears (including poultry shears) (excluding secateur type scissors with secateur blades
with finger rings, pruning knives)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sodo žirklės ir panašūs vienrankiai šakelių karpymo ir
genėjimo įrankiai bei žirklės (įskaitant paukštienos
žirkles, išskyrus sodo žirklių tipo žirkles su sekatorių
geležtėmis, dantytais žiedais, genėjimo peilius)

Description:

Secateurs and similar one-handed pruners and shears
(including poultry shears) (excluding secateur type
scissors with secateur blades with finger rings, pruning
knives)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 50

CN:

8201 50

25.73.10.55.00

Šakės ir kiti rankiniai įrankiai (išskyrus lenktinius peilius), naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje
Forks and other hand tools (excluding clasp knives) for agriculture, horticulture or forestry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šakės ir kiti rankiniai įrankiai (išskyrus lenktinius
peilius), naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba
miškų ūkyje

Description:

Forks and other hand tools (excluding clasp knives) for
agriculture, horticulture or forestry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 90

CN:

8201 90
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25.73.10.60.00

Gyvatvorių žirklės, dvirankės šakelių karpymo ir genėjimo žirklės ir panašios dvirankės žirklės
Hedge shears, two-handed pruning shears and similar two-handed shears

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvatvorių žirklės, dvirankės šakelių karpymo ir
genėjimo žirklės ir panašios dvirankės žirklės

Description:

Hedge shears, two-handed pruning shears and similar
two-handed shears

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8201 60

CN:

8201 60

25.73.2

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės
Hand saws; blades for saws of all kinds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

Description:

Hand saws; blades for saws of all kinds

25.73.20

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės
Hand saws; blades for saws of all kinds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

Description:

Hand saws; blades for saws of all kinds

25.73.20.10.00

Rankiniai pjūklai (išskyrus rankinius variklinius pjūklus)
Hand saws (excluding hand saws with a self-contained motor)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai pjūklai (išskyrus rankinius variklinius pjūklus)

Description:

Hand saws (excluding hand saws with a self-contained
motor)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202 10

CN:

8202 10

25.73.20.20.00

Juostinių pjūklų juostos
Band saw blades

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juostinių pjūklų juostos

Description:

Band saw blades

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202 20

CN:

8202 20

25.73.20.30.00

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes), kurių darbinės dalys pagamintos iš plieno
Circular saw blades with steel working parts (including slotting or slitting saw blades)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio pjovimo ir
išpjovų pjūklų geležtes), kurių darbinės dalys
pagamintos iš plieno

Description:

Circular saw blades with steel working parts (including
slotting or slitting saw blades)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202 31

CN:

8202 31
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25.73.20.50.00

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes), kurių darbinės dalys pagamintos ne iš plieno
Circular saw blades with non-steel working parts (including slitting or slotting saw blades, parts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio pjovimo ir
išpjovų pjūklų geležtes), kurių darbinės dalys
pagamintos ne iš plieno

Description:

Circular saw blades with non-steel working parts
(including slitting or slotting saw blades, parts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202 39

CN:

8202 39

25.73.20.93.00

Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys metalui pjauti
Straight saw blades for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys metalui pjauti

Description:

Straight saw blades for working metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202 91

CN:

8202 91

25.73.20.97.00

Pjūklų pjaunamosios dalys, kurių darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų metalų (išskyrus juostinių pjūklų juostas, diskinių pjūklų
diskus, muzikinių pjūklų geležtes)
Saw blades with working part of base metal (excluding band saw blades, circular saw blades, musical saw blades)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjūklų pjaunamosios dalys, kurių darbinės dalys
pagamintos iš netauriųjų metalų (išskyrus juostinių
pjūklų juostas, diskinių pjūklų diskus, muzikinių pjūklų
geležtes)

Description:

Saw blades with working part of base metal (excluding
band saw blades, circular saw blades, musical saw
blades)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8202[.40 + .99(.20 + .80)]

CN:

8202[.40 + .99(.20 + .80)]

25.73.3

Kiti rankiniai įrankiai
Other hand tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti rankiniai įrankiai

Description:

Other hand tools

25.73.30

Kiti rankiniai įrankiai
Other hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti rankiniai įrankiai

Description:

Other hand tools

25.73.30.13.00

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai (išskyrus metalo pjovimo staklių skylamušius ir dildes)
Files, rasps and similar tools (excluding punches and files for machine tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai (išskyrus metalo
pjovimo staklių skylamušius ir dildes)

Description:

Files, rasps and similar tools (excluding punches and
files for machine tools)
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8203 10

CN:

8203 10

25.73.30.16.00

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiareples), žnyplės ir pincetai, naudojami ne medicininėms reikmėms, ir panašūs rankiniai
įrankiai iš netauriųjų metalų
Pliers, including cutting pliers, pincers and tweezers for non-medical use and similar hand tools, of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiareples),
žnyplės ir pincetai, naudojami ne medicininėms
reikmėms, ir panašūs rankiniai įrankiai iš netauriųjų
metalų

Description:

Pliers, including cutting pliers, pincers and tweezers for
non-medical use and similar hand tools, of base metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8203 20

CN:

8203 20

25.73.30.23.00

Žirklės metalui karpyti ir panašūs įrankiai
Metal cutting shears and similar hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žirklės metalui karpyti ir panašūs įrankiai

Description:

Metal cutting shears and similar hand tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8203 30

CN:

8203 30

25.73.30.25.00

Vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės varžtams karpyti, perforavimo skylmušiai ir panašūs įrankiai, išskyrus metalo pjovimo staklių
skylmušius ir dildes, mašinos tipo metalo karpymo žirkles ir įstaigos perforavimo skylmušas, bilietų skylmušius
Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools excluding punches and files for machine tools, machine-type metal
cutting shears and office perforating punches, ticket punches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės varžtams karpyti,
perforavimo skylmušiai ir panašūs įrankiai, išskyrus
metalo pjovimo staklių skylmušius ir dildes, mašinos
tipo metalo karpymo žirkles ir įstaigos perforavimo
skylmušas, bilietų skylmušius

Description:

Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and
similar tools excluding punches and files for machine
tools, machine-type metal cutting shears and office
perforating punches, ticket punches

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8203 40

CN:

8203 40

25.73.30.33.00

Neskečiamieji rankiniai veržliarakčiai (įskaitant veržliarakčius su sukamuoju dinamometru, išskyrus rankinius sriegtuvus)
Non-adjustable hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches) (excluding tap wrenches)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskečiamieji rankiniai veržliarakčiai (įskaitant
veržliarakčius su sukamuoju dinamometru, išskyrus
rankinius sriegtuvus)

Description:

Non-adjustable hand-operated spanners and wrenches
(including torque meter wrenches) (excluding tap
wrenches)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8204 11

CN:

8204 11
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25.73.30.35.00

Skečiamieji rankiniai veržliarakčiai (įskaitant veržliarakčius su sukamuoju dinamometru, išskyrus rankinius sriegtuvus)
Adjustable hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches) (excluding tap wrenches)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skečiamieji rankiniai veržliarakčiai (įskaitant
veržliarakčius su sukamuoju dinamometru, išskyrus
rankinius sriegtuvus)

Description:

Adjustable hand-operated spanners and wrenches
(including torque meter wrenches) (excluding tap
wrenches)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8204 12

CN:

8204 12

25.73.30.37.00

Keičiamos veržliarakčių galvutės
Interchangeable spanner sockets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keičiamos veržliarakčių galvutės

Description:

Interchangeable spanner sockets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8204 20

CN:

8204 20

25.73.30.53.00

Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai, išskyrus keičiamuosius rankinius įrankius, staklių ar variklinius rankinius įrankius,
pneumatinius ar rankinius įrankius su įmontuotu varikliu
Drilling, threading or tapping hand tools excluding interchangeable hand tools, machine-tools or power-operated hand tools,
pneumatic tools or hand tools with a self-contained motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai, Description:
išskyrus keičiamuosius rankinius įrankius, staklių ar
variklinius rankinius įrankius, pneumatinius ar rankinius
įrankius su įmontuotu varikliu

Drilling, threading or tapping hand tools excluding
interchangeable hand tools, machine-tools or poweroperated hand tools, pneumatic tools or hand tools
with a self-contained motor

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 10

CN:

8205 10

25.73.30.55.00

Plaktukai ir kūjai, kurių darbinė dalis pagaminta iš metalo
Hammers and sledge hammers with working part of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaktukai ir kūjai, kurių darbinė dalis pagaminta iš
metalo

Description:

Hammers and sledge hammers with working part of
metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 20

CN:

8205 20

25.73.30.57.00

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs medžiui apdirbti skirti pjovimo įrankiai
Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs medžiui apdirbti
skirti pjovimo įrankiai

Description:

Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for
working wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 30

CN:

8205 30
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25.73.30.63.00

Atsuktuvai
Screwdrivers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsuktuvai

Description:

Screwdrivers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 40

CN:

8205 40

25.73.30.65.00

Buityje naudojami rankiniai įrankiai
Household hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buityje naudojami rankiniai įrankiai

Description:

Household hand tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 51

CN:

8205 51

25.73.30.73.00

Kiti akmentašių, formuotojų, mūrininkų, betonuotojų, tinkuotojų ir dažytojų įrankiai
Other tools for masons, moulders, cement workers, plasterers and painters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti akmentašių, formuotojų, mūrininkų, betonuotojų,
tinkuotojų ir dažytojų įrankiai

Description:

Other tools for masons, moulders, cement workers,
plasterers and painters

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 59 10

CN:

8205 59 10

25.73.30.77.00

Kiti rankiniai (įskaitant kniedijimo pistoletus) prišaudymo įrankiai ir panašūs rankiniai įrankiai
Other hand tools (including cartridge operated riveting) wallplugging and similar hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rankiniai (įskaitant kniedijimo pistoletus)
prišaudymo įrankiai ir panašūs rankiniai įrankiai

Description:

Other hand tools (including cartridge operated
riveting) wallplugging and similar hand tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 59 80

CN:

8205 59 80

25.73.30.83.00

Litavimo lempos (išskyrus dujinius suvirinimo aparatus)
Blow lamps (excluding gas-operated welding appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Litavimo lempos (išskyrus dujinius suvirinimo aparatus) Description:

Blow lamps (excluding gas-operated welding
appliances)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 60

CN:

8205 60
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25.73.30.85.00

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai
Vices, clamps and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai

Description:

Vices, clamps and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 70

CN:

8205 70

25.73.30.87.00

Priekalai, kilnojamieji žaizdrai, šlifavimo (galandimo) diskai su rėmais ir su rankine arba kojine pavara (išskyrus tekėlus ir panašias
atskiras dalis)
Anvils, portable forges, hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks (excluding grindstones and the like presented
separately)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekalai, kilnojamieji žaizdrai, šlifavimo (galandimo)
diskai su rėmais ir su rankine arba kojine pavara
(išskyrus tekėlus ir panašias atskiras dalis)

Description:

Anvils, portable forges, hand or pedal-operated
grinding wheels with frameworks (excluding
grindstones and the like presented separately)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8205 90 10

CN:

8205 90 10

25.73.4

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai
Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių
keičiamieji įrankiai

Description:

Interchangeable tools for hand tools, whether or not
power-operated, or for machine tools

25.73.40

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai
Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių
keičiamieji įrankiai

Description:

Interchangeable tools for hand tools, whether or not
power-operated, or for machine tools

25.73.40.14.00

Vidinių sriegių sriegimo įrankiai metalui apdirbti
Tapping tools for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidinių sriegių sriegimo įrankiai metalui apdirbti

Description:

Tapping tools for working metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 40 10

CN:

8207 40 10

25.73.40.16.00

Išorinių sriegių sriegimo įrankiai metalui apdirbti
Threading tools for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išorinių sriegių sriegimo įrankiai metalui apdirbti

Description:

Threading tools for working metal

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

8207 40 30

25.73.40.19.00

Vidinių arba išorinių sriegių sriegimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus staklėse ar rankiniuose
įrankiuose metalui apdirbti)
Tapping or threading tools (excluding work and tool holders for machines or hand tools, for working metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidinių arba išorinių sriegių sriegimo įrankiai (išskyrus
ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus
staklėse ar rankiniuose įrankiuose metalui apdirbti)

Description:

Tapping or threading tools (excluding work and tool
holders for machines or hand tools, for working metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 40 90

CN:

8207 40 90

25.73.40.23.00

Gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimanto ar aglomeruoto deimanto (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius,
naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti)
Drilling tools with working part of diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for machines or hand tools,
for rock drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš
deimanto ar aglomeruoto deimanto (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar
rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti)

Description:

Drilling tools with working part of diamond or
agglomerated diamond (excluding work and tool
holders for machines or hand tools, for rock drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 10

CN:

8207 50 10

25.73.40.25.00

Grąžtai plytų arba akmenų mūrui gręžti, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai medžiagų
(išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti)
Masonry drills with working part of materials other than diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for
machines or hand tools, for rock drilling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grąžtai plytų arba akmenų mūrui gręžti, kurių darbinė
dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar
aglomeruoti deimantai medžiagų (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar
rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti)

Description:

Masonry drills with working part of materials other
than diamond or agglomerated diamond (excluding
work and tool holders for machines or hand tools, for
rock drilling)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 30

CN:

8207 50 30

25.73.40.27.00

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas sukepintų metalų
karbidų plokšteles, smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis
Drilling tools with working part of sintered metal carbide, for working metal excluding unmounted sintered metal carbide plates, sticks,
tips and the like for tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus
nepritvirtintas sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis

Description:

Drilling tools with working part of sintered metal
carbide, for working metal excluding unmounted
sintered metal carbide plates, sticks, tips and the like
for tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 50

CN:

8207 50 50
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25.73.40.31.00

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš greitapjovio plieno, išskyrus ruošinių ir detalių laikiklius, naudojamus
mašinose ar rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti
Drilling tools with working part of high speed steel, for working metal excluding work and tool holders for machines or hand tools - for
rock drilling

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš greitapjovio plieno, išskyrus ruošinių ir
detalių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose uolienoms gręžti

Description:

Drilling tools with working part of high speed steel, for
working metal excluding work and tool holders for
machines or hand tools - for rock drilling

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 60

CN:

8207 50 60

25.73.40.33.00

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai, aglomeruoti deimantai ar sukepintas metalų
karbidas medžiagų, išskyrus su darbine dalimi iš greitapjovio plieno
Drilling tools with working part of materials other than diamond, agglomerated diamond or sintered metal carbide, for working metal
excluding with working part of high speed steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš kitokių negu deimantai, aglomeruoti
deimantai ar sukepintas metalų karbidas medžiagų,
išskyrus su darbine dalimi iš greitapjovio plieno

Description:

Drilling tools with working part of materials other than
diamond, agglomerated diamond or sintered metal
carbide, for working metal excluding with working part
of high speed steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 70

CN:

8207 50 70

25.73.40.35.00

Gręžimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius uolienoms, mūrui gręžti ar metalui apdirbti, naudojamus staklėse ar
rankiniuose įrankiuose su darbine dalimi, pagaminta iš deimantų ar aglomeruotų deimantų)
Drilling tools (excluding work and tool holders for machines or hand tools, with working part of diamond or agglomerated diamond,
for rock drilling, masonry drills, for working metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių
Description:
laikiklius uolienoms, mūrui gręžti ar metalui apdirbti,
naudojamus staklėse ar rankiniuose įrankiuose su
darbine dalimi, pagaminta iš deimantų ar aglomeruotų
deimantų)

Drilling tools (excluding work and tool holders for
machines or hand tools, with working part of diamond
or agglomerated diamond, for rock drilling, masonry
drills, for working metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 50 90

CN:

8207 50 90

25.73.40.37.00

Ištekinimo arba pratraukimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimantų ar aglomeruotų deimantų (išskyrus ruošinių, detalių ir
įrankių laikiklius gruntui gręžti, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)
Boring or broaching tools with working part of diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for machines or
hand tools, for earth boring)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ištekinimo arba pratraukimo įrankiai, kurių darbinė
Description:
dalis pagaminta iš deimantų ar aglomeruotų deimantų
(išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius gruntui
gręžti, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)

Boring or broaching tools with working part of
diamond or agglomerated diamond (excluding work
and tool holders for machines or hand tools, for earth
boring)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 60 10

CN:

8207 60 10
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25.73.40.44.00

Ištekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai medžiagų
Boring tools for working metal, with working part of materials other than diamond or agglomerated diamond

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ištekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti
deimantai medžiagų

Description:

Boring tools for working metal, with working part of
materials other than diamond or agglomerated
diamond

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 60 30

CN:

8207 60 30

25.73.40.45.00

Ištekinimo arba pratraukimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius metalams apdirbti ar uolienoms gręžti, naudojamus
mašinose ar rankiniuose įrankiuose su darbine dalimi, pagaminta iš deimantų ar aglomeruotų deimantų)
Boring or broaching tools (excluding work and tool holders for machines or hand tools, with diamond or agglomerated diamond
working parts, for working metal, for earth boring)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ištekinimo arba pratraukimo įrankiai (išskyrus ruošinių, Description:
detalių ir įrankių laikiklius metalams apdirbti ar
uolienoms gręžti, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose su darbine dalimi, pagaminta iš deimantų ar
aglomeruotų deimantų)

Boring or broaching tools (excluding work and tool
holders for machines or hand tools, with diamond or
agglomerated diamond working parts, for working
metal, for earth boring)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207[.60(.50 + .90)]

CN:

8207[.60(.50 + .90)]

25.73.40.48.00

Pratraukimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai medžiagų
Broaching tools for working metal, with working part of materials other than diamond or agglomerated diamond

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pratraukimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė
dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar
aglomeruoti deimantai medžiagų

Description:

Broaching tools for working metal, with working part of
materials other than diamond or agglomerated
diamond

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 60 70

CN:

8207 60 70

25.73.40.50.00

Frezavimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas sukepintų metalų
karbidų plokšteles, smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis
Milling tools with working part of sintered metal carbide, for working metal excluding unmounted sintered metal carbide plates, sticks,
tips and the like for tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Frezavimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus
nepritvirtintas sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis

Description:

Milling tools with working part of sintered metal
carbide, for working metal excluding unmounted
sintered metal carbide plates, sticks, tips and the like
for tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 70 10

CN:

8207 70 10
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25.73.40.61.00

Ašiniai (su jungiamaisiais galais) frezavimo įrankiai metalui apdirbti (išskyrus frezas su darbine dalimi, pagaminta iš sukepintų metalo
karbidų)
Shank type milling tools for working metal (excluding with working part of sintered metal carbide)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ašiniai (su jungiamaisiais galais) frezavimo įrankiai
metalui apdirbti (išskyrus frezas su darbine dalimi,
pagaminta iš sukepintų metalo karbidų)

Description:

Shank type milling tools for working metal (excluding
with working part of sintered metal carbide)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 70 31

CN:

8207 70 31

25.73.40.66.00

Frezavimo įrankiai, sliekinės frezos metalui apdirbti (išskyrus frezas su darbine dalimi, pagaminta iš sukepintų metalo karbidų arba
kermetų, ir ašines frezas)
Tools for milling, hobs, interchangeable, for working metal, with working part of materials other than sintered metal carbide or cermets
(excluding shank-type )

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Frezavimo įrankiai, sliekinės frezos metalui apdirbti
(išskyrus frezas su darbine dalimi, pagaminta iš
sukepintų metalo karbidų arba kermetų, ir ašines
frezas)

Description:

Tools for milling, hobs, interchangeable, for working
metal, with working part of materials other than
sintered metal carbide or cermets (excluding shanktype )

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 70 37

CN:

8207 70 37

25.73.40.69.00

Frezavimo įrankiai (išskyrus įrankius metalui apdirbti)
Milling tools (excluding for working metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Frezavimo įrankiai (išskyrus įrankius metalui apdirbti)

Description:

Milling tools (excluding for working metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 70 90

CN:

8207 70 90

25.73.40.71.00

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas sukepintų metalų
karbidų plokšteles, smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis
Turning tools with working part of sintered metal carbide, for working metal excluding unmounted sintered metal carbide plates,
sticks, tips and the like for tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus
nepritvirtintas sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių dalis

Description:

Turning tools with working part of sintered metal
carbide, for working metal excluding unmounted
sintered metal carbide plates, sticks, tips and the like
for tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 80 11

CN:

8207 80 11
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25.73.40.74.00

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu sukepinti metalo karbidai medžiagų
Turning tools for working metal, with working part of materials other than cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių darbinė dalis
pagaminta iš kitokių negu sukepinti metalo karbidai
medžiagų

Description:

Turning tools for working metal, with working part of
materials other than cermets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 80 19

CN:

8207 80 19

25.73.40.79.00

Tekinimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius metalui apdirbti, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)
Turning tools (excluding work and tool holders for machines or hand tools, for working metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekinimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių
laikiklius metalui apdirbti, naudojamus mašinose ar
rankiniuose įrankiuose)

Description:

Turning tools (excluding work and tool holders for
machines or hand tools, for working metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 80 90

CN:

8207 80 90

25.73.40.81.00

Rankinių įrankių, priskirtų CN 82.07 pozicijai, keičiamosios detalės, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimanto
Other interchangeable tools of CN 82.07 with working part of diamond

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankinių įrankių, priskirtų CN 82.07 pozicijai,
keičiamosios detalės, kurių darbinė dalis pagaminta iš
deimanto

Description:

Other interchangeable tools of CN 82.07 with working
part of diamond

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 90 10

CN:

8207 90 10

25.73.40.83.00

Atsuktuvų antgaliai, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai medžiagų (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)
Screwdriver bits with working part of materials other than diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for
machines or hand tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsuktuvų antgaliai, kurių darbinė dalis pagaminta iš
kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai
medžiagų (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius,
naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)

Description:

Screwdriver bits with working part of materials other
than diamond or agglomerated diamond (excluding
work and tool holders for machines or hand tools)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 90 30

CN:

8207 90 30

25.73.40.85.00

Krumplių pjovimo įrankiai, kurių darbinė dalis, pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti deimantai medžiagų (išskyrus
ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)
Gear-cutting tools with working part of materials other than diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for
machines or hand tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krumplių pjovimo įrankiai, kurių darbinė dalis,

Description:

Gear-cutting tools with working part of materials other
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pagaminta iš kitokių negu deimantai ar aglomeruoti
deimantai medžiagų (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių
laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose)

than diamond or agglomerated diamond (excluding
work and tool holders for machines or hand tools)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 90 50

CN:

8207 90 50

25.73.40.87.00

Keičiamieji rankiniai įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas sukepintų metalų
karbidų plokšteles, kotus, antgalius ir panašias įrankių dalis
Interchangeable hand tools with working part of sintered metal carbide excluding unmounted sintered metal carbide plates, sticks, tips
and the like for tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keičiamieji rankiniai įrankiai, kurių darbinė dalis
pagaminta iš sukepintų metalų karbidų, išskyrus
nepritvirtintas sukepintų metalų karbidų plokšteles,
kotus, antgalius ir panašias įrankių dalis

Description:

Interchangeable hand tools with working part of
sintered metal carbide excluding unmounted sintered
metal carbide plates, sticks, tips and the like for tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207[.90(.71 + .78)]

CN:

8207[.90(.71 + .78)]

25.73.40.89.00

Keičiamosios įrankių detalės iš kitų medžiagų
Interchangeable tools in other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keičiamosios įrankių detalės iš kitų medžiagų

Description:

Interchangeable tools in other materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207[.90(.91 + .99)]

CN:

8207[.90(.91 + .99)]

25.73.5

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai
Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių Description:
pagrindai; liejimo modeliai

25.73.50

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai
Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių Description:
pagrindai; liejimo modeliai

25.73.50.13.00

Metalo liejimo formadėžės, liejimo padėklai, liejimo modeliai (išskyrus medinius liejimo modelius)
Moulding boxes for metal foundry, mould bases, moulding patterns (excluding moulding patterns of wood)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo liejimo formadėžės, liejimo padėklai, liejimo
modeliai (išskyrus medinius liejimo modelius)

Description:

Moulding boxes for metal foundry, mould bases,
moulding patterns (excluding moulding patterns of
wood)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8480[.10 + .20 + .30(.90)]

CN:

8480[.10 + .20 + .30(.90)]
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25.73.50.15.00

Mediniai liejimo modeliai
Moulding patterns of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai liejimo modeliai

Description:

Moulding patterns of wood

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 30 10

CN:

8480 30 10

25.73.50.20.00

Inžektorinio arba slėginio liejimo metalo arba metalų karbidų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)
Injection or compression type moulds for metal or metal carbides (excluding ingot moulds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inžektorinio arba slėginio liejimo metalo arba metalų
karbidų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)

Description:

Injection or compression type moulds for metal or
metal carbides (excluding ingot moulds)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 41

CN:

8480 41

25.73.50.30.00

Metalo arba metalų karbidų liejimo formos (išskyrus inžektorinio arba slėginio liejimo formas)
Moulds for metal or metal carbides (excluding injection or compression types)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo arba metalų karbidų liejimo formos (išskyrus
inžektorinio arba slėginio liejimo formas)

Description:

Moulds for metal or metal carbides (excluding injection
or compression types)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 49

CN:

8480 49

25.73.50.50.00

Stiklo liejimo formos
Moulds for glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo liejimo formos

Description:

Moulds for glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 50

CN:

8480 50

25.73.50.60.00

Mineralinių medžiagų liejimo formos
Moulds for mineral materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinių medžiagų liejimo formos

Description:

Moulds for mineral materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 60

CN:

8480 60
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25.73.50.70.00

Inžektorinio arba slėginio liejimo gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo formos
Injection or compression type moulds for rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inžektorinio arba slėginio liejimo gumos (kaučiuko)
arba plastikų liejimo formos

Description:

Injection or compression type moulds for rubber or
plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 71

CN:

8480 71

25.73.50.70.10

Gumos inžektorinio arba slėginio liejimo formos
Injection or compression type mould tools for rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumos inžektorinio arba slėginio liejimo formos

Description:

Injection or compression type mould tools for rubber

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 71a

CN:

8480 71a

25.73.50.70.20

Plastikų inžektorinio arba slėginio liejimo formos
Injection or compression ttype mould tools for plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikų inžektorinio arba slėginio liejimo formos

Description:

Injection or compression ttype mould tools for plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 71b

CN:

8480 71b

25.73.50.80.00

Gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo formos (išskyrus inžektorinio arba slėginio liejimo)
Moulds for rubber or plastics (excluding injection or compression types)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo formos
(išskyrus inžektorinio arba slėginio liejimo)

Description:

Moulds for rubber or plastics (excluding injection or
compression types)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8480 79

CN:

8480 79

25.73.6

Kiti įrankiai
Other tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti įrankiai

Description:

Other tools

25.73.60

Kiti įrankiai
Other tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti įrankiai

Description:

Other tools
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25.73.60.13.00

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš kermetų
Rock drilling or earth boring tools with working part of cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė
dalis pagaminta iš kermetų

Description:

Rock drilling or earth boring tools with working part of
cermets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 13

CN:

8207 13

25.73.60.18.00

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai ir jų dalys, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu sukepinti metalo karbidai arba
kermetai medžiagų
Rock-drilling or earth-boring tools, interchangeable, and parts therefor, with working parts of materials other than sintered metal
carbide or cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai ir jų
dalys, kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu
sukepinti metalo karbidai arba kermetai medžiagų

Description:

Rock-drilling or earth-boring tools, interchangeable,
and parts therefor, with working parts of materials
other than sintered metal carbide or cermets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207[.19(.10 + .90)]

CN:

8207[.19(.10 + .90)]

25.73.60.23.00

Metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai (matricos), kurių darbinė dalis pagaminta iš gamtinių ar aglomeruotų deimantų
(išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose)
Dies for drawing or extruding metal, with working part of diamond or agglomerated diamond (excluding work and tool holders for
machines or hand tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai Description:
(matricos), kurių darbinė dalis pagaminta iš gamtinių ar
aglomeruotų deimantų (išskyrus ruošinių, detalių ir
įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose)

Dies for drawing or extruding metal, with working part
of diamond or agglomerated diamond (excluding work
and tool holders for machines or hand tools)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 20 10

CN:

8207 20 10

25.73.60.24.00

Metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai (matricos) (išskyrus nepritvirtintas sukepintųjų metalo karbidų arba kermeto
plokštes, smaigčius, antgalius, strypus, šratus, žiedus ir pan.)
Dies for drawing or extruding metal (excluding unmounted plates, sticks, tips, rods, pellets, rings, etc. of sintered metal carbides or
cermets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampai Description:
(matricos) (išskyrus nepritvirtintas sukepintųjų metalo
karbidų arba kermeto plokštes, smaigčius, antgalius,
strypus, šratus, žiedus ir pan.)

Dies for drawing or extruding metal (excluding
unmounted plates, sticks, tips, rods, pellets, rings, etc.
of sintered metal carbides or cermets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 20 90

CN:

8207 20 90
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25.73.60.33.00

Presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai metalui apdirbti (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose
ar rankiniuose įrankiuose)
Pressing, stamping or punching tools for working metal (excluding work and tool holders for machines or hand tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai
metalui apdirbti (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių
laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose)

Description:

Pressing, stamping or punching tools for working
metal (excluding work and tool holders for machines or
hand tools)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 30 10

CN:

8207 30 10

25.73.60.39.00

Presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius, naudojamus mašinose ar rankiniuose
įrankiuose metalui apdirbti)
Pressing, stamping or punching tools (excluding work and tool holders for machines or hand tools, for working metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Presavimo, štampavimo arba perforavimo įrankiai
(išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių laikiklius,
naudojamus mašinose ar rankiniuose įrankiuose
metalui apdirbti)

Description:

Pressing, stamping or punching tools (excluding work
and tool holders for machines or hand tools, for
working metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8207 30 90

CN:

8207 30 90

25.73.60.43.00

Staklių ar mechaninių metalo apdirbimo įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės
Knives and cutting blades for machines or for mechanical appliances for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ar mechaninių metalo apdirbimo įrenginių
peiliai ir pjovimo geležtės

Description:

Knives and cutting blades for machines or for
mechanical appliances for working metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8208 10

CN:

8208 10

25.73.60.45.00

Staklių ar mechaninių medienos apdirbimo įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės
Knives and cutting blades for machines or for mechanical appliances for working wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ar mechaninių medienos apdirbimo įrenginių
peiliai ir pjovimo geležtės

Description:

Knives and cutting blades for machines or for
mechanical appliances for working wood

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8208 20

CN:

8208 20

25.73.60.50.00

Virtuvės prietaisų ar maisto pramonės mašinų peiliai ir pjovimo geležtės iš netauriųjų metalų
Knives and cutting blades, of base metal, for kitchen appliances or for machines used by the food industry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virtuvės prietaisų ar maisto pramonės mašinų peiliai ir
pjovimo geležtės iš netauriųjų metalų

Description:

Knives and cutting blades, of base metal, for kitchen
appliances or for machines used by the food industry

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

8208 30

25.73.60.63.00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinų peiliai ir pjovimo geležtės (išskyrus plūgų noragus, lėkštinių akėčių (kultivatorių)
diskus)
Knives and cutting blades for agricultural, horticultural or forestry machines (excluding coulters for ploughs, discs for harrows)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinų
peiliai ir pjovimo geležtės (išskyrus plūgų noragus,
lėkštinių akėčių (kultivatorių) diskus)

Description:

Knives and cutting blades for agricultural, horticultural
or forestry machines (excluding coulters for ploughs,
discs for harrows)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8208 40

CN:

8208 40

25.73.60.65.00

Mašinų ar mechaninių prietaisų peiliai ir pjovimo geležtės
Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ar mechaninių prietaisų peiliai ir pjovimo
geležtės

Description:

Knives and cutting blades, for machines or for
mechanical appliances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8208 90

CN:

8208 90

25.73.60.67.00

Nepritvirtintos daugiabriaunės pjovimo plokštelės iš sukepintų metalo karbidų ir kermetų
Indexable inserts for tools, unmounted, of sintered metal carbides and cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepritvirtintos daugiabriaunės pjovimo plokštelės iš
sukepintų metalo karbidų ir kermetų

Description:

Indexable inserts for tools, unmounted, of sintered
metal carbides and cermets

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8209 00 20

CN:

8209 00 20

25.73.60.90.00

Nepritvirtintos sukepintų metalo karbidų ar kermeto plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs įrankių reikmenys (išskyrus
daugiabriaunes pjovimo plokšteles)
Unmounted sintered metal carbides or cermet plates, sticks, tips and the like for tools (excluding indexable inserts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepritvirtintos sukepintų metalo karbidų ar kermeto
Description:
plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs įrankių
reikmenys (išskyrus daugiabriaunes pjovimo plokšteles)

Unmounted sintered metal carbides or cermet plates,
sticks, tips and the like for tools (excluding indexable
inserts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8209 00 80

CN:

8209 00 80

25.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tools
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25.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tools

25.73.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tools

25.9

Kiti metalo gaminiai
Other fabricated metal products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti metalo gaminiai

Description:

Other fabricated metal products

25.91

Plieninės statinės ir panašios talpyklos
Steel drums and similar containers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

Description:

Steel drums and similar containers

25.91.1

Plieninės statinės ir panašios talpyklos
Steel drums and similar containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

Description:

Steel drums and similar containers

25.91.11

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos, kurių talpa ne
mažesnė kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 l, iš geležies ar plieno, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity >= 50 l but <=
300 l, not fitted with mechanical or thermal equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir
panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos
talpyklos, kurių talpa ne mažesnė kaip 50 l, bet ne
didesnė kaip 300 l, iš geležies ar plieno, be pritvirtintos
mechaninės arba šiluminės įrangos

Description:

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers,
for any material (excluding gas), of iron or steel, of a
capacity >= 50 l but = 300 l, not fitted with mechanical
or thermal equipment

25.91.11.00.00

Geležies arba plieno cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos (išskyrus skirtas dujoms), kurių talpa ne mažesnė
kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 l
Tanks, casks, drums, cans... (excluding for gas) of iron or steel, ? 50 l, ? 300 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno cisternos, statinės, būgnai,
skardinės, dėžės ir panašios talpyklos (išskyrus skirtas
dujoms), kurių talpa ne mažesnė kaip 50 l, bet ne

Description:

Tanks, casks, drums, cans... (excluding for gas) of iron
or steel, ? 50 l, ? 300 l
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didesnė kaip 300 l
Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7310 10

CN:

7310 10

25.91.12

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės (išskyrus uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu), dėžės ir panašios įvairioms
medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos iš geležies ar plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, be pritvirtintos mechaninės arba
šiluminės įrangos
Tanks, casks, drums, cans (except those to be closed by soldering or crimping), boxes and similar containers, for any material
(excluding gas), of iron or steel, of a capacity < 50 l, not fitted with mechanical or thermal equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės (išskyrus
uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu),
dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus
dujas) skirtos talpyklos iš geležies ar plieno, kurių talpa
mažesnė kaip 50 l, be pritvirtintos mechaninės arba
šiluminės įrangos

Description:

Tanks, casks, drums, cans (except those to be closed by
soldering or crimping), boxes and similar containers,
for any material (excluding gas), of iron or steel, of a
capacity 50 l, not fitted with mechanical or thermal
equipment

25.91.12.00.00

Geležies arba plieno cisternos, statinės, būgnai, dėžės ir panašios talpyklos (išskyrus skirtus dujoms), kurių talpa mažesnė kaip 50 l
Tanks, casks, drums... (excluding for gas) of iron or steel, < 50 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno cisternos, statinės, būgnai, dėžės ir Description:
panašios talpyklos (išskyrus skirtus dujoms), kurių talpa
mažesnė kaip 50 l

Tanks, casks, drums... (excluding for gas) of iron or
steel, 50 l

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7310[.29(.10 + .90)]

CN:

7310[.29(.10 + .90)]

25.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių
statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steel drums and similar containers

25.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių
statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steel drums and similar containers

25.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių
statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
steel drums and similar containers
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25.92

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų
Light metal packaging

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

Description:

Light metal packaging

25.92.1

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų
Light metal packaging

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

Description:

Light metal packaging

25.92.11

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, iš geležies ar plieno
Cans, of iron or steel, to be closed by soldering or crimping, of a capacity < 50 l

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų
užspaudimo būdu, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, iš
geležies ar plieno

Description:

Cans, of iron or steel, to be closed by soldering or
crimping, of a capacity 50 l

25.92.11.33.00

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos maisto produktams ir gėrimams konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, metalinės maisto
dėžės
Cans used for preserving food and drink of iron or steel, < 50 l, food cans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos maisto
produktams ir gėrimams konservuoti, kurių talpa
mažesnė kaip 50 l, metalinės maisto dėžės

Description:

Cans used for preserving food and drink of iron or
steel, 50 l, food cans

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7310 21 11

CN:

7310 21 11

25.92.11.35.00

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos maisto produktams ir gėrimams konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, gėrimų skardinės
Cans used for preserving food and drink of iron or steel, < 50 l, drinks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos maisto
produktams ir gėrimams konservuoti, kurių talpa
mažesnė kaip 50 l, gėrimų skardinės

Description:

Cans used for preserving food and drink of iron or
steel, 50 l, drinks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7310 21 19

CN:

7310 21 19

25.92.11.50.00

Kitokios geležies arba plieno skardinės, netinkamos maisto produktams ir gėrimams konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50 l
Cans other than for preserving food and drink of iron or steel, < 50 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitokios geležies arba plieno skardinės, netinkamos
maisto produktams ir gėrimams konservuoti, kurių
talpa mažesnė kaip 50 l

Description:

Cans other than for preserving food and drink of iron
or steel, 50 l

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

7310[.21(.91 + .99)]

25.92.12

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos, kurių talpa ne
didesnė kaip 300 l
Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of a capacity <= 300 l

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir
panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos
talpyklos, kurių talpa ne didesnė kaip 300 l

Description:

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar
containers, for any material (excluding gas), of a
capacity = 300 l

25.92.12.10.00

Aliuminio ne didesnės kaip 300 l talpos išardomos cilindrinės talpyklos, skirtos įvairioms medžiagoms, išskyrus suspaustas ar
suskystintas dujas
Aluminium collapsible tubular containers of a capacity ? 300 litres, for any material except compressed or liquefied gas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio ne didesnės kaip 300 l talpos išardomos
cilindrinės talpyklos, skirtos įvairioms medžiagoms,
išskyrus suspaustas ar suskystintas dujas

Description:

Aluminium collapsible tubular containers of a capacity
? 300 litres, for any material except compressed or
liquefied gas

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7612 10

CN:

7612 10

25.92.12.40.00

Niekur kitur nepriskirtos cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurioms medžiagoms (išskyrus
suspaustas ir suskystintas dujas) skirtos talpyklos (išskyrus išardomas cilindrines ir aerozolių talpyklas)
Casks, drums, cans, boxes and similar containers, of aluminium, for any material (other than compressed or liquefied gas), n.e.s. (other
than collapsible tubular containers and containers for aerosols)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos cisternos, statinės, būgnai,
skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurioms
medžiagoms (išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas)
skirtos talpyklos (išskyrus išardomas cilindrines ir
aerozolių talpyklas)

Description:

Casks, drums, cans, boxes and similar containers, of
aluminium, for any material (other than compressed or
liquefied gas), n.e.s. (other than collapsible tubular
containers and containers for aerosols)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7612 90 90

CN:

7612 90 90

25.92.12.60.00

Aliuminio mažesnės kaip 300 l talpos aerozolių talpyklos
Aluminium aerosol containers, with a capacity ? 300 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio mažesnės kaip 300 l talpos aerozolių
talpyklos

Description:

Aluminium aerosol containers, with a capacity ? 300
litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7612 90 20

CN:

7612 90 20

25.92.13

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš netauriųjų metalų
Crown corks and stoppers, caps and lids, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai ir dangteliai
iš netauriųjų metalų

Description:

Crown corks and stoppers, caps and lids, of base metal
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25.92.13.30.00

Karūniniai kamščiai iš geležies arba plieno
Iron or steel crown corks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karūniniai kamščiai iš geležies arba plieno

Description:

Iron or steel crown corks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8309 10

CN:

8309 10

25.92.13.50.00

Švininiai kamščiai, dangčiai, gaubteliai ir dangteliai; aliumininiai kamščiai, dangčiai, gaubteliai ir dangteliai, kurių skersmuo didesnis kaip
21 mm
Lead stoppers, closures, caps and lids, aluminium stoppers, closures, caps and lids of a diameter > 21 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švininiai kamščiai, dangčiai, gaubteliai ir dangteliai;
aliumininiai kamščiai, dangčiai, gaubteliai ir dangteliai,
kurių skersmuo didesnis kaip 21 mm

Description:

Lead stoppers, closures, caps and lids, aluminium
stoppers, closures, caps and lids of a diameter > 21
mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8309 90 10

CN:

8309 90 10

25.92.13.70.00

Butelių dangčiai, kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš netauriųjų metalų (išskyrus iš švino, karūninius kamščius, aliumininius didesnio kaip
21 mm skersmens dangčius, kamščius, gaubtelius ir dangtelius)
Base metal closures, stoppers, caps and lids (excluding of lead, crown corks, aluminium closures, stoppers, caps and lids of a diameter
> 21 mm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butelių dangčiai, kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš
Description:
netauriųjų metalų (išskyrus iš švino, karūninius
kamščius, aliumininius didesnio kaip 21 mm skersmens
dangčius, kamščius, gaubtelius ir dangtelius)

Base metal closures, stoppers, caps and lids (excluding
of lead, crown corks, aluminium closures, stoppers,
caps and lids of a diameter > 21 mm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8309 90 90

CN:

8309 90 90

25.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš
lengvųjų metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
light metal packaging

25.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš
lengvųjų metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
light metal packaging
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25.92.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš
lengvųjų metalų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
light metal packaging

25.93

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės
Wire products, chain and springs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

Description:

Wire products, chain and springs

25.93.1

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės
Wire products, chain and springs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

Description:

Wire products, chain and springs

25.93.11

Suvyta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno be elektros izoliacijos
Stranded wire, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvyta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos juostos,
stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno be
elektros izoliacijos

Description:

Stranded wire, cables, plaited bands, slings and the
like, of iron or steel, not electrically insulated

25.93.11.30.00

Geležies arba plieno suvyta viela, lynai ir kabeliai (įskaitant suvytą vielą ir vielinius lynus su arba be jungiamųjų detalių, be elektros
izoliacijos) (išskyrus su elektros izoliacija)
Iron or steel stranded wire, ropes and cables (including stranded wires and wire ropes with or without attached fittings not electrically
insulated) (excluding electrically insulated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno suvyta viela, lynai ir kabeliai
(įskaitant suvytą vielą ir vielinius lynus su arba be
jungiamųjų detalių, be elektros izoliacijos) (išskyrus su
elektros izoliacija)

Description:

Iron or steel stranded wire, ropes and cables (including
stranded wires and wire ropes with or without attached
fittings not electrically insulated) (excluding electrically
insulated)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7312[.10(.20 + .41 + .49 + .61 + .65 + .69 + .81 + .83 +
.85 + .89 + .98)]

CN:

7312[.10(.20 + .41 + .49 + .61 + .65 + .69 + .81 + .83 +
.85 + .89 + .98)]

25.93.11.50.00

Geležies arba plieno pintos juostos, stropai ir kt. (išskyrus su elektros izoliacija)
Iron or steel plaited bands, slings and the like (excluding electrically insulated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno pintos juostos, stropai ir kt.
(išskyrus su elektros izoliacija)

Description:

Iron or steel plaited bands, slings and the like
(excluding electrically insulated)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7312 90

CN:

7312 90
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25.93.12

Spygliuota viela iš geležies arba plieno; suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs gaminiai iš vario arba aliuminio be elektros
izoliacijos
Barbed wire, of iron or steel; stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper or aluminium, not electrically insulated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spygliuota viela iš geležies arba plieno; suvyta viela,
Description:
kabeliai, pintos juostos ir panašūs gaminiai iš vario arba
aliuminio be elektros izoliacijos

25.93.12.30.00

Spygliuota viela ir spygliuotos vielos užtvaros iš plieno arba plieninės vielos
Barbed wire and barbed wire entanglements made from steel or steel wire

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spygliuota viela ir spygliuotos vielos užtvaros iš plieno
arba plieninės vielos

Description:

Barbed wire and barbed wire entanglements made
from steel or steel wire

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7313

CN:

7313

25.93.12.50.00

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir pan. iš vario, išskyrus su elektros izoliacija, spygliuotą vielą ir laisvai supintą nespygliuotą dvigubą
aptvarų vielą, izoliuotus elektros laidus bei kabelius
Copper stranded wire, cables, plaited bands and the like excluding electrically insulated, barbed wire and loosely twisted non-barbed
double fencing wire, insulated electric wire and cables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir pan. iš vario,
išskyrus su elektros izoliacija, spygliuotą vielą ir laisvai
supintą nespygliuotą dvigubą aptvarų vielą, izoliuotus
elektros laidus bei kabelius

Description:

Copper stranded wire, cables, plaited bands and the
like excluding electrically insulated, barbed wire and
loosely twisted non-barbed double fencing wire,
insulated electric wire and cables

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7413

CN:

7413

25.93.12.70.00

Aliuminio suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir pan., išskyrus su elektros izoliacija, spygliuotą vielą ir laisvai supintą nespygliuotą
dvigubą aptvarų vielą, izoliuotus elektros laidus bei kabelius
Aluminium stranded wire, cables, plaited bands and the like excluding electrically insulated, barbed wire and loosely twisted nonbarbed double fencing wire, insulated electric wire and cables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir pan.,
išskyrus su elektros izoliacija, spygliuotą vielą ir laisvai
supintą nespygliuotą dvigubą aptvarų vielą, izoliuotus
elektros laidus bei kabelius

Description:

Aluminium stranded wire, cables, plaited bands and the
like excluding electrically insulated, barbed wire and
loosely twisted non-barbed double fencing wire,
insulated electric wire and cables

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7614[.10 + .90]

CN:

7614[.10 + .90]

25.93.13

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba
vario
Cloth, grills, netting and fencing, of iron, steel or copper wire; expanded metal, of iron, steel or copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės,
plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai
metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario

Description:

Cloth, grills, netting and fencing, of iron, steel or
copper wire; expanded metal, of iron, steel or copper
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25.93.13.13.00

Nerūdijančiojo plieno mašinų ir įrangos begalinės juostos
Endless bands for machinery, of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nerūdijančiojo plieno mašinų ir įrangos begalinės
juostos

Description:

Endless bands for machinery, of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314 12

CN:

7314 12

25.93.13.15.00

Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš geležinės arba plieninės vielos (išskyrus mašinų begalines juostas iš nerūdijančiojo plieno)
Woven cloth, including endless bands, of iron or steel wire (excluding endless bands for machinery of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš geležinės
Description:
arba plieninės vielos (išskyrus mašinų begalines juostas
iš nerūdijančiojo plieno)

Woven cloth, including endless bands, of iron or steel
wire (excluding endless bands for machinery of
stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314[.14 + .19]

CN:

7314[.14 + .19]

25.93.13.20.00

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai, pagaminti iš ne mažesnio kaip 3 mm skersmens vielos, kurių akučių plotas ne mažesnis kaip 100
cm², įskaitant su popieriaus pagrindu, naudojamus cementavimui ir tinkavimui
Welded grill, netting and fencing manufactured from wire of a diameter of ? 3 mm, with mesh size of ? 100 cm² including with a
backing of paper as used in cementing and plastering

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai, pagaminti iš ne
mažesnio kaip 3 mm skersmens vielos, kurių akučių
plotas ne mažesnis kaip 100 cm², įskaitant su
popieriaus pagrindu, naudojamus cementavimui ir
tinkavimui

Description:

Welded grill, netting and fencing manufactured from
wire of a diameter of ? 3 mm, with mesh size of ? 100
cm² including with a backing of paper as used in
cementing and plastering

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314[.20(.10 + .90)]

CN:

7314[.20(.10 + .90)]

25.93.13.30.00

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai, nepriskirti HS 7314.20 pozicijai
Welded grill, netting and fencing, not classified in HS 7314 20

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai, nepriskirti HS
7314.20 pozicijai

Description:

Welded grill, netting and fencing, not classified in HS
7314 20

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314[.31 + .39]

CN:

7314[.31 + .39]

25.93.13.43.00

Austiniai nesuvirinti vieliniai tinkleliai, grotelės, tinklai ir aptvarai (išskyrus padengtus plastiku)
Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and fencing (excluding plastic coated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Austiniai nesuvirinti vieliniai tinkleliai, grotelės, tinklai ir Description:
aptvarai (išskyrus padengtus plastiku)

Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and
fencing (excluding plastic coated)

Matavimo
vienetas:

kg

kg

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Unit:

916/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

7314[.41 + .49]

25.93.13.45.00

Austiniai nesuvirinti padengti plastiku vieliniai tinkleliai, grotelės, tinklai ir aptvarai
Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and fencing, plastic coated

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Austiniai nesuvirinti padengti plastiku vieliniai tinkleliai, Description:
grotelės, tinklai ir aptvarai

Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and
fencing, plastic coated

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314 42

CN:

7314 42

25.93.13.50.00

Kirstiniai temptiniai geležies arba plieno lakštai
Iron or steel expanded metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kirstiniai temptiniai geležies arba plieno lakštai

Description:

Iron or steel expanded metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7314 50

CN:

7314 50

25.93.13.60.00

Varinės vielos audiniai, grotelės ir tinklai bei kirstiniai temptiniai vario lakštai (įskaitant iš vario lydinių, varinės vielos transporterių
juostas)
Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varinės vielos audiniai, grotelės ir tinklai bei kirstiniai
Description:
temptiniai vario lakštai (įskaitant iš vario lydinių, varinės
vielos transporterių juostas)

Copper wire cloth, grill and netting and copper
expanded metal (including of copper alloys, copper
wire endless bands)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7419 99 10

CN:

7419 99 10

25.93.14

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai, smeigės ir panašūs gaminiai
Nails, tacks, drawing pins, staples and similar articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai,
smeigės ir panašūs gaminiai

Description:

Nails, tacks, drawing pins, staples and similar articles

25.93.14.00.00

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus priskirtus HS 8305 pozicijai) ir
panašūs gaminiai iš geležies, plieno, vario, aliuminio
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of HS 8305) and similar articles of iron, steel, copper, aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos
smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus
priskirtus HS 8305 pozicijai) ir panašūs gaminiai iš
geležies, plieno, vario, aliuminio

Description:

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples
(other than those of HS 8305) and similar articles of
iron, steel, copper, aluminium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7317[.00(.20 + .60 + .80)] + 7415 10 + 7616 10

CN:

7317[.00(.20 + .60 + .80)] + 7415 10 + 7616 10
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25.93.15

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai su fliuso apvalkalais arba šerdimis
Wire, rods, tubes, plates, electrodes, coated or cored with flux material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai su fliuso
apvalkalais arba šerdimis

Description:

Wire, rods, tubes, plates, electrodes, coated or cored
with flux material

25.93.15.10.00

Netauriųjų metalų elektrodai su apvalkalu, skirti suvirinti elektros lanku
Base metal coated electrodes for electric arc-welding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų elektrodai su apvalkalu, skirti
suvirinti elektros lanku

Description:

Base metal coated electrodes for electric arc-welding

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8311 10

CN:

8311 10

25.93.15.30.00

Netauriųjų metalų viela su šerdimi, skirta suvirinti elektros lanku (išskyrus vielą su šerdimi ir strypus iš lydmetalio, kurio sudėtyje yra ne
mažiau kaip 2 % tauriųjų metalų)
Base metal cored wire for electric arc-welding (excluding wire and rods of cored solder, the solder consisting of an alloy containing 2 %
or more by weight, of any one precious metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų viela su šerdimi, skirta suvirinti
elektros lanku (išskyrus vielą su šerdimi ir strypus iš
lydmetalio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 %
tauriųjų metalų)

Description:

Base metal cored wire for electric arc-welding
(excluding wire and rods of cored solder, the solder
consisting of an alloy containing 2 % or more by
weight, of any one precious metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8311 20

CN:

8311 20

25.93.15.50.00

Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir viela su šerdimi, skirta lituoti minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu ar suvirinti dujomis, išskyrus
vielą su šerdimi ir (arba) strypus iš lydmetalio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 % tauriųjų metalų
Base metal coated rods and cored wire for soldering/brazing/ welding by flame excluding wire/rods of cored solder, solder consisting
of alloy with ? 2 %, of any one precious metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir viela su
Description:
šerdimi, skirta lituoti minkštuoju arba kietuoju
lydmetaliu ar suvirinti dujomis, išskyrus vielą su šerdimi
ir (arba) strypus iš lydmetalio, kurio sudėtyje yra ne
mažiau kaip 2 % tauriųjų metalų

Base metal coated rods and cored wire for
soldering/brazing/ welding by flame excluding
wire/rods of cored solder, solder consisting of alloy
with ? 2 %, of any one precious metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8311 30

CN:

8311 30

25.93.15.70.00

Purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai, pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų metalų (įskaitant dalis)
Base metal wire and rods of agglomerated base powder, used for metal spraying (including parts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai,
pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų metalų (įskaitant
dalis)

Description:

Base metal wire and rods of agglomerated base
powder, used for metal spraying (including parts)

Ryšys su CN:

8311 90

CN:

8311 90
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25.93.16

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų lakštai; varinės spyruoklės
Springs and leaves for springs, of iron or steel; copper springs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų lakštai; varinės Description:
spyruoklės

25.93.16.13.00

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos daugiasluoksnės lakštinės lingės ir jų lakštai
Iron or steel hot-worked laminated leaf-springs and leaves therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
daugiasluoksnės lakštinės lingės ir jų lakštai

Description:

Iron or steel hot-worked laminated leaf-springs and
leaves therefor

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 10 11

CN:

7320 10 11

25.93.16.15.00

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos nedaugiasluoksnės lingės ir jų lakštai
Iron or steel hot-worked non-laminated leaf-springs and leaves therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
nedaugiasluoksnės lingės ir jų lakštai

Description:

Iron or steel hot-worked non-laminated leaf-springs
and leaves therefor

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 10 19

CN:

7320 10 19

25.93.16.17.00

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos lakštinės lingės ir jų lakštai
Iron or steel cold-formed leaf-springs and leaves therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos lakštinės lingės
ir jų lakštai

Description:

Iron or steel cold-formed leaf-springs and leaves
therefor

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 10 90

CN:

7320 10 90

25.93.16.31.00

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos sraigtinės spyruoklės
Iron or steel hot-worked helical springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos sraigtinės
spyruoklės

Description:

Iron or steel hot-worked helical springs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 20 20

CN:

7320 20 20
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25.93.16.33.00

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos spiralinės spaudimo spyruoklės
Iron or steel cold-formed helical coil compression springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos spiralinės
spaudimo spyruoklės

Description:

Iron or steel cold-formed helical coil compression
springs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 20 81

CN:

7320 20 81

25.93.16.35.00

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos spiralinės tempimo spyruoklės
Iron or steel cold-formed helical coil tension springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos spiralinės
tempimo spyruoklės

Description:

Iron or steel cold-formed helical coil tension springs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 20 85

CN:

7320 20 85

25.93.16.37.00

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos sraigtinės spyruoklės (išskyrus apdorotas spiralines spaudimo spyruokles ir spiralines tempimo
spyruokles)
Iron or steel cold-formed helical springs (excluding helical coil compression springs, helical coil tension springs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos sraigtinės
spyruoklės (išskyrus apdorotas spiralines spaudimo
spyruokles ir spiralines tempimo spyruokles)

Description:

Iron or steel cold-formed helical springs (excluding
helical coil compression springs, helical coil tension
springs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 20 89

CN:

7320 20 89

25.93.16.53.00

Geležinės ar plieninės plokščios spiralinės spyruoklės
Iron or steel flat spiral springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės plokščios spiralinės spyruoklės

Description:

Iron or steel flat spiral springs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 90 10

CN:

7320 90 10

25.93.16.55.00

Geležinės ar plieninės diskinės spyruoklės
Iron or steel discs springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės diskinės spyruoklės

Description:

Iron or steel discs springs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 90 30

CN:

7320 90 30
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25.93.16.60.00

Geležinės ar plieninės spyruoklės (išskyrus lakštines linges ir jų lakštus, sraigtines, plokščias spiralines ir diskines spyruokles)
Iron or steel springs (excluding leaf-springs and leaves therefor, helical springs, flat spiral springs, discs springs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės spyruoklės (išskyrus lakštines
linges ir jų lakštus, sraigtines, plokščias spiralines ir
diskines spyruokles)

Description:

Iron or steel springs (excluding leaf-springs and leaves
therefor, helical springs, flat spiral springs, discs
springs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7320 90 90

CN:

7320 90 90

25.93.16.80.00

Varinės spyruoklės (įskaitant iš vario lydinių, išskyrus laikrodžių spyruokles)
Copper springs (including of copper alloys) (excluding clock or watch springs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varinės spyruoklės (įskaitant iš vario lydinių, išskyrus
laikrodžių spyruokles)

Description:

Copper springs (including of copper alloys) (excluding
clock or watch springs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7419 99 30

CN:

7419 99 30

25.93.17

Grandinės (išskyrus šarnynines plokščiagrandes grandines) ir jų dalys
Chain (except articulated link chain) and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grandinės (išskyrus šarnynines plokščiagrandes
grandines) ir jų dalys

Description:

Chain (except articulated link chain) and parts thereof

25.93.17.10.00

Geležinės ir (arba) plieninės grandinės iš plokščių grandžių su kakliukais (išskyrus grandines su pritvirtintais pjovimo ar kitais įtaisais, kai
grandinės atlieka pagalbines funkcijas, durų apsaugas su grandinėmis, apsaugines grandines, dirbtinę bižuteriją)
Iron/steel stud-link chain excluding chains fitted with cutting, or other articles where chains play a subsidiary role, door guards finished
with chains, surveying chains, imitation jewellery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ir (arba) plieninės grandinės iš plokščių
Description:
grandžių su kakliukais (išskyrus grandines su
pritvirtintais pjovimo ar kitais įtaisais, kai grandinės
atlieka pagalbines funkcijas, durų apsaugas su
grandinėmis, apsaugines grandines, dirbtinę bižuteriją)

Iron/steel stud-link chain excluding chains fitted with
cutting, or other articles where chains play a subsidiary
role, door guards finished with chains, surveying
chains, imitation jewellery

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 81

CN:

7315 81

25.93.17.24.00

Geležinės arba plieninės grandinės iš suvirintų grandžių (išskyrus lankstines grandines, ratų grandines, grandines iš plokščių grandžių
su kakliukais)
Welded link chain of iron or steel (excluding articulated link chain, skid chain and stud-link chain)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės grandinės iš suvirintų grandžių Description:
(išskyrus lankstines grandines, ratų grandines,
grandines iš plokščių grandžių su kakliukais)

Welded link chain of iron or steel (excluding articulated
link chain, skid chain and stud-link chain)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 82

CN:

7315 82
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25.93.17.30.00

Geležinės arba plieninės apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų (išskyrus grandines su pritvirtintais pjovimo ar kitais
įtaisais, kai grandinės atlieka pagalbines funkcijas, durų apsaugas su grandinėmis, apsaugines grandines)
Iron or steel skid chain excluding chains fitted with cutting, or other articles in which chains play a subsidiary role, door guards finished
with chains - surveying chains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės apsaugos nuo slydimo
grandinės, dedamos ant ratų (išskyrus grandines su
pritvirtintais pjovimo ar kitais įtaisais, kai grandinės
atlieka pagalbines funkcijas, durų apsaugas su
grandinėmis, apsaugines grandines)

Description:

Iron or steel skid chain excluding chains fitted with
cutting, or other articles in which chains play a
subsidiary role, door guards finished with chains surveying chains

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 20

CN:

7315 20

25.93.17.50.00

Geležinės arba plieninės grandinės (išskyrus lankstines grandines, ratų grandines, grandines iš plokščių grandžių su kakliukais ir
suvirintų grandžių, grandininius pjūklus ar kitus gaminius, kuriuose grandinės atlieka pagrindines funkcijas, apsaugines grandines)
Iron or steel chain excluding articulated link chain, skid chain, stud-link and welded link chain - chain saws, or other articles in which
chains play a subsidiary role, surveying chains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės grandinės (išskyrus lankstines
grandines, ratų grandines, grandines iš plokščių
grandžių su kakliukais ir suvirintų grandžių,
grandininius pjūklus ar kitus gaminius, kuriuose
grandinės atlieka pagrindines funkcijas, apsaugines
grandines)

Description:

Iron or steel chain excluding articulated link chain, skid
chain, stud-link and welded link chain - chain saws, or
other articles in which chains play a subsidiary role,
surveying chains

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 89

CN:

7315 89

25.93.17.70.00

Varinės grandinės ir jų dalys
Chain and parts thereof of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varinės grandinės ir jų dalys

Description:

Chain and parts thereof of copper

Ryšys su CN:

7419 10

CN:

7419 10

25.93.17.80.00

Niekur kitur nepriskirtos geležinės arba plieninės grandinių dalys
Parts of chains, n.e.c., of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos geležinės arba plieninės
grandinių dalys

Description:

Parts of chains, n.e.c., of iron or steel

Ryšys su CN:

7315 90

CN:

7315 90

25.93.18

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba iš plieno ir panašūs gaminiai, skirti
dirbti rankomis; žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, segtukai, iš geležies arba plieno
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles for use in the hand, of iron or steel;
safety pins and other pins of iron or steel n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo
vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba iš
plieno ir panašūs gaminiai, skirti dirbti rankomis;

Description:

Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet
hooks, embroidery stilettos and similar articles for use
in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

922/1 939

PGPK 2013

žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, segtukai, iš
geležies arba plieno

of iron or steel n.e.c.

25.93.18.00.00

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba plieno ir panašūs gaminiai, skirti
dirbti rankomis
Sewing, knitting needles, bodkins... of iron or steel, for use in the hand

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo
vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba plieno
ir panašūs gaminiai, skirti dirbti rankomis

Description:

Sewing, knitting needles, bodkins... of iron or steel, for
use in the hand

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7319[.40 + .90(.10 + .90)]

CN:

7319[.40 + .90(.10 + .90)]

25.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos
gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wire products, chain and springs

25.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos
gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wire products, chain and springs

25.93.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos
gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wire products, chain and springs

25.94

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai
Fasteners and screw machine products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

Description:

Fasteners and screw machine products

25.94.1

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai
Fasteners and screw machine products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

Description:

Fasteners and screw machine products
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25.94.11

Niekur kitur nepriskirtos sriegtos tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno
Threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos sriegtos tvirtinimo detalės iš
geležies ar plieno

Description:

Threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

25.94.11.13.00

Sraigtai, ištekinti iš strypų, profiliuočių ar vielos, kurių šerdies storis ne didesnis kaip 6 mm
Screws, turned from bars, rods, profiles, or wire, of a shank thickness ? 6 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sraigtai, ištekinti iš strypų, profiliuočių ar vielos, kurių
šerdies storis ne didesnis kaip 6 mm

Description:

Screws, turned from bars, rods, profiles, or wire, of a
shank thickness ? 6 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 10

CN:

7318 15 10

25.94.11.15.00

Kiti sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti
Other screws and bolts for fixing railway truck construction material, iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno geležinkelio Description:
bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti

Other screws and bolts for fixing railway truck
construction material, iron or steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 20

CN:

7318 15 20

25.94.11.17.00

Plieniniai sraigtai ir varžtai be galvučių
Screws and bolts without heads in steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plieniniai sraigtai ir varžtai be galvučių

Description:

Screws and bolts without heads in steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318[.15(.30 + .41 + .49)]

CN:

7318[.15(.30 + .41 + .49)]

25.94.11.23.00

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos išilginės įpjovos ir kryžminės išdrožos, iš nerūdijančiojo plieno
Slotted and cross-recessed screws of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos išilginės įpjovos ir
kryžminės išdrožos, iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Slotted and cross-recessed screws of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 51

CN:

7318 15 51
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25.94.11.25.00

Kiti sraigtai ir varžtai su galvutėmis
Other screws and bolts with heads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sraigtai ir varžtai su galvutėmis

Description:

Other screws and bolts with heads

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 59

CN:

7318 15 59

25.94.11.27.00

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdrožos, iš nerūdijančiojo plieno
Hexagon socket head screws of stainless steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės
lizdinės išdrožos, iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Hexagon socket head screws of stainless steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 61

CN:

7318 15 61

25.94.11.29.00

Kiti sraigtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės lizdinės išdrožos
Other hexagon socket head screws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sraigtai, kurių galvutėse padarytos šešiakampės
lizdinės išdrožos

Description:

Other hexagon socket head screws

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 69

CN:

7318 15 69

25.94.11.31.00

Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis iš nerūdijančiojo plieno
Stainless steel hexagon bolts with heads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis iš nerūdijančiojo
plieno

Description:

Stainless steel hexagon bolts with heads

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 70

CN:

7318 15 70

25.94.11.33.00

Geležiniai ar plieniniai varžtai su šešiakampėmis galvutėmis, kurių atsparumas tempimui mažesnis kaip 800 Mpa (išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno)
Iron or steel hexagon bolts with heads, with a tensile strength < 800 MPa (excluding of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai ar plieniniai varžtai su šešiakampėmis
galvutėmis, kurių atsparumas tempimui mažesnis kaip
800 Mpa (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno)

Description:

Iron or steel hexagon bolts with heads, with a tensile
strength 800 MPa (excluding of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 81

CN:

7318 15 81
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25.94.11.35.00

Geležiniai ar plieniniai varžtai su šešiakampėmis galvutėmis, kurių atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 800 Mpa (išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno)
Iron or steel hexagon bolts with heads, with a tensile strength ? 800 MPa (excluding of stainless steel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai ar plieniniai varžtai su šešiakampėmis
galvutėmis, kurių atsparumas tempimui ne mažesnis
kaip 800 Mpa (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno)

Description:

Iron or steel hexagon bolts with heads, with a tensile
strength ? 800 MPa (excluding of stainless steel)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 89

CN:

7318 15 89

25.94.11.39.00

Geležiniai ar plieniniai varžtai su galvutėmis (išskyrus varžtus su šešiakampėmis galvutėmis)
Iron or steel bolts with heads (excluding hexagon bolts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai ar plieniniai varžtai su galvutėmis (išskyrus
varžtus su šešiakampėmis galvutėmis)

Description:

Iron or steel bolts with heads (excluding hexagon
bolts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 15 90

CN:

7318 15 90

25.94.11.53.00

Medsraigčiai iš geležies arba plieno
Iron or steel wood screws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medsraigčiai iš geležies arba plieno

Description:

Iron or steel wood screws

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318[.11 + .12(.10 + .90)]

CN:

7318[.11 + .12(.10 + .90)]

25.94.11.57.00

Geležiniai ar plieniniai įsukami kabliai ir įsukami žiedai
Iron or steel screw hooks and screw rings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai ar plieniniai įsukami kabliai ir įsukami žiedai

Description:

Iron or steel screw hooks and screw rings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 13

CN:

7318 13

25.94.11.73.00

Savisriegiai sraigtai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus srieginius mechanizmus judesiui perduoti arba mašinos dalims aktyvinti)
Stainless steel self-tapping screws (excluding threaded mechanisms used to transmit motion, or to act as an active machinery part)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savisriegiai sraigtai iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus
Description:
srieginius mechanizmus judesiui perduoti arba mašinos
dalims aktyvinti)

Stainless steel self-tapping screws (excluding threaded
mechanisms used to transmit motion, or to act as an
active machinery part)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 14 10

CN:

7318 14 10
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25.94.11.75.00

Savisriegiai sraigtai iš geležies arba plieno (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno srieginius mechanizmus judesiui perduoti arba mašinos
dalims aktyvinti)
Iron or steel self-tapping screws (excluding of stainless steel, threaded mechanisms used to transmit motion, or to act as an active
machinery part)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savisriegiai sraigtai iš geležies arba plieno (išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno srieginius mechanizmus judesiui
perduoti arba mašinos dalims aktyvinti)

Description:

Iron or steel self-tapping screws (excluding of stainless
steel, threaded mechanisms used to transmit motion,
or to act as an active machinery part)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318[.14(.91 + .99)]

CN:

7318[.14(.91 + .99)]

25.94.11.83.00

Veržlės iš geležies arba plieno, ištekintos iš juostų, strypų, profiliuočių arba vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės
skersmuo ne didesnis kaip 6 mm
Iron or steel nuts turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a hole diameter ? 6 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veržlės iš geležies arba plieno, ištekintos iš juostų,
Description:
strypų, profiliuočių arba vielos, netuščiavidurio
skerspjūvio, kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip
6 mm

Iron or steel nuts turned from bars, rods, profiles, or
wire, of solid section, of a hole diameter ? 6 mm

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 16 10

CN:

7318 16 10

25.94.11.85.00

Veržlės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus veržles iš geležies arba plieno, ištekintas iš juostų, strypų, profiliuočių arba vielos,
netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip 6 mm)
Stainless steel nuts (excluding those turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a hole diameter ? 6 mm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veržlės iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus veržles iš
geležies arba plieno, ištekintas iš juostų, strypų,
profiliuočių arba vielos, netuščiavidurio skerspjūvio,
kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip 6 mm)

Description:

Stainless steel nuts (excluding those turned from bars,
rods, profiles, or wire, of solid section, of a hole
diameter ? 6 mm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 16 30

CN:

7318 16 30

25.94.11.87.00

Veržlės iš geležies arba plieno (įskaitant užsifiksuojančiąsias veržles) (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno, ištekintas iš juostų, strypų,
profiliuočių arba vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip 6 mm)
Iron or steel nuts (including self-locking nuts) (excluding of stainless steel, turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a
hole diameter ? 6 mm)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veržlės iš geležies arba plieno (įskaitant
užsifiksuojančiąsias veržles) (išskyrus iš nerūdijančiojo
plieno, ištekintas iš juostų, strypų, profiliuočių arba
vielos, netuščiavidurio skerspjūvio, kurių kiaurymės
skersmuo ne didesnis kaip 6 mm)

Description:

Iron or steel nuts (including self-locking nuts)
(excluding of stainless steel, turned from bars, rods,
profiles, or wire, of solid section, of a hole diameter ? 6
mm)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318[.16(.50 + .91 + .99)]

CN:

7318[.16(.50 + .91 + .99)]
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25.94.11.90.00

Niekur kitur nepriskirti geležiniai arba plieniniai sriegti gaminiai
Threaded articles, n.e.c., of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti geležiniai arba plieniniai sriegti
gaminiai

Description:

Threaded articles, n.e.c., of iron or steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 19

CN:

7318 19

25.94.12

Niekur kitur nepriskirtos besriegės tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno
Non-threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos besriegės tvirtinimo detalės iš
geležies ar plieno

Description:

Non-threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

25.94.12.10.00

Geležinės arba plieninės spyruoklinės poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės
Iron or steel spring washers and other lock washers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės spyruoklinės poveržlės ir kitos
fiksavimo poveržlės

Description:

Iron or steel spring washers and other lock washers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 21

CN:

7318 21

25.94.12.30.00

Geležinės arba plieninės poveržlės (išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)
Iron or steel washers (excluding spring washers and other lock washers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės arba plieninės poveržlės (išskyrus
spyruoklines poveržles ir kitas fiksavimo poveržles)

Description:

Iron or steel washers (excluding spring washers and
other lock washers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 22

CN:

7318 22

25.94.12.50.00

Geležinės ar plieninės kniedės (įskaitant iš dalies tuščiavidures kniedes, išskyrus daugiatiksles cilindrines ar dvišakes kniedes)
Iron or steel rivets (including partly hollow rivets) (excluding tubular or bifurcated rivets for all purposes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinės ar plieninės kniedės (įskaitant iš dalies
tuščiavidures kniedes, išskyrus daugiatiksles cilindrines
ar dvišakes kniedes)

Description:

Iron or steel rivets (including partly hollow rivets)
(excluding tubular or bifurcated rivets for all purposes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318 23

CN:

7318 23
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25.94.12.70.00

Geležiniai arba plieniniai pleištai ir kaiščiai bei panašūs dirbiniai be sriegių (išskyrus poveržles, kniedes)
Iron or steel cotters and cotter-pins and similar non-threaded articles (excluding washers, rivets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai arba plieniniai pleištai ir kaiščiai bei panašūs
dirbiniai be sriegių (išskyrus poveržles, kniedes)

Description:

Iron or steel cotters and cotter-pins and similar nonthreaded articles (excluding washers, rivets)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7318[.24 + .29]

CN:

7318[.24 + .29]

25.94.13

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo detalės
Non-threaded and threaded fasteners, of copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo detalės

Description:

Non-threaded and threaded fasteners, of copper

25.94.13.10.00

Poveržlės, kniedės, pleištai, kaiščiai ir panašūs vario dirbiniai be sriegių
Washers, rivets, cotters, cotter pins and the like, not threaded, of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poveržlės, kniedės, pleištai, kaiščiai ir panašūs vario
dirbiniai be sriegių

Description:

Washers, rivets, cotters, cotter pins and the like, not
threaded, of copper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7415[.21 + .29]

CN:

7415[.21 + .29]

25.94.13.40.00

Variniai sraigtai, varžtai ir veržlės (išskyrus smailintas sraigtines vinis, sraigtinius kamščius, srieginius mechanizmus judesiui perduoti ir
(arba) mašinų dalims aktyvinti, įsukamuosius kablius ir žiedus)
Copper screws, bolts and nuts (excluding pointed screw nails, screw stoppers, threaded mechanisms used to transmit motion/to act as
active machinery part, screw hooks, rings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variniai sraigtai, varžtai ir veržlės (išskyrus smailintas
sraigtines vinis, sraigtinius kamščius, srieginius
mechanizmus judesiui perduoti ir (arba) mašinų dalims
aktyvinti, įsukamuosius kablius ir žiedus)

Description:

Copper screws, bolts and nuts (excluding pointed
screw nails, screw stoppers, threaded mechanisms used
to transmit motion/to act as active machinery part,
screw hooks, rings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7415 33

CN:

7415 33

25.94.13.70.00

Niekur kitur nepriskirti variniai sriegti gaminiai
Threaded articles of copper, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti variniai sriegti gaminiai

Description:

Threaded articles of copper, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7415 39

CN:

7415 39
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25.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo
detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fasteners and screw machine products

25.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo
detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fasteners and screw machine products

25.94.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo
detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fasteners and screw machine products

25.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai gaminiai
Other fabricated metal products n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai gaminiai

Description:

Other fabricated metal products n.e.c.

25.99.1

Metaliniai gaminiai voniai ir virtuvei
Metal articles for bathroom and kitchen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metaliniai gaminiai voniai ir virtuvei

Description:

Metal articles for bathroom and kitchen

25.99.11

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įranga bei jos dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio
Sinks, wash-basins, baths and other sanitary ware, and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įranga Description:
bei jos dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

25.99.11.10.00

Kriauklės ir praustuvės iš nerūdijančiojo plieno
Stainless steel sinks and wash basins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kriauklės ir praustuvės iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Stainless steel sinks and wash basins

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7324 10

CN:

7324 10
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25.99.11.27.00

Vonios iš geležies arba plieno
Baths of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vonios iš geležies arba plieno

Description:

Baths of iron or steel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7324[.21 + .29]

CN:

7324[.21 + .29]

25.99.11.31.00

Santechnikos įranga ir jos dalys iš geležies arba plieno
Sanitary ware and parts of sanitary ware of iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Santechnikos įranga ir jos dalys iš geležies arba plieno

Description:

Sanitary ware and parts of sanitary ware of iron or steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7324 90

CN:

7324 90

25.99.11.35.00

Santechnikos įranga ir jos dalys iš vario
Sanitary ware and parts thereof of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Santechnikos įranga ir jos dalys iš vario

Description:

Sanitary ware and parts thereof of copper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7418 20

CN:

7418 20

25.99.11.37.00

Santechnikos įranga ir jos dalys iš aliuminio
Sanitary ware and parts thereof of aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Santechnikos įranga ir jos dalys iš aliuminio

Description:

Sanitary ware and parts thereof of aluminium

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7615 20

CN:

7615 20

25.99.12

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio
Table, kitchen or household articles and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei
jų dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

Description:

Table, kitchen or household articles and parts thereof,
of iron, steel, copper or aluminium

25.99.12.17.00

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys iš ketaus
Table, kitchen or household articles... of cast iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys iš
ketaus

Description:

Table, kitchen or household articles... of cast iron

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

7323[.91 + .92]

25.99.12.25.00

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus valgomuosius įrankius)
Table, kitchen or household articles and parts thereof of stainless steel (excluding cutlery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei
Description:
jų dalys iš nerūdijančiojo plieno (išskyrus valgomuosius
įrankius)

Table, kitchen or household articles and parts thereof
of stainless steel (excluding cutlery)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7323 93

CN:

7323 93

25.99.12.37.00

Kiti emaliuoti stalo, virtuvės ir namų apyvokos reikmenys iš geležies arba plieno (išskyrus iš ketaus)
Other table, kitchen and household articles of iron or steel (excluding cast iron), enamelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti emaliuoti stalo, virtuvės ir namų apyvokos
reikmenys iš geležies arba plieno (išskyrus iš ketaus)

Description:

Other table, kitchen and household articles of iron or
steel (excluding cast iron), enamelled

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7323 94

CN:

7323 94

25.99.12.45.00

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies (išskyrus ketų) ar plieno (išskyrus nerūdijantįjį plieną) (išskyrus
emaliuotuosius)
Table, kitchen or household articles and parts thereof of iron other than cast iron, or steel other than stainless (excl. enamelled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei
jų dalys iš geležies (išskyrus ketų) ar plieno (išskyrus
nerūdijantįjį plieną) (išskyrus emaliuotuosius)

Description:

Table, kitchen or household articles and parts thereof
of iron other than cast iron, or steel other than
stainless (excl. enamelled)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7323 99

CN:

7323 99

25.99.12.53.00

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys iš vario
Table, kitchen, household articles and parts thereof... of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys iš
vario

Description:

Table, kitchen, household articles and parts thereof... of
copper

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7418 10 90

CN:

7418 10 90

25.99.12.55.00

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys iš aliuminio
Table, kitchen, household articles, parts thereof... of aluminium, cast

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys iš
aliuminio

Description:

Table, kitchen, household articles, parts thereof... of
aluminium, cast

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

7615 10 10

25.99.12.57.00

Kiti stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys iš aliuminio
Table, kitchen, household articles, parts thereof... of aluminium, other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys ir jų dalys Description:
iš aliuminio

Table, kitchen, household articles, parts thereof... of
aluminium, other

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7615 10 90

CN:

7615 10 90

25.99.12.70.00

Rankiniai mechaniniai prietaisai, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, naudojami maisto produktams arba gėrimams ruošti
Hand-operated mechanical appliances, weighing ? 10 kg, for food or drink

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai mechaniniai prietaisai, kurių masė ne didesnė Description:
kaip 10 kg, naudojami maisto produktams arba
gėrimams ruošti

Hand-operated mechanical appliances, weighing ? 10
kg, for food or drink

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8210

CN:

8210

25.99.12.80.00

Geležies arba plieno vata, indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai
Iron or steel wool, pot scourers and scouring or polishing pads, and gloves and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno vata, indų šveitimo plaušinės ir
Description:
šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs
dirbiniai

Iron or steel wool, pot scourers and scouring or
polishing pads, and gloves and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7323 10

CN:

7323 10

25.99.2

Kiti reikmenys iš netauriųjų metalų
Other articles of base metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti reikmenys iš netauriųjų metalų

Description:

Other articles of base metal

25.99.21

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir panašūs netauriųjų metalų
gaminiai
Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of
base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys
ir seifai, dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir
panašūs netauriųjų metalų gaminiai

Description:

Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors
and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or
deed boxes and the like, of base metal
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25.99.21.20.00

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, nedegamosios spintos ir durys, saugyklų vertybių saugojimo kameros iš netauriųjų metalų
Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers for strongrooms, of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, nedegamosios spintos ir
durys, saugyklų vertybių saugojimo kameros iš
netauriųjų metalų

Description:

Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors
and safe deposit lockers for strongrooms, of base
metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8303 00 40

CN:

8303 00 40

25.99.21.70.00

Dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų
Base metal cash or deed boxes and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir panašūs
gaminiai iš netauriųjų metalų

Description:

Base metal cash or deed boxes and the like

Ryšys su CN:

8303 00 90

CN:

8303 00 90

25.99.22

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigos antspaudų dėklai ir panašūs įstaigos arba darbo
stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus
Paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo
priemonių padėklai ir stovai, įstaigos antspaudų dėklai
ir panašūs įstaigos arba darbo stalo reikmenys,
pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus

Description:

Paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands
and similar office or desk equipment, of base metal,
other than office furniture

25.99.22.00.00

Bylų dėžės, kartotekų dėžės, popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigos antspaudų dėklai ir
panašūs gaminiai arba darbo stalo įranga, pagaminti iš netauriųjų metalų
Filing cabinets, card-index cabinets... or desk equipment of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bylų dėžės, kartotekų dėžės, popieriaus padėklai,
Description:
popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir
stovai, įstaigos antspaudų dėklai ir panašūs gaminiai
arba darbo stalo įranga, pagaminti iš netauriųjų metalų

Filing cabinets, card-index cabinets... or desk
equipment of base metal

Ryšys su CN:

8304

8304

25.99.23

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai, laiškų spaustukai ir panašūs įstaigos reikmenys, taip pat juostinės apkabėlės iš netauriųjų
metalų
Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai, laiškų
spaustukai ir panašūs įstaigos reikmenys, taip pat
juostinės apkabėlės iš netauriųjų metalų

Description:

Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and
similar office articles, and staples in strips, of base
metal
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25.99.23.30.00

Segtuvų arba bylų aptaisai, pagaminti iš netauriųjų metalų
Base metal fittings for loose-leaf binders or files

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Segtuvų arba bylų aptaisai, pagaminti iš netauriųjų
metalų

Description:

Base metal fittings for loose-leaf binders or files

Ryšys su CN:

8305 10

CN:

8305 10

25.99.23.50.00

Įstaigos baldų apmušalų, pakuočių juostinių sąsagėlių blokai, pagaminti iš netauriųjų metalų
Base metal staples in strips for use in offices, upholstery and packaging

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigos baldų apmušalų, pakuočių juostinių sąsagėlių
blokai, pagaminti iš netauriųjų metalų

Description:

Base metal staples in strips for use in offices,
upholstery and packaging

Ryšys su CN:

8305 20

CN:

8305 20

25.99.23.70.00

Įstaigos reikmenys, pvz., sąvaržėlės, spaustukai ir panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų
Office articles such as letter clips, letter corners... of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigos reikmenys, pvz., sąvaržėlės, spaustukai ir
panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų

Description:

Office articles such as letter clips, letter corners... of
base metal

Ryšys su CN:

8305 90

CN:

8305 90

25.99.24

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų
Statuettes and other ornaments and photograph, picture or similar frames and mirrors, of base metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei fotografijų,
paveikslų arba panašūs rėmai ir veidrodžiai iš
netauriųjų metalų

Description:

Statuettes and other ornaments and photograph,
picture or similar frames and mirrors, of base metal

25.99.24.00.00

Statulėlės, rėmai, veidrodžiai ir kiti dekoratyviniai dirbiniai, pagaminti iš netauriųjų metalų
Statuettes, frames, mirrors and other ornaments of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statulėlės, rėmai, veidrodžiai ir kiti dekoratyviniai
dirbiniai, pagaminti iš netauriųjų metalų

Description:

Statuettes, frames, mirrors and other ornaments of
base metal

Ryšys su CN:

8306[.21 + .29 + .30]

CN:

8306[.21 + .29 + .30]

25.99.25

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų gaminių sąsagos, įtvarai su sąsagomis, sagtys, sąsagos su
sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų
metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų
Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear,
awnings, handbags, travel goods or other made-up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų Description:
arba kitų gatavų gaminių sąsagos, įtvarai su sąsagomis,
sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir
panašūs netauriųjų metalų gaminiai; vamzdinės arba
dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų;
karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų
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25.99.25.30.00

Netauriųjų metalų kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs gaminiai drabužiams, avalynei, tentams, rankinėms, kelionės reikmenims arba
kitiems gataviems dirbiniams, išskyrus kabeles, kniedes, spraustukus ir spaustukus
Base metal hooks, eyes, eyelets and the like, used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made-up articles
excluding snap hooks, rivets, press studs and push buttons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs
gaminiai drabužiams, avalynei, tentams, rankinėms,
kelionės reikmenims arba kitiems gataviems
dirbiniams, išskyrus kabeles, kniedes, spraustukus ir
spaustukus

Description:

Base metal hooks, eyes, eyelets and the like, used for
clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or
other made-up articles excluding snap hooks, rivets,
press studs and push buttons

Ryšys su CN:

8308 10

CN:

8308 10

25.99.25.50.00

Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų
Base metal tubular or bifurcated rivets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš
netauriųjų metalų

Description:

Base metal tubular or bifurcated rivets

Ryšys su CN:

8308 20

CN:

8308 20

25.99.25.70.00

Netauriųjų metalų gaminiai, pvz., sąsagos, rėmai su sąsagomis bei jų dalys
Articles such as clasps, frames with clasps...; parts of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų gaminiai, pvz., sąsagos, rėmai su
sąsagomis bei jų dalys

Description:

Articles such as clasps, frames with clasps...; parts of
base metal

Ryšys su CN:

8308 90

CN:

8308 90

25.99.26

Laivasraigčiai ir jų mentės
Ships' or boats' propellers and blades thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivasraigčiai ir jų mentės

Description:

Ships' or boats' propellers and blades thereof

25.99.26.00.00

Laivasraigčiai ir jų mentės
Ships’ or boats’ propellers and blades therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivasraigčiai ir jų mentės

Description:

Ships’ or boats’ propellers and blades therefor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8487[.10(.10 + .90)]

CN:

8487[.10(.10 + .90)]

25.99.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų metalų gaminiai
Other articles of base metal n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų metalų gaminiai

Description:

Other articles of base metal n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - nuolatiniai metaliniai Explanatory
magnetai
notes:
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25.99.29.10.00

Geležinkelio arba tramvajaus kelių tvirtikliai ir jungiamosios detalės ir jų dalys
Railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus kelių tvirtikliai ir
jungiamosios detalės ir jų dalys

Description:

Railway or tramway track fixtures and fittings and parts
thereof

Ryšys su CN:

8608 00 00a

CN:

8608 00 00a

25.99.29.11.00

Inkarai, kobiniai ir jų dalys (išskyrus inkarines trinkeles) iš geležies arba plieno
Iron or steel anchors, grapnels and parts thereof (excluding masonry anchors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inkarai, kobiniai ir jų dalys (išskyrus inkarines trinkeles)
iš geležies arba plieno

Description:

Iron or steel anchors, grapnels and parts thereof
(excluding masonry anchors)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7316

CN:

7316

25.99.29.13.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nekaliojo ketaus
Articles of non-malleable cast iron, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nekaliojo ketaus

Description:

Articles of non-malleable cast iron, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7325[.10(.50 + .92 + .99)]

CN:

7325[.10(.50 + .92 + .99)]

25.99.29.19.00

Niekur kitur nepriskirti lietiniai geležies arba plieno gaminiai
Cast articles of iron or steel, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti lietiniai geležies arba plieno
gaminiai

Description:

Cast articles of iron or steel, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7325[.91 + .99(.10 + .90)]

CN:

7325[.91 + .99(.10 + .90)]

25.99.29.22.00

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba štampuoti geležies arba plieno gaminiai
Forged or stamped articles of iron or steel, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba štampuoti geležies Description:
arba plieno gaminiai

Forged or stamped articles of iron or steel, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7326[.11 + .19(.10 + .90)]

CN:

7326[.11 + .19(.10 + .90)]
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25.99.29.25.00

Gaminiai iš geležinės ir (arba) plieninės vielos; kilpos, spąstai ir kt., viela pašarams surišti, žiedai gyvuliams į nosis verti, čiužinių
kabliukai, mėsinių kabliai, plytelių pakabos, popieriaus atliekų krepšiai, išskyrus lempų gaubtų rėmus
Finished products of iron/steel wire; snares, traps, etc., fodder ties, animal nose rings, mattress hooks, butchers’ hooks, tile hangers,
waste-paper baskets excluding lampshade frames

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminiai iš geležinės ir (arba) plieninės vielos; kilpos,
spąstai ir kt., viela pašarams surišti, žiedai gyvuliams į
nosis verti, čiužinių kabliukai, mėsinių kabliai, plytelių
pakabos, popieriaus atliekų krepšiai, išskyrus lempų
gaubtų rėmus

Description:

Finished products of iron/steel wire; snares, traps, etc.,
fodder ties, animal nose rings, mattress hooks,
butchers’ hooks, tile hangers, waste-paper baskets
excluding lampshade frames

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7326 20

CN:

7326 20

25.99.29.28.00

Metaliniai plaukų segtukai, spaustukai plaukams garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai bei jų dalys (išskyrus elektroterminius kirpyklų
aparatus)
Hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, and parts thereof, of metal (excluding electro-thermic hairdressing
apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metaliniai plaukų segtukai, spaustukai plaukams
garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai bei jų dalys
(išskyrus elektroterminius kirpyklų aparatus)

Description:

Hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the
like, and parts thereof, of metal (excluding electrothermic hairdressing apparatus)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9615 90 00b

CN:

9615 90 00b

25.99.29.29.00

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs gaminiai (išskyrus iš kietosios gumos arba plastiko, elektroterminius kirpyklų aparatus)
Combs, hair-slides and the like (excluding of hard rubber or plastics, electro-thermic hairdressing apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs gaminiai (išskyrus Description:
iš kietosios gumos arba plastiko, elektroterminius
kirpyklų aparatus)

Combs, hair-slides and the like (excluding of hard
rubber or plastics, electro-thermic hairdressing
apparatus)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9615 19

CN:

9615 19

25.99.29.31.00

Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno (išskyrus kaltinius arba štampuotus)
Iron or steel ladders and steps (excluding forged or stamped)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba plieno (išskyrus
kaltinius arba štampuotus)

Description:

Iron or steel ladders and steps (excluding forged or
stamped)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7326 90 30

CN:

7326 90 30
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25.99.29.33.00

Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos, iš geležies arba plieno
Iron or steel pallets and similar platforms for handling goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padėklai ir panašios prekių krovimo platformos, iš
geležies arba plieno

Description:

Iron or steel pallets and similar platforms for handling
goods

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7326 90 40

CN:

7326 90 40

25.99.29.35.00

Būgnai lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams vynioti, iš geležies arba plieno
Iron or steel reels for cables, piping and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Būgnai lynams, vamzdžiams ir panašiems gaminiams
vynioti, iš geležies arba plieno

Description:

Iron or steel reels for cables, piping and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7326 90 50

CN:

7326 90 50

25.99.29.37.00

Geležiniai arba plieniniai nemechaniniai ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai, naudojami statybos pramonėje
(išskyrus kaltinius arba štampuotus)
Iron or steel non-mechanical ventilators, guttering, hooks and similar articles used in the building industry (excluding forged or
stamped)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležiniai arba plieniniai nemechaniniai ventiliatoriai,
lietvamzdžiai, latakai, kabliai ir panašūs gaminiai,
naudojami statybos pramonėje (išskyrus kaltinius arba
štampuotus)

Description:

Iron or steel non-mechanical ventilators, guttering,
hooks and similar articles used in the building industry
(excluding forged or stamped)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7326 90 60

CN:

7326 90 60

25.99.29.45.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies arba plieno
Articles of iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies arba plieno

Description:

Articles of iron or steel, n.e.s.

Ryšys su CN:

7326[.90(.92 + .94 + .96 + .98)]

CN:

7326[.90(.92 + .94 + .96 + .98)]

25.99.29.55.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš aliuminio
Articles of aluminium, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš aliuminio

Description:

Articles of aluminium, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7616[.91 + .99(.10 + .90)]

CN:

7616[.91 + .99(.10 + .90)]
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25.99.29.58.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario
Articles of copper, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario

Description:

Articles of copper, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7419[.91 + .99(.90)]

CN:

7419[.91 + .99(.90)]

25.99.29.60.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš alavo
Other articles of tin, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš alavo

Description:

Other articles of tin, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8007[.00(.10 + .80)]

CN:

8007[.00(.10 + .80)]

25.99.29.72.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko
Articles of zinc, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko

Description:

Articles of zinc, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7907

CN:

7907

25.99.29.74.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš švino
Other articles of lead, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš švino

Description:

Other articles of lead, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7806[.00(.10 + .80)]

CN:

7806[.00(.10 + .80)]

25.99.29.79.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš nikelio
Other articles of nickel, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš nikelio

Description:

Other articles of nickel, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7508[.10 + .90]

CN:

7508[.10 + .90]
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25.99.29.82.00

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai netauriųjų metalų dirbiniai
Bells, gongs, etc., non-electric, of base metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai netauriųjų
metalų dirbiniai

Description:

Bells, gongs, etc., non-electric, of base metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8306 10

CN:

8306 10

25.99.29.83.00

Lankstūs geležiniai ar plieniniai vamzdžiai (išskyrus armuotus guminius vamzdžius ar guminius vamzdžius su surenkamais išoriniais
šarvais, lanksčius vamzdžius, priskiriamus mašinų ar transporto priemonių dalių grupei)
Iron or steel flexible tubing (excluding rubber tubing incorporating or fitted with external metallic reinforcements, flexible tubing made
into the form of machinery or vehicle parts)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstūs geležiniai ar plieniniai vamzdžiai (išskyrus
armuotus guminius vamzdžius ar guminius vamzdžius
su surenkamais išoriniais šarvais, lanksčius vamzdžius,
priskiriamus mašinų ar transporto priemonių dalių
grupei)

Description:

Iron or steel flexible tubing (excluding rubber tubing
incorporating or fitted with external metallic
reinforcements, flexible tubing made into the form of
machinery or vehicle parts)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8307 10

CN:

8307 10

25.99.29.85.00

Lankstūs vamzdžiai iš netauriųjų metalų, išskyrus armuotus guminius vamzdžius ir guminius vamzdžius su surenkamais išoriniais
šarvais, lanksčius vamzdžius, priskiriamus mašinų ir (arba) transporto priemonių dalių grupei, iš geležies arba plieno
Base metal flexible tubing excluding rubber tubing incorporating/fitted with external metallic reinforcements, flexible tubing (form of
machinery/vehicle parts), iron or steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstūs vamzdžiai iš netauriųjų metalų, išskyrus
armuotus guminius vamzdžius ir guminius vamzdžius
su surenkamais išoriniais šarvais, lanksčius vamzdžius,
priskiriamus mašinų ir (arba) transporto priemonių
dalių grupei, iš geležies arba plieno

Description:

Base metal flexible tubing excluding rubber tubing
incorporating/fitted with external metallic
reinforcements, flexible tubing (form of
machinery/vehicle parts), iron or steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8307 90

CN:

8307 90

25.99.29.87.00

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir panašios lentelės, numeriai, raidės ir kiti simboliai, pagaminti iš netauriųjų metalų
(išskyrus šviečiančiuosius)
Base metal sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols (excluding illuminated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir panašios
lentelės, numeriai, raidės ir kiti simboliai, pagaminti iš
netauriųjų metalų (išskyrus šviečiančiuosius)

Description:

Base metal sign-plates, name-plates, address-plates
and similar plates, numbers, letters and other symbols
(excluding illuminated)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8310

CN:

8310
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25.99.29.95.00

Metaliniai nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, įmagnetinus tampantys nuolatiniais magnetais
Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets, of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metaliniai nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, įmagnetinus Description:
tampantys nuolatiniais magnetais

Permanent magnets and articles intended to become
permanent magnets, of metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8505 11

CN:

8505 11

25.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other fabricated metal products n.e.c.

25.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other fabricated metal products n.e.c.

25.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other fabricated metal products n.e.c.

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai
Computer, electronic and optical products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

Description:

Computer, electronic and optical products

26.1

Elektroniniai komponentai ir plokštės
Electronic components and boards

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Elektroniniai komponentai ir plokštės

Description:

Electronic components and boards

26.11

Elektroniniai komponentai
Electronic components

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektroniniai komponentai

Description:

Electronic components
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26.11.1

Elektroninės lempos ir vamzdžiai su termoelektroniniu, šaltuoju katodu arba fotokatodu, įskaitant elektroninius vamzdžius
Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes, including cathode ray tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroninės lempos ir vamzdžiai su termoelektroniniu, Description:
šaltuoju katodu arba fotokatodu, įskaitant elektroninius
vamzdžius

26.11.11

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai
Cathode-ray television picture tubes; television camera tubes; other cathode-ray tubes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo
vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai

Description:

Cathode-ray television picture tubes; television camera
tubes; other cathode-ray tubes

26.11.11.00.00

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai
Cathode-ray television picture tubes; television camera tubes; other cathode-ray tubes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo
vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai

Description:

Cathode-ray television picture tubes; television camera
tubes; other cathode-ray tubes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8540[.11 + .12 + .20(.10 + .80) + .40 + .60]

CN:

8540[.11 + .12 + .20(.10 + .80) + .40 + .60]

26.11.12

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos ir kiti kenotronai
Magnetrons, klystrons, microwave tubes and other valve tubes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos ir kiti
kenotronai

Description:

Magnetrons, klystrons, microwave tubes and other
valve tubes

26.11.12.00.00

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos, elektroninės lempos ir vamzdžiai
Magnetrons, klystrons, microwave tubes, valves and tubes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos,
elektroninės lempos ir vamzdžiai

Description:

Magnetrons, klystrons, microwave tubes, valves and
tubes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8540[.71 + .79 + .81 + .89]

CN:

8540[.71 + .79 + .81 + .89]

26.11.2

Diodai ir tranzistoriai
Diodes and transistors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Diodai ir tranzistoriai

Description:

Diodes and transistors
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26.11.21

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai
Diodes; transistors; thyristors, diacs and triacs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir
simetriniai triodiniai tiristoriai

Description:

Diodes; transistors; thyristors, diacs and triacs

26.11.21.20.00

Puslaidininkiniai diodai
Semiconductor diodes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puslaidininkiniai diodai

Description:

Semiconductor diodes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 10

CN:

8541 10

26.11.21.50.00

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius (fototranzistorius)
Transistors, other than photosensitive transistors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius
(fototranzistorius)

Description:

Transistors, other than photosensitive transistors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541[.21 + .29]

CN:

8541[.21 + .29]

26.11.21.80.00

Puslaidininkiniai tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai
Semiconductor thyristors, diacs and triacs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puslaidininkiniai tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir
simetriniai triodiniai tiristoriai

Description:

Semiconductor thyristors, diacs and triacs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 30

CN:

8541 30

26.11.22

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; jų dalys
Semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals; parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai; sumontuoti
pjezoelektriniai kristalai; jų dalys

Description:

Semiconductor devices; light-emitting diodes;
mounted piezo-electric crystals; parts thereof

26.11.22.20.00

Puslaidininkiniai šviesos diodai
Semiconductor light emitting diodes (LEDs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puslaidininkiniai šviesos diodai

Description:

Semiconductor light emitting diodes (LEDs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 40 10

CN:

8541 40 10
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26.11.22.40.00

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai; saulės elementai, fotodiodai, fototranzistoriai ir kiti įtaisai
Photosensitive semiconductor devices; solar cells, photo-diodes, photo-transistors, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai; saulės elementai, Description:
fotodiodai, fototranzistoriai ir kiti įtaisai

Photosensitive semiconductor devices; solar cells,
photo-diodes, photo-transistors, etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 40 90

CN:

8541 40 90

26.11.22.60.00

Puslaidininkiniai įtaisai (išskyrus šviesai jautrius puslaidininkinius įtaisus, fotovoltinius elementus, tiristorius, simetrinius dinistorius ir
simetrinius triodinius tiristorius, tranzistorius, diodus ir šviesos diodus)
Semiconductor devices (excluding photosensitive semiconductor devices, photovoltaic cells, thyristors, diacs and triacs, transistors,
diodes, and light-emitting diodes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puslaidininkiniai įtaisai (išskyrus šviesai jautrius
puslaidininkinius įtaisus, fotovoltinius elementus,
tiristorius, simetrinius dinistorius ir simetrinius
triodinius tiristorius, tranzistorius, diodus ir šviesos
diodus)

Description:

Semiconductor devices (excluding photosensitive
semiconductor devices, photovoltaic cells, thyristors,
diacs and triacs, transistors, diodes, and light-emitting
diodes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 50

CN:

8541 50

26.11.22.80.00

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai (įskaitant kvarcinius generatorius ir rezonatorius)
Mounted piezo-electric crystals (including quartz, oscillator and resonators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai (įskaitant
kvarcinius generatorius ir rezonatorius)

Description:

Mounted piezo-electric crystals (including quartz,
oscillator and resonators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8541 60

CN:

8541 60

26.11.3

Elektroniniai integriniai grandynai
Electronic integrated circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai

Description:

Electronic integrated circuits

26.11.30

Elektroniniai integriniai grandynai
Electronic integrated circuits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai

Description:

Electronic integrated circuits
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26.11.30.03.00

Daugialusčiai integriniai grandynai: procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais
grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis grandinėmis
Multichip integrated circuits: processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers,
clock and timing circuits, or other circuits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugialusčiai integriniai grandynai: procesoriai ir
valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su
atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais,
stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo
grandinėmis ar kitomis grandinėmis

Description:

Multichip integrated circuits: processors and
controllers, whether or not combined with memories,
converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing
circuits, or other circuits

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 31 10

CN:

8542 31 10

26.11.30.06.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su
atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo ar kitomis grandinėmis
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): processors and controllers, whether or not combined with memories,
converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
Description:
daugialusčius grandynus): procesoriai ir valdikliai,
kombinuoti arba nekombinuoti su atmintinėmis,
keitikliais, loginiais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais
ir sinchronizavimo ar kitomis grandinėmis

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): processors and controllers, whether or not
combined with memories, converters, logic circuits,
amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 31 90

CN:

8542 31 90

26.11.30.23.00

Daugialusčiai integriniai grandynai: atmintinės
Multichip integrated circuits: memories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugialusčiai integriniai grandynai: atmintinės

Description:

Multichip integrated circuits: memories

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 32 10

CN:

8542 32 10

26.11.30.27.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): dinaminės laisvosios kreipties atmintinės (D-RAM)
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): dynamic random-access memories (D-RAMs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
daugialusčius grandynus): dinaminės laisvosios
kreipties atmintinės (D-RAM)

Description:

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): dynamic random-access memories (D-RAMs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542[.32(.31 + .39)]

CN:

8542[.32(.31 + .39)]
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26.11.30.34.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): statinės laisvosios kreipties atmintinės (S-RAM), įskaitant
sparčiąsias laisvosios kreipties atmintines (cache-RAM)
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): static random-access memories (S-RAMs), including cache random-access
memories (cache-RAMs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
daugialusčius grandynus): statinės laisvosios kreipties
atmintinės (S-RAM), įskaitant sparčiąsias laisvosios
kreipties atmintines (cache-RAM)

Description:

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): static random-access memories (S-RAMs),
including cache random-access memories (cacheRAMs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 32 45

CN:

8542 32 45

26.11.30.54.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): programuojamosios, ultravioletiniais spinduliais trinamos
pastoviosios atmintinės (EPROM)
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): UV erasable, programmable, read only memories (EPROMs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
daugialusčius grandynus): programuojamosios,
ultravioletiniais spinduliais trinamos pastoviosios
atmintinės (EPROM)

Description:

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): UV erasable, programmable, read only
memories (EPROMs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 32 55

CN:

8542 32 55

26.11.30.65.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): programuojamosios, ultravioletiniais spinduliais trinamos
pastoviosios atmintinės (E²PROM), įskaitant atmintukus E²PROM
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): electrically erasable, programmable, read only memories (E²PROMs),
including flash E²PROMs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
daugialusčius grandynus): programuojamosios,
ultravioletiniais spinduliais trinamos pastoviosios
atmintinės (E²PROM), įskaitant atmintukus E²PROM

Description:

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): electrically erasable, programmable, read only
memories (E²PROMs), including flash E²PROMs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542[.32(.61 + .69 + .75)]

CN:

8542[.32(.61 + .69 + .75)]

26.11.30.67.00

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus daugialusčius grandynus): kitos atmintinės
Electronic integrated circuits (excluding multichip circuits): other memories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai (išskyrus
daugialusčius grandynus): kitos atmintinės

Description:

Electronic integrated circuits (excluding multichip
circuits): other memories

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 32 90

CN:

8542 32 90
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26.11.30.80.00

Elektroniniai integriniai grandynai: stiprintuvai
Electronic integrated circuits: amplifiers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai: stiprintuvai

Description:

Electronic integrated circuits: amplifiers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 33

CN:

8542 33

26.11.30.91.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, daugialusčiai integriniai grandynai
Other multichip integrated circuits n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, daugialusčiai integriniai
grandynai

Description:

Other multichip integrated circuits n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 39 10

CN:

8542 39 10

26.11.30.94.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai integriniai grandynai
Other electronic integrated circuits n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai integriniai
grandynai

Description:

Other electronic integrated circuits n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8542 39 90

CN:

8542 39 90

26.11.4

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys
Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur
nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys

Description:

Parts of electronic valves and tubes and of other
electronic components n.e.c.

26.11.40

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys
Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur
nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys

Description:

Parts of electronic valves and tubes and of other
electronic components n.e.c.

26.11.40.10.00

Plokštelių (diskų) arba mechaniškai įrašytų juostų garso ėmikliai
Pick-up cartridges for discs or mechanically recorded sound films

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštelių (diskų) arba mechaniškai įrašytų juostų garso Description:
ėmikliai

Pick-up cartridges for discs or mechanically recorded
sound films

Matavimo
vienetas:

vnt.

p/st
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Ryšys su CN:

8522 10

26.11.40.40.00

Elektroninių vamzdžių dalys; niekur kitur nepriskirtos elektroninių lempų ir elektroninių vamzdžių su termoelektroniniu katodu, šaltuoju
katodu arba fotokatodu dalys
Parts of cathode ray tubes; parts of thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroninių vamzdžių dalys; niekur kitur nepriskirtos
elektroninių lempų ir elektroninių vamzdžių su
termoelektroniniu katodu, šaltuoju katodu arba
fotokatodu dalys

Description:

Parts of cathode ray tubes; parts of thermionic, cold
cathode or photo cathode valves and tubes, n.e.c.

Ryšys su CN:

8540[.91 + .99]

CN:

8540[.91 + .99]

26.11.40.70.00

Diodų, tranzistorių ir panašių puslaidininkinių įtaisų, šviesai jautrių puslaidininkinių įtaisų ir fotovoltinių elementų, šviesos diodų,
kabamųjų pjezoelektrinių kristalų dalys
Parts of diodes, transistors and similar semiconductor devices, photosensitive semiconductor devices and photovoltaic cells, lightemitting diodes and mounted piezo-electric crystals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diodų, tranzistorių ir panašių puslaidininkinių įtaisų,
šviesai jautrių puslaidininkinių įtaisų ir fotovoltinių
elementų, šviesos diodų, kabamųjų pjezoelektrinių
kristalų dalys

Description:

Parts of diodes, transistors and similar semiconductor
devices, photosensitive semiconductor devices and
photovoltaic cells, light-emitting diodes and mounted
piezo-electric crystals

Ryšys su CN:

8541 90

CN:

8541 90

26.11.40.90.00

Integrinių grandynų ir mikroblokų dalys (išskyrus grandynus tik iš pasyviųjų elementų)
Parts of integrated circuits and microassemblies (excluding circuits consisting solely of passive elements)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Integrinių grandynų ir mikroblokų dalys (išskyrus
grandynus tik iš pasyviųjų elementų)

Description:

Parts of integrated circuits and microassemblies
(excluding circuits consisting solely of passive
elements)

Ryšys su CN:

8542 90

CN:

8542 90

26.11.9

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba; operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų
gamybos dalis
Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of
electronic components

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių
Description:
grandynų gamyba; operacijos pagal subrangos sutartis
kaip elektroninių komponentų gamybos dalis

26.11.91

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba
Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių
grandynų gamyba

Description:

Services connected with manufacturing of electronic
integrated circuits

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mikroblokų ant spausdintinių Explanatory
grandynų surinkimo į paslaugos.
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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26.11.91.00.00

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba
Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių
grandynų gamyba

Description:

Services connected with manufacturing of electronic
integrated circuits

26.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių
komponentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electronic components

26.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių
komponentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electronic components

26.12

Sumontuotos elektroninės plokštės
Loaded electronic boards

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sumontuotos elektroninės plokštės

Description:

Loaded electronic boards

26.12.1

Sumontuoti spausdintiniai grandynai
Loaded printed circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

Description:

Loaded printed circuits

26.12.10

Sumontuoti spausdintiniai grandynai
Loaded printed circuits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

Description:

Loaded printed circuits

26.12.10.20.00

Bekorpusės daugiasluoksnės spausdintinių grandynų plokštės
Bare multilayer printed circuit boards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bekorpusės daugiasluoksnės spausdintinių grandynų
plokštės

Description:

Bare multilayer printed circuit boards

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8534 00 11

CN:

8534 00 11
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26.12.10.50.00

Bekorpusės spausdintinių grandynų plokštės, išskyrus daugiasluoksnes
Bare printed circuit boards other than multilayer

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bekorpusės spausdintinių grandynų plokštės, išskyrus
daugiasluoksnes

Description:

Bare printed circuit boards other than multilayer

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8534 00 19

CN:

8534 00 19

26.12.10.80.00

Pasyviosios grandinės (įskaitant varžų ir (arba) kondensatorių grandines, išskyrus lustinių varžų matricas, plokštes su aktyviaisiais
komponentais, hibridinius grandynus)
Passive networks (including networks of resistors and/or capacitors) (excluding resistor chip arrays, capacitor chip arrays, boards
containing active components, hybrids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pasyviosios grandinės (įskaitant varžų ir (arba)
kondensatorių grandines, išskyrus lustinių varžų
matricas, plokštes su aktyviaisiais komponentais,
hibridinius grandynus)

Description:

Passive networks (including networks of resistors
and/or capacitors) (excluding resistor chip arrays,
capacitor chip arrays, boards containing active
components, hybrids)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8534 00 90

CN:

8534 00 90

26.12.2

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų plokštės
Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų
apdorojimo mašinų plokštės

Description:

Sound, video, network and similar cards for automatic
data processing machines

26.12.20

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų plokštės
Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios automatinio duomenų
apdorojimo mašinų plokštės

Description:

Sound, video, network and similar cards for automatic
data processing machines

26.12.20.00.00

Tinklų ryšių įranga (pvz., šakotuvai, maršruto parinktuvai, tinklų sietuvai), skirta LAN ir WAN tinklams, ir garso, vaizdo, tinklų ir panašios
automatinio duomenų apdorojimo mašinų plokštės
Network communications equipment (e.g. hubs, routers, gateways) for LANs and WANs and sound, video, network and similar cards
for automatic data processing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tinklų ryšių įranga (pvz., šakotuvai, maršruto
Description:
parinktuvai, tinklų sietuvai), skirta LAN ir WAN tinklams,
ir garso, vaizdo, tinklų ir panašios automatinio
duomenų apdorojimo mašinų plokštės

Network communications equipment (e.g. hubs,
routers, gateways) for LANs and WANs and sound,
video, network and similar cards for automatic data
processing machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 80 00a

CN:

8471 80 00a
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26.12.3

Intelektinės kortelės
Smart cards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Intelektinės kortelės

Description:

Smart cards

26.12.30

Intelektinės kortelės
Smart cards

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Intelektinės kortelės

Description:

Smart cards

26.12.30.00.00

Intelektinės kortelės
Smart cards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Intelektinės kortelės

Description:

Smart cards

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8523[.52(.10 + .90)]

CN:

8523[.52(.10 + .90)]

26.12.9

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu; operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų elektroninių plokščių gamybos
dalis
Services connected with printing of circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu;
operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų
elektroninių plokščių gamybos dalis

Description:

Services connected with printing of circuits; subcontracted operations as part of manufacturing of
loaded electronic boards

26.12.91

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu
Services connected with printing of circuits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu

Description:

Services connected with printing of circuits

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - spausdintinių grandynų ir
puslaidininkinių įtaisų ėsdinimo, dengimo laku ir
garinio nusodinimo būdu paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - etching, coating by varnish
and by vapour deposition of printed circuits and
semiconductors

26.12.91.00.00

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu
Services connected with printing of circuits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu

Description:

Services connected with printing of circuits

26.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų elektroninių plokščių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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elektroninių plokščių gamybos dalis

loaded electronic boards

26.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų elektroninių plokščių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų
elektroninių plokščių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
loaded electronic boards

26.2

Kompiuteriai ir išorinė įranga
Computers and peripheral equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kompiuteriai ir išorinė įranga

Description:

Computers and peripheral equipment

26.20

Kompiuteriai ir išorinė įranga
Computers and peripheral equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuteriai ir išorinė įranga

Description:

Computers and peripheral equipment

26.20.1

Skaičiavimo mašinos, jų dalys ir reikmenys
Computing machinery and parts and accessories thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinos, jų dalys ir reikmenys

Description:

Computing machinery and parts and accessories
thereof

26.20.11

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, tokios kaip nešiojamieji ir knyginiai
kompiuteriai; delniniai ir panašūs kompiuteriai
Portable automatic data processing machines weighing <= 10 kg, such as laptop and notebook computers; personal digital assistants
and similar computers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo
Description:
mašinos, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, tokios kaip
nešiojamieji ir knyginiai kompiuteriai; delniniai ir
panašūs kompiuteriai

26.20.11.00.00

Nešiojamieji (skreitiniai) ir delniniai kompiuteriai
Laptop PCs and palm-top organisers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešiojamieji (skreitiniai) ir delniniai kompiuteriai

Description:

Laptop PCs and palm-top organisers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 30

CN:

8471 30
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26.20.12

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai ir panašios mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo
Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines capable of being connected to a data processing machine or network

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai ir panašios
mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų
apdorojimo mašinos arba tinklo

Description:

Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines
capable of being connected to a data processing
machine or network

26.20.12.00.00

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai ir panašios mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų tvarkymo mašinos arba tinklo
Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines capable of being connected to a data processing machine or network

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai ir panašios
mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų
tvarkymo mašinos arba tinklo

Description:

Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines
capable of being connected to a data processing
machine or network

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8472 90 30

CN:

8472 90 30

26.20.13

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių bent centrinis procesorius bei įvesties ir išvesties įtaisai sumontuoti
viename korpuse, suderinti arba nesuderinti
Digital automatic data processing machines, comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and an
output unit, whether or not combined

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo
mašinos, kurių bent centrinis procesorius bei įvesties ir
išvesties įtaisai sumontuoti viename korpuse, suderinti
arba nesuderinti

Description:

Digital automatic data processing machines,
comprising in the same housing at least a central
processing unit and an input and an output unit,
whether or not combined

26.20.13.00.00

Staliniai asmeniniai kompiuteriai
Desk top PCs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staliniai asmeniniai kompiuteriai

Description:

Desk top PCs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 41

CN:

8471 41

26.20.14

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, pateikiamos kaip sistemos
Digital automatic data processing machines presented in the form of systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo
mašinos, pateikiamos kaip sistemos

Description:

Digital automatic data processing machines presented
in the form of systems

26.20.14.00.00

Skaitmeninės duomenų apdorojimo mašinos, pateikiamos kaip sistemos
Digital data processing machines: presented in the form of systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninės duomenų apdorojimo mašinos,
pateikiamos kaip sistemos

Description:

Digital data processing machines: presented in the
form of systems

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8471 49

26.20.15

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kuriose yra arba nėra šios vienos arba dviejų rūšių įrangos: atminties
įrangos, įvesties įrangos, išvesties įrangos
Other digital automatic data processing machines, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of
units: storage units, input units, output units

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo
mašinos, kuriose yra arba nėra šios vienos arba dviejų
rūšių įrangos: atminties įrangos, įvesties įrangos,
išvesties įrangos

Description:

Other digital automatic data processing machines,
whether or not containing in the same housing one or
two of the following types of units: storage units, input
units, output units

26.20.15.00.00

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kuriose yra arba nėra šių vienos arba dviejų rūšių įrangos: atminties
įrangos, įvesties ir (arba) išvesties įrangos
Other digital automatic data processing machines whether or not containing in the same housing one or two of the following units:
storage units, input/output units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo
mašinos, kuriose yra arba nėra šių vienos arba dviejų
rūšių įrangos: atminties įrangos, įvesties ir (arba)
išvesties įrangos

Description:

Other digital automatic data processing machines
whether or not containing in the same housing one or
two of the following units: storage units, input/output
units

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 50

CN:

8471 50

26.20.16

Įvesties arba išvesties įranga, viename korpuse turinti arba neturinti atminties įtaisų
Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvesties arba išvesties įranga, viename korpuse turinti
arba neturinti atminties įtaisų

Description:

Input or output units, whether or not containing
storage units in the same housing

26.20.16.40.00

Spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kuriuos galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo
(išskyrus spaudos mašinas, spausdinančias naudojant plokštes, cilindrus ir kitus komponentus, ir įrangą, atliekančią ne mažiau kaip dvi
funkcijas - spausdinimo, kopijavimo ar faksimilinio ryšio perdavimo)
Printers, copying machines and facsimile machines, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network
(excluding printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other components, and machines performing two or
more of the functions of printing, copying or facsimile transmission)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai,
Description:
kuriuos galima prijungti prie automatinio duomenų
apdorojimo mašinos arba tinklo (išskyrus spaudos
mašinas, spausdinančias naudojant plokštes, cilindrus ir
kitus komponentus, ir įrangą, atliekančią ne mažiau
kaip dvi funkcijas - spausdinimo, kopijavimo ar
faksimilinio ryšio perdavimo)

Printers, copying machines and facsimile machines,
capable of connecting to an automatic data processing
machine or to a network (excluding printing machinery
used for printing by means of plates, cylinders and
other components, and machines performing two or
more of the functions of printing, copying or facsimile
transmission)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443[.32(.10 + .30 + .91 + .93 + .99)]

CN:

8443[.32(.10 + .30 + .91 + .93 + .99)]
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26.20.16.50.00

Klaviatūros
Keyboards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klaviatūros

Description:

Keyboards

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 60 60

CN:

8471 60 60

26.20.16.60.00

Kiti įvesties arba išvesties įtaisai, viename korpuse turintys arba neturintys atminties įtaisų
Other input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti įvesties arba išvesties įtaisai, viename korpuse
turintys arba neturintys atminties įtaisų

Description:

Other input or output units, whether or not containing
storage units in the same housing

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471 60 70

CN:

8471 60 70

26.20.17

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia naudojami automatinio duomenų apdorojimo sistemoje
Monitors and projectors, principally used in an automatic data processing system

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia naudojami
automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

Description:

Monitors and projectors, principally used in an
automatic data processing system

26.20.17.00.00

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia naudojami automatinio duomenų apdorojimo sistemoje
Monitors and projectors, principally used in an automatic data processing system

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia naudojami
automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

Description:

Monitors and projectors, principally used in an
automatic data processing system

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.41 + .51 + .61]

CN:

8528[.41 + .51 + .61]

26.20.18

Įranga, atliekanti ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų: spausdinimo, skenavimo, kopijavimo, faksimilinio ryšio perdavimo
Units performing two or more of the following functions: printing, scanning, copying, faxing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įranga, atliekanti ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų:
spausdinimo, skenavimo, kopijavimo, faksimilinio ryšio
perdavimo

Description:

Units performing two or more of the following
functions: printing, scanning, copying, faxing

26.20.18.00.00

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų: spausdinimo, kopijavimo ar faksimilinio ryšio perdavimo, kurias galima prijungti
prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo
Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an
automatic data processing machine or to a network

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų: Description:
spausdinimo, kopijavimo ar faksimilinio ryšio
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perdavimo, kurias galima prijungti prie automatinio
duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo

of connecting to an automatic data processing
machine or to a network

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443[.31(.20 + .80)]

CN:

8443[.31(.20 + .80)]

26.20.2

Atminties įranga ir kiti duomenų saugojimo įtaisai
Storage units and other storage devices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atminties įranga ir kiti duomenų saugojimo įtaisai

Description:

Storage units and other storage devices

26.20.21

Atminties įtaisai
Storage units

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atminties įtaisai

Description:

Storage units

26.20.21.00.00

Atminties įtaisai
Storage units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atminties įtaisai

Description:

Storage units

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471[.70(.20 + .30 + .50 + .70 + .80 + .98)]

CN:

8471[.70(.20 + .30 + .50 + .70 + .80 + .98)]

26.20.22

Kietosios būsenos netriniosios atminties duomenų saugojimo įranga
Solid-state non-volatile storage devices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kietosios būsenos netriniosios atminties duomenų
saugojimo įranga

Description:

Solid-state non-volatile storage devices

26.20.22.00.00

Kietosios būsenos netriniosios atminties duomenų saugojimo įrenginiai duomenims iš išorinio šaltinio įrašyti (atmintukai arba
elektroninės atminties kortelės), neįrašyti
Solid-state, non-volatile data storage devices for recording data from an external source (flash memory cards or flash electronic
storage cards), unrecorded

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietosios būsenos netriniosios atminties duomenų
Description:
saugojimo įrenginiai duomenims iš išorinio šaltinio
įrašyti (atmintukai arba elektroninės atminties kortelės),
neįrašyti

Solid-state, non-volatile data storage devices for
recording data from an external source (flash memory
cards or flash electronic storage cards), unrecorded

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8523 51 10

CN:

8523 51 10

26.20.3

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai
Other units of automatic data processing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai

Description:

Other units of automatic data processing machines

26.20.30

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai
Other units of automatic data processing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai

Description:

Other units of automatic data processing machines

26.20.30.00.00

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai (išskyrus tinklo ryšių įrangą (pvz., šakotuvai, maršruto parinktuvai, tinklų sietuvai),
skirtą LAN ir WAN tinklams ir garso, vaizdo, tinklo bei panašioms automatinio duomenų apdorojimo mašinų plokštėms)
Other units of automatic data processing machines (excluding network communications equipment (e.g. hubs, routers, gateways) for
LANs and WANs and sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įtaisai
Description:
(išskyrus tinklo ryšių įrangą (pvz., šakotuvai, maršruto
parinktuvai, tinklų sietuvai), skirtą LAN ir WAN tinklams
ir garso, vaizdo, tinklo bei panašioms automatinio
duomenų apdorojimo mašinų plokštėms)

Other units of automatic data processing machines
(excluding network communications equipment (e.g.
hubs, routers, gateways) for LANs and WANs and
sound, video, network and similar cards for automatic
data processing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8471[.80(.00b) + .90]

CN:

8471[.80(.00b) + .90]

26.20.4

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of computing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of computing machines

26.20.40

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of computing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of computing machines

26.20.40.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.71 pozicijai, dalys ir reikmenys; dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys mašinoms, priskirtoms dviem arba kelioms
iš HS 84.69-84.72 pozicijų
Parts and accessories of the machines of HS 8471; parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of HS
8469 to 8472

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.71 pozicijai, dalys ir reikmenys;
dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys mašinoms,
priskirtoms dviem arba kelioms iš HS 84.69-84.72
pozicijų

Description:

Parts and accessories of the machines of HS 8471;
parts and accessories equally suitable for use with
machines of two or more of HS 8469 to 8472

Ryšys su CN:

8473[.30(.20 + .80) + .50(.20 + .80)]

CN:

8473[.30(.20 + .80) + .50(.20 + .80)]

26.20.9

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos
dalis
Computers and peripheral equipment manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and
peripheral equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos;

Description:

Computers and peripheral equipment manufacturing
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operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir
išorinės įrangos gamybos dalis

services; sub-contracted operations as part of
manufacturing of computers and peripheral equipment

26.20.91

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos
Computers and peripheral equipment manufacturing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos

Description:

Computers and peripheral equipment manufacturing
services

26.20.91.00.00

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos
Computers and peripheral equipment manufacturing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos paslaugos

Description:

Computers and peripheral equipment manufacturing
services

26.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir Description:
išorinės įrangos gamybos dalis

26.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir Description:
išorinės įrangos gamybos dalis

26.3

Ryšio įranga
Communication equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ryšio įranga

Description:

Communication equipment

26.30

Ryšio įranga
Communication equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ryšio įranga

Description:

Communication equipment

26.30.1

Radijo arba televizijos perdavimo aparatūra; televizijos kameros
Radio or television transmission apparatus; television cameras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo arba televizijos perdavimo aparatūra; televizijos
kameros

Description:

Radio or television transmission apparatus; television
cameras
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26.30.11

Siųstuvai su įmontuotais imtuvais
Transmission apparatus incorporating reception apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siųstuvai su įmontuotais imtuvais

Description:

Transmission apparatus incorporating reception
apparatus

26.30.11.00.00

Radijo ir televizijos transliavimo perdavimo aparatai su priėmimo aparatais
Transmission apparatus for radio-broadcasting and television, with reception apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo ir televizijos transliavimo perdavimo aparatai su
priėmimo aparatais

Description:

Transmission apparatus for radio-broadcasting and
television, with reception apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8525 60

CN:

8525 60

26.30.12

Siųstuvai be įmontuotų imtuvų
Transmission apparatus not incorporating reception apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siųstuvai be įmontuotų imtuvų

Description:

Transmission apparatus not incorporating reception
apparatus

26.30.12.00.00

Radijo ir televizijos transliavimo perdavimo aparatai be priėmimo aparatų
Transmission apparatus for radio-broadcasting and television, without reception apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo ir televizijos transliavimo perdavimo aparatai be
priėmimo aparatų

Description:

Transmission apparatus for radio-broadcasting and
television, without reception apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8525 50

CN:

8525 50

26.30.13

Televizijos kameros
Television cameras

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos kameros

Description:

Television cameras

26.30.13.00.00

Televizijos kameros (įskaitant uždarųjų televizijos tinklų kameras, išskyrus kameras su vaizdo magnetofonu)
Television cameras (including closed circuit TV cameras) (excluding camcorders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos kameros (įskaitant uždarųjų televizijos tinklų Description:
kameras, išskyrus kameras su vaizdo magnetofonu)

Television cameras (including closed circuit TV
cameras) (excluding camcorders)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8525[.80(.11 + .19)]

CN:

8525[.80(.11 + .19)]
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26.30.2

Elektrinė laidinės telefonijos arba telegrafijos aparatūra; vaizdo telefonai
Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy; videophones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinė laidinės telefonijos arba telegrafijos aparatūra; Description:
vaizdo telefonai

26.30.21

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais
Line telephone sets with cordless handsets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

Description:

Line telephone sets with cordless handsets

26.30.21.00.00

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais
Line telephone sets with cordless handsets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

Description:

Line telephone sets with cordless handsets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 11

CN:

8517 11

26.30.22

Korinių tinklų telefonai (mobilieji telefonai) arba kitokių belaidžių tinklų telefonai
Telephones for cellular networks or for other wireless networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Korinių tinklų telefonai (mobilieji telefonai) arba kitokių Description:
belaidžių tinklų telefonai

26.30.22.00.00

Telefonai koriniams arba kitiems belaidžiams tinklams
Telephones for cellular networks or for other wireless networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telefonai koriniams arba kitiems belaidžiams tinklams

Description:

Telephones for cellular networks or for other wireless
networks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 12

CN:

8517 12

26.30.23

Kiti telefono aparatai, kuriais galima perduoti arba gauti garsą, vaizdą arba kitus duomenis, įskaitant aparatus, skirtus laidiniam ir
belaidžiam tinklui (pavyzdžiui, vietiniams arba regioniniams tinklams)
Other telephone sets and apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for
communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti telefono aparatai, kuriais galima perduoti arba
gauti garsą, vaizdą arba kitus duomenis, įskaitant
aparatus, skirtus laidiniam ir belaidžiam tinklui
(pavyzdžiui, vietiniams arba regioniniams tinklams)

Description:

Other telephone sets and apparatus for transmission or
reception of voice, images or other data, including
apparatus for communication in a wired or wireless
network (such as a local or wide area network)
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26.30.23.10.00

Bazinės stotys
Base stations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bazinės stotys

Description:

Base stations

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 61

CN:

8517 61

26.30.23.20.00

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra, įskaitant komutatorius ir maršruto parinkimo
aparatus
Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and
routing apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir
perdavimo arba atkūrimo aparatūra, įskaitant
komutatorius ir maršruto parinkimo aparatus

Description:

Machines for the reception, conversion and
transmission or regeneration of voice, images or other
data, including switching and routing apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 62

CN:

8517 62

26.30.23.30.00

Telefono aparatai (išskyrus laidinius telefono aparatus su belaidžiais rageliais ir telefonus koriniams arba kitiems belaidžiams tinklams);
vaizdo telefonai
Telephone sets (excluding line telephone sets with cordless handsets and telephones for cellular networks or for other wireless
networks); videophones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telefono aparatai (išskyrus laidinius telefono aparatus
su belaidžiais rageliais ir telefonus koriniams arba
kitiems belaidžiams tinklams); vaizdo telefonai

Description:

Telephone sets (excluding line telephone sets with
cordless handsets and telephones for cellular networks
or for other wireless networks); videophones

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517[.18 + .69(.10)]

CN:

8517[.18 + .69(.10)]

26.30.23.40.00

Nešiojamieji radijo ieškai, aliarmo arba pranešimų gavikliai
Portable receivers for calling or paging

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešiojamieji radijo ieškai, aliarmo arba pranešimų
gavikliai

Description:

Portable receivers for calling or paging

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 69 31

CN:

8517 69 31

26.30.23.70.00

Kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pvz.,
vietiniam arba plačiajam tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, priskirtą HS 84.43, 85.25, 85.27 arba 85.28 pozicijoms
Other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or
wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of HS 8443, 8525, 8527 or 8528

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba
priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą laidinio ar
belaidžio tinklo ryšiui (pvz., vietiniam arba plačiajam

Description:

Other apparatus for the transmission or reception of
voice, images or other data, including apparatus for
communication in a wired or wireless network (such as

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

962/1 939

PGPK 2013

tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą,
priskirtą HS 84.43, 85.25, 85.27 arba 85.28 pozicijoms

a local or wide area network), other than transmission
or reception apparatus of HS 8443, 8525, 8527 or 8528

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517[.69(.20 + .90)] + 8519 50

CN:

8517[.69(.20 + .90)] + 8519 50

26.30.3

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys
Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

Description:

Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

26.30.30

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys
Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

Description:

Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

26.30.30.00.00

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys
Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

Description:

Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus

Ryšys su CN:

8517 70 90

CN:

8517 70 90

26.30.4

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros
Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei
jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos
kameros

Description:

Aerials and aerial reflectors of all kind and parts
thereof; parts of radio and television transmission
apparatus and television cameras

26.30.40

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros
Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei
jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos
kameros

Description:

Aerials and aerial reflectors of all kind and parts
thereof; parts of radio and television transmission
apparatus and television cameras

26.30.40.10.00

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų arba variklinėse transporto priemonėse montuojamų aparatų antenos, tinkamos naudoti vien tik
arba daugiausia su aparatais, priskirtais HS 85.25-85.28 pozicijoms
Telescopic and whip-type aerials for portable apparatus or for apparatus for fitting in motor vehicles, suitable for use solely or
principally with the apparatus of HS 8525 to 8528

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų arba variklinėse
Description:
transporto priemonėse montuojamų aparatų antenos,
tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais,
priskirtais HS 85.25-85.28 pozicijoms

Telescopic and whip-type aerials for portable
apparatus or for apparatus for fitting in motor vehicles,
suitable for use solely or principally with the apparatus
of HS 8525 to 8528

Matavimo
vienetas:

vnt.

p/st
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Ryšys su CN:

8529 10 11

26.30.40.35.00

Palydovinio ryšio radijo arba televizijos imtuvų išorinės antenos (įskaitant sukiąsias sistemas, išskyrus antenų stiprintuvus ir radijo
dažnio generatorius)
Outside aerials for radio or television reception via satellite (including rotor systems) (excluding aerial amplifiers and radio frequency
oscillator units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio radijo arba televizijos imtuvų išorinės
antenos (įskaitant sukiąsias sistemas, išskyrus antenų
stiprintuvus ir radijo dažnio generatorius)

Description:

Outside aerials for radio or television reception via
satellite (including rotor systems) (excluding aerial
amplifiers and radio frequency oscillator units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8529 10 31

CN:

8529 10 31

26.30.40.39.00

Radijo arba televizijos imtuvų išorinės antenos (įskaitant sukiąsias sistemas, išskyrus palydovinio ryšio antenas, antenų stiprintuvus ir
radijo dažnio generatorius)
Outside aerials for radio or television reception (including rotor systems) (excluding for reception via satellite, aerial amplifiers and
radio frequency oscillator units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo arba televizijos imtuvų išorinės antenos
(įskaitant sukiąsias sistemas, išskyrus palydovinio ryšio
antenas, antenų stiprintuvus ir radijo dažnio
generatorius)

Description:

Outside aerials for radio or television reception
(including rotor systems) (excluding for reception via
satellite, aerial amplifiers and radio frequency oscillator
units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8529 10 39

CN:

8529 10 39

26.30.40.40.00

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai aparatams, priskirtiems HS 85.17 pozicijai; su šiais įtaisais tinkamos naudoti dalys
Aerials and aerial reflectors of all kinds for apparatus of HS 8517; parts suitable for use therewith

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai aparatams,
Description:
priskirtiems HS 85.17 pozicijai; su šiais įtaisais tinkamos
naudoti dalys

Aerials and aerial reflectors of all kinds for apparatus of
HS 8517; parts suitable for use therewith

Ryšys su CN:

8517[.70(.11 + .15 + .19)]

8517[.70(.11 + .15 + .19)]

26.30.40.50.00

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant įmontuotąsias antenas (išskyrus antenų stiprintuvus ir radijo dažnio
generatorius)
Inside aerials for radio or television reception (including built-in types) (excluding aerial amplifiers and radio frequency oscillator units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant Description:
įmontuotąsias antenas (išskyrus antenų stiprintuvus ir
radijo dažnio generatorius)

Inside aerials for radio or television reception
(including built-in types) (excluding aerial amplifiers
and radio frequency oscillator units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8529 10 65

CN:

8529 10 65

26.30.40.60.00

Kitos antenos ir jų dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, priskirtais HS 85.25-85.28 pozicijoms
Other aerials and parts, suitable for use solely or principally with the apparatus of HS 8525 to 8528

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos antenos ir jų dalys, tinkamos naudoti vien tik arba Description:
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daugiausia su aparatais, priskirtais HS 85.25-85.28
pozicijoms

principally with the apparatus of HS 8525 to 8528

Ryšys su CN:

8529[.10(.69 + .80 + .95)]

26.30.40.70.00

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūrai skirtos dėžės ir korpusai, televizijos kameros ir pan.; niekur kitur nepriskirtos dalys,
tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su televizijos kameromis, radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra ir monitoriais bei
projektoriais (išskyrus antenas, elektroninius mazgus ir monitorių bei projektorių dalis, tinkamas naudoti vien tik arba daugiausia
automatinio duomenų apdorojimo mašinose)
Cabinets and cases for transmission and reception apparatus for radio-broadcasting or television, television cameras, etc.; parts
suitable for use solely or principally with television cameras, reception apparatus for radio-broadcasting or television, and monitors
and projectors, n.e.c. (excluding aerials, electronic assemblies and parts for monitors and projectors of a kind solely or principally used
in an automatic data-processing machine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūrai
Description:
skirtos dėžės ir korpusai, televizijos kameros ir pan.;
niekur kitur nepriskirtos dalys, tinkamos naudoti vien
tik arba daugiausia su televizijos kameromis, radijo
arba televizijos laidų perdavimo aparatūra ir
monitoriais bei projektoriais (išskyrus antenas,
elektroninius mazgus ir monitorių bei projektorių dalis,
tinkamas naudoti vien tik arba daugiausia automatinio
duomenų apdorojimo mašinose)

Cabinets and cases for transmission and reception
apparatus for radio-broadcasting or television,
television cameras, etc.; parts suitable for use solely or
principally with television cameras, reception apparatus
for radio-broadcasting or television, and monitors and
projectors, n.e.c. (excluding aerials, electronic
assemblies and parts for monitors and projectors of a
kind solely or principally used in an automatic dataprocessing machine)

Ryšys su CN:

8529[.90(.41 + .49 + .92)]

8529[.90(.41 + .49 + .92)]

26.30.5

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs aparatai
Burglar or fire alarms and similar apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir
panašūs aparatai

Description:

Burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.50

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs aparatai
Burglar or fire alarms and similar apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir
panašūs aparatai

Description:

Burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.50.20.00

Elektriniai įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs aparatai (išskyrus naudojamus variklinėse transporto priemonėse ar
pastatuose)
Electrical burglar or fire alarms and similar apparatus (excluding of a kind used for motor vehicles or buildings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir Description:
panašūs aparatai (išskyrus naudojamus variklinėse
transporto priemonėse ar pastatuose)

Electrical burglar or fire alarms and similar apparatus
(excluding of a kind used for motor vehicles or
buildings)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8531 10 95

CN:

8531 10 95
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26.30.50.80.00

Elektriniai pastatų įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs aparatai
Electric burglar or fire alarms and similar apparatus for buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai pastatų įsilaužimo arba priešgaisrinės
signalizacijos ir panašūs aparatai

Description:

Electric burglar or fire alarms and similar apparatus for
buildings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8531 10 30

CN:

8531 10 30

26.30.6

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių aparatų dalys
Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir
panašių aparatų dalys

Description:

Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.60

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių aparatų dalys
Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir
panašių aparatų dalys

Description:

Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.60.00.00

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių aparatų dalys
Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir
panašių aparatų dalys

Description:

Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus

26.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
communication equipment

26.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
communication equipment

26.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
communication equipment
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26.4

Plataus vartojimo elektroninė įranga
Consumer electronics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Plataus vartojimo elektroninė įranga

Description:

Consumer electronics

26.40

Plataus vartojimo elektroninė įranga
Consumer electronics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plataus vartojimo elektroninė įranga

Description:

Consumer electronics

26.40.1

Radijo transliavimo imtuvai
Radio broadcast receivers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo transliavimo imtuvai

Description:

Radio broadcast receivers

26.40.11

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus automobiliuose), galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
Radio broadcast receivers (except for cars), capable of operating without an external source of power

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus
automobiliuose), galintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio

Description:

Radio broadcast receivers (except for cars), capable of
operating without an external source of power

26.40.11.00.00

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus automobiliuose), galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
Radio broadcast receivers (except for cars), capable of operating without an external source of power

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus
automobiliuose), galintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio

Description:

Radio broadcast receivers (except for cars), capable of
operating without an external source of power

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8527[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .91 + .99) + .19]

CN:

8527[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .91 + .99) + .19]

26.40.12

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
Radio broadcast receivers not capable of operating without an external source of power

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys veikti be išorinio Description:
maitinimo šaltinio

26.40.12.50.00

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus variklinėse transporto priemonėse), galintys veikti tik iš maitinimo tinklo
Radio receivers, only mains-operated (excl. these of a kind used in motor vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus
variklinėse transporto priemonėse), galintys veikti tik iš
maitinimo tinklo

Description:

Radio receivers, only mains-operated (excl. these of a
kind used in motor vehicles)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8527[.91(.11 + .19 + .35 + .91 + .99) + .92(.10 + .90) +
.99]

CN:

8527[.91(.11 + .19 + .35 + .91 + .99) + .92(.10 + .90) +
.99]

26.40.12.70.00

Radijo imtuvai su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais, naudojami variklinėse transporto priemonėse
Radio receivers for motor vehicles with sound recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo imtuvai su garso įrašymo arba atkūrimo
Description:
aparatais, naudojami variklinėse transporto priemonėse

Radio receivers for motor vehicles with sound
recording or reproducing apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8527[.21(.20 + .52 + .59 + .70 + .92 + .98)]

CN:

8527[.21(.20 + .52 + .59 + .70 + .92 + .98)]

26.40.12.90.00

Niekur kitur nepriskirti radijo imtuvai, naudojami variklinėse transporto priemonėse
Radio receivers for motor vehicles, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti radijo imtuvai, naudojami
variklinėse transporto priemonėse

Description:

Radio receivers for motor vehicles, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8527 29

CN:

8527 29

26.40.2

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais
Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti
kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo
įrašymo arba atkūrimo aparatais

Description:

Television receivers, whether or not combined with
radio-broadcast receivers or sound or video recording
or reproduction apparatus

26.40.20

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais
Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti
kartu su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo
įrašymo arba atkūrimo aparatais

Description:

Television receivers, whether or not combined with
radio-broadcast receivers or sound or video recording
or reproduction apparatus

26.40.20.20.00

Kabelinės televizijos ir (arba) spalvotųjų televizorių imtuviniai vaizdo derintuvai (tiuneriai) ir kabelinės televizijos imtuvai (spalvoto
vaizdo derintuvai) (išskyrus tuos, kurie izoliuoja aukštadažnius televizijos signalus)
Tuner blocks for CTV/VCR and cable TV receiver units (colour video tuners) (excluding those which isolate high-frequency television
signals)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kabelinės televizijos ir (arba) spalvotųjų televizorių
Description:
imtuviniai vaizdo derintuvai (tiuneriai) ir kabelinės
televizijos imtuvai (spalvoto vaizdo derintuvai) (išskyrus
tuos, kurie izoliuoja aukštadažnius televizijos signalus)

Tuner blocks for CTV/VCR and cable TV receiver units
(colour video tuners) (excluding those which isolate
high-frequency television signals)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.71(.11 + .15 + .19)]

CN:

8528[.71(.11 + .15 + .19)]
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26.40.20.40.00

Spalvoto televizijos vaizdo projektavimo įranga
Colour television projection equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvoto televizijos vaizdo projektavimo įranga

Description:

Colour television projection equipment

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528 72 10

CN:

8528 72 10

26.40.20.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, televizijos imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų
Other television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction
apparatus n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, televizijos imtuvai, su radijo Description:
imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo
aparatais arba be jų

Other television receivers, whether or not combined
with radio-broadcast receivers or sound or video
recording or reproduction apparatus n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.71(.91 + .99) + .72(.20 + .30 + .40 + .60 + .80) +
.73]

CN:

8528[.71(.91 + .99) + .72(.20 + .30 + .40 + .60 + .80) +
.73]

26.40.3

Garso ar vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūra
Apparatus for sound and video recording and reproducing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso ar vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūra

Description:

Apparatus for sound and video recording and
reproducing

26.40.31

Plokštelių grotuvai, įrašų grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra
Turntables, record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokštelių grotuvai, įrašų grotuvai, kasetiniai grotuvai ir Description:
kita garso atkūrimo aparatūra

26.40.31.00.00

Elektriniai grotuvai, plokštelių grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra
Turntables, record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai grotuvai, plokštelių grotuvai, kasetiniai
grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra

Description:

Turntables, record-players, cassette-players and other
sound reproducing apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8519[.20(.10 + .91 + .99) + .30 + .81(.11 + .15 + .21 +
.25 + .31 + .35 + .45) + .89(.11 + .15 + .19)]

CN:

8519[.20(.10 + .91 + .99) + .30 + .81(.11 + .15 + .21 +
.25 + .31 + .35 + .45) + .89(.11 + .15 + .19)]

26.40.32

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra
Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra

Description:

Magnetic tape recorders and other sound recording
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apparatus
26.40.32.00.00

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra
Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra

Description:

Magnetic tape recorders and other sound recording
apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8519[.81(.55 + .61 + .65 + .75 + .81 + .85 + .95) +
.89(.90)]

CN:

8519[.81(.55 + .61 + .65 + .75 + .81 + .85 + .95) +
.89(.90)]

26.40.33

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ir kiti vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai
Video camera recorders and other video recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ir kiti vaizdo
įrašymo ir atkūrimo aparatai

Description:

Video camera recorders and other video recording or
reproducing apparatus

26.40.33.00.00

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu
Video camera recorders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu

Description:

Video camera recorders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8521[.10(.20 + .95) + .90] + 8525[.80(.91 + .99)]

CN:

8521[.10(.20 + .95) + .90] + 8525[.80(.91 + .99)]

26.40.34

Monitoriai ir projektoriai neįmontuoti į televizijos imtuvus ir naudojami ne vien tik automatinio duomenų apdorojimo sistemoje
Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus and not principally used in an automatic data processing
system

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Monitoriai ir projektoriai neįmontuoti į televizijos
Description:
imtuvus ir naudojami ne vien tik automatinio duomenų
apdorojimo sistemoje

26.40.34.20.00

Vaizdo projektoriai
Video projectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaizdo projektoriai

Description:

Video projectors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.69(.10 + .91 + .99)]

CN:

8528[.69(.10 + .91 + .99)]
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26.40.34.40.00

Spalvoto vaizdo monitoriai su elektroniniu vamzdžiu
Colour video monitors with cathode-ray tube

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvoto vaizdo monitoriai su elektroniniu vamzdžiu

Description:

Colour video monitors with cathode-ray tube

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528 49 80

CN:

8528 49 80

26.40.34.60.00

Plokštieji spalvoto vaizdo monitoriai su skystųjų kristalų ar plazminiais ir kitokiais ekranais, be kanalų perjungiklių (išskyrus monitorius
su elektroniniu vamzdžiu)
Flat panel video monitor, LCD or plasma, etc., without tuner (colour video monitors) (excluding with cathode-ray tube)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokštieji spalvoto vaizdo monitoriai su skystųjų kristalų Description:
ar plazminiais ir kitokiais ekranais, be kanalų
perjungiklių (išskyrus monitorius su elektroniniu
vamzdžiu)

Flat panel video monitor, LCD or plasma, etc., without
tuner (colour video monitors) (excluding with cathoderay tube)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.59(.40 + .80)]

CN:

8528[.59(.40 + .80)]

26.40.34.80.00

Nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo monitoriai
Black and white or other monochrome video monitors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo monitoriai

Description:

Black and white or other monochrome video monitors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8528[.49(.10) + .59(.10)]

CN:

8528[.49(.10) + .59(.10)]

26.40.4

Mikrofonai, garsiakalbiai, priėmimo aparatūra, skirta radijo telefonijai arba radijo telegrafijai
Microphones, loudspeakers, reception apparatus for radio-telephony or telegraphy

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mikrofonai, garsiakalbiai, priėmimo aparatūra, skirta
radijo telefonijai arba radijo telegrafijai

Description:

Microphones, loudspeakers, reception apparatus for
radio-telephony or telegraphy

26.40.41

Mikrofonai ir jų stovai
Microphones and stands thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mikrofonai ir jų stovai

Description:

Microphones and stands thereof

26.40.41.00.00

Mikrofonai ir jų stovai (išskyrus belaidžius mikrofonus su siųstuvais)
Microphones and their stands (excluding cordless microphones with a transmitter)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mikrofonai ir jų stovai (išskyrus belaidžius mikrofonus
su siųstuvais)

Description:

Microphones and their stands (excluding cordless
microphones with a transmitter)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8518[.10(.30 + .95)]

26.40.42

Garsiakalbiai; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, ir kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbio
Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphone/speaker sets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garsiakalbiai; ausinės, uždedamos ant galvos arba
įdedamos į ausį, ir kombinuoti įtaisai, sudaryti iš
mikrofono ir garsiakalbio

Description:

Loudspeakers; headphones, earphones and combined
microphone/speaker sets

26.40.42.35.00

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai (įskaitant rėmus ar korpusus garsiakalbiams montuoti)
Single loudspeakers mounted in their enclosures (including frames or cabinets mainly designed for mounting loudspeakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai (įskaitant
rėmus ar korpusus garsiakalbiams montuoti)

Description:

Single loudspeakers mounted in their enclosures
(including frames or cabinets mainly designed for
mounting loudspeakers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518 21

CN:

8518 21

26.40.42.37.00

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse (įskaitant rėmus ar korpusus garsiakalbiams montuoti)
Multiple loudspeakers mounted in the same enclosure (including frames or cabinets mainly designed for mounting loudspeakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame
korpuse (įskaitant rėmus ar korpusus garsiakalbiams
montuoti)

Description:

Multiple loudspeakers mounted in the same enclosure
(including frames or cabinets mainly designed for
mounting loudspeakers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518 22

CN:

8518 22

26.40.42.39.00

Garsiakalbiai (įskaitant garsiakalbių galvučių detales, rėmus ar korpusus garsiakalbiams montuoti) (išskyrus sumontuotus korpusuose)
Loudspeakers (including speaker drive units, frames or cabinets mainly designed for mounting loudspeakers) (excluding those
mounted in their enclosures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garsiakalbiai (įskaitant garsiakalbių galvučių detales,
rėmus ar korpusus garsiakalbiams montuoti) (išskyrus
sumontuotus korpusuose)

Description:

Loudspeakers (including speaker drive units, frames or
cabinets mainly designed for mounting loudspeakers)
(excluding those mounted in their enclosures)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518[.29(.30 + .95)]

CN:

8518[.29(.30 + .95)]

26.40.42.70.00

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir
vieno arba kelių garsiakalbių (išskyrus lakūnų šalmus su ausinėmis, telefono aparatus, belaidžius mikrofonus su siųstuvais, klausos
aparatus)
Headphones and earphones, even with microphone, and sets consisting of microphone and one or more loudspeakers (excluding
airmen’s headgear with headphones, telephone sets, cordless microphones with transmitter, hearing aids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį,
sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir
rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba kelių

Description:

Headphones and earphones, even with microphone,
and sets consisting of microphone and one or more
loudspeakers (excluding airmen’s headgear with
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garsiakalbių (išskyrus lakūnų šalmus su ausinėmis,
telefono aparatus, belaidžius mikrofonus su siųstuvais,
klausos aparatus)

headphones, telephone sets, cordless microphones
with transmitter, hearing aids)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518[.30(.20 + .95)]

CN:

8518[.30(.20 + .95)]

26.40.43

Garsinio dažnio signalo stiprintuvai; elektrinė garso stiprinimo aparatūra
Audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garsinio dažnio signalo stiprintuvai; elektrinė garso
stiprinimo aparatūra

Description:

Audio-frequency electric amplifiers; electric sound
amplifier sets

26.40.43.55.00

Telefono ir matavimo stiprintuvai (išskyrus aukštojo ar tarpinio dažnio stiprintuvus)
Telephonic and measurement amplifiers (excluding high or intermediate frequency amplifiers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telefono ir matavimo stiprintuvai (išskyrus aukštojo ar
tarpinio dažnio stiprintuvus)

Description:

Telephonic and measurement amplifiers (excluding
high or intermediate frequency amplifiers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518 40 30

CN:

8518 40 30

26.40.43.59.00

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant kokybiškuosius stiprintuvus) (išskyrus aukštojo ar tarpinio dažnio stiprintuvus, telefoninius ir
matavimo stiprintuvus)
Audio-frequency electric amplifiers (including hi-fi amplifiers) (excluding high or intermediate frequency amplifiers, telephonic and
measurement amplifiers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant kokybiškuosius
stiprintuvus) (išskyrus aukštojo ar tarpinio dažnio
stiprintuvus, telefoninius ir matavimo stiprintuvus)

Description:

Audio-frequency electric amplifiers (including hi-fi
amplifiers) (excluding high or intermediate frequency
amplifiers, telephonic and measurement amplifiers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518 40 80

CN:

8518 40 80

26.40.43.70.00

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant viešojo informavimo sistemas su mikrofonu ir garsiakalbiu)
Electric sound amplifier sets (including public address systems with microphone and speaker)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant viešojo
informavimo sistemas su mikrofonu ir garsiakalbiu)

Description:

Electric sound amplifier sets (including public address
systems with microphone and speaker)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8518 50

CN:

8518 50

26.40.44

Niekur kitur nepriskirta priėmimo aparatūra radijo telefonijai arba radijo telegrafijai
Reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta priėmimo aparatūra radijo
telefonijai arba radijo telegrafijai

Description:

Reception apparatus for radio-telephony or radiotelegraphy n.e.c.
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26.40.44.00.00

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba radiotelegrafijai (išskyrus nešiojamuosius radijo ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius,
įkomponuotus į radijo imtuvus)
Radio-telephony or radio-telegraphy reception apparatus (excluding portable receivers for calling or paging, those combined with
radio receivers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba
radiotelegrafijai (išskyrus nešiojamuosius radijo ieškus,
aliarmo arba pranešimų gaviklius, įkomponuotus į
radijo imtuvus)

Description:

Radio-telephony or radio-telegraphy reception
apparatus (excluding portable receivers for calling or
paging, those combined with radio receivers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8517 69 39

CN:

8517 69 39

26.40.5

Garso ir vaizdo aparatūros dalys
Parts of sound and video equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo aparatūros dalys

Description:

Parts of sound and video equipment

26.40.51

Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys
Parts and accessories of sound and video equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of sound and video equipment

26.40.51.50.00

Brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys patefono adatoms
Precious or semi-precious stones for styli

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys patefono
adatoms

Description:

Precious or semi-precious stones for styli

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8522 90 30

CN:

8522 90 30

26.40.51.70.00

Kitos aparatūros, priskirtos HS 85.19, 85.20, 85.21 pozicijoms, dalys ir reikmenys
Other parts and accessories of HS 8519, 8521

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aparatūros, priskirtos HS 85.19, 85.20, 85.21
pozicijoms, dalys ir reikmenys

Description:

Other parts and accessories of HS 8519, 8521

Ryšys su CN:

8522[.90(.41 + .49 + .70 + .80)]

CN:

8522[.90(.41 + .49 + .70 + .80)]

26.40.51.80.00

Aparatūros, priskirtos HS 85.18 pozicijai, dalys
Parts of apparatus of HS 8518

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aparatūros, priskirtos HS 85.18 pozicijai, dalys

Description:

Parts of apparatus of HS 8518

Ryšys su CN:

8518 90

CN:

8518 90
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26.40.52

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys
Parts of radio receivers and transmitters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

Description:

Parts of radio receivers and transmitters

26.40.52.00.00

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys
Parts of radio receivers and transmitters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

Description:

Parts of radio receivers and transmitters

Ryšys su CN:

8529 90 20

CN:

8529 90 20

26.40.6

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus lavinantys arba rizikos
žaidimai su elektroniniu ekranu
Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an
electronic display

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos Description:
imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus
lavinantys arba rizikos žaidimai su elektroniniu ekranu

26.40.60

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus lavinantys arba rizikos
žaidimai su elektroniniu ekranu
Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an
electronic display

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami su televizijos Description:
imtuvu arba su atskiru žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus
lavinantys arba rizikos žaidimai su elektroniniu ekranu

26.40.60.50.00

Vaizdo žaidimų (kurie nėra pradedami žaisti sumokėjus) pultai
Video game consoles (not operated by means of payments)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaizdo žaidimų (kurie nėra pradedami žaisti
sumokėjus) pultai

Description:

Video game consoles (not operated by means of
payments)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9504 50

CN:

9504 50

26.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus
vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
consumer electronics
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26.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus
vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
consumer electronics

26.40.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plataus
vartojimo elektroninės įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
consumer electronics

26.5

Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų laikrodžiai
Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų
laikrodžiai

Description:

Measuring, testing and navigating equipment; watches
and clocks

26.51

Matavimo, bandymo ir navigacinė įranga
Measuring, testing and navigating equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Matavimo, bandymo ir navigacinė įranga

Description:

Measuring, testing and navigating equipment

26.51.1

Navigacijos, meteorologijos, geofizikos ir panašūs prietaisai ir aparatai
Navigational, meteorological, geophysical and similar instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Navigacijos, meteorologijos, geofizikos ir panašūs
prietaisai ir aparatai

Description:

Navigational, meteorological, geophysical and similar
instruments and appliances

26.51.11

Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
Direction-finding compasses; other navigational instruments and appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai Description:
ir aparatai

Direction-finding compasses; other navigational
instruments and appliances

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - navigacijos prietaisai ir
aparatai skirti paslaugoms, tokioms kaip pasaulinė
vietos nustatymo (GPS) ir GALILEO sistema

This subcategory includes: - navigational instruments
and appliances for services, such as the global
positioning system (GPS) and Galileo

26.51.11.20.00

Kompasai krypčiai nustatyti (įskaitant magnetinius kompasus, giroskopus, naktouzus ir vietos nustatymo įtaisus)
Direction finding compasses (including magnetic, gyroscopic, binnacle and position finding)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompasai krypčiai nustatyti (įskaitant magnetinius
kompasus, giroskopus, naktouzus ir vietos nustatymo
įtaisus)

Description:

Direction finding compasses (including magnetic,
gyroscopic, binnacle and position finding)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9014 10

CN:

9014 10

26.51.11.50.00

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir įrenginiai (išskyrus kompasus)
Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (excluding compasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir
įrenginiai (išskyrus kompasus)

Description:

Instruments and appliances for aeronautical or space
navigation (excluding compasses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9014[.20(.20 + .80)]

CN:

9014[.20(.20 + .80)]

26.51.11.80.00

Navigacijos prietaisai ir įrenginiai (įskaitant upių ar jūrų navigacijos) (išskyrus aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisus,
kompasus)
Instruments and appliances for navigation (including for marine or river navigation) (excluding for aeronautical or space navigation,
compasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Navigacijos prietaisai ir įrenginiai (įskaitant upių ar jūrų Description:
navigacijos) (išskyrus aeronavigacijos arba kosminės
navigacijos prietaisus, kompasus)

Instruments and appliances for navigation (including
for marine or river navigation) (excluding for
aeronautical or space navigation, compasses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9014 80

CN:

9014 80

26.51.12

Tolimačiai, teodolitai ir tacheometrai; kiti geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos
prietaisai ir aparatai
Rangefinders, theodolites and tachymetres (tachometers); other surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological
or geophysical instruments and appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tolimačiai, teodolitai ir tacheometrai; kiti geodezijos,
hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos,
meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai

Description:

Rangefinders, theodolites and tachymetres
(tachometers); other surveying, hydrographic,
oceanographic, hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances

26.51.12.15.00

Elektroniniai tolimačiai, teodolitai, tacheometrai ir fotogrametriniai prietaisai ir aparatai
Electronic rangefinders, theodolites, tacheometers and photogrammetrical instruments and appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai tolimačiai, teodolitai, tacheometrai ir
fotogrametriniai prietaisai ir aparatai

Description:

Electronic rangefinders, theodolites, tacheometers and
photogrammetrical instruments and appliances

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9015[.10(.10) + .20(.10) + .40(.10)]

CN:

9015[.10(.10) + .20(.10) + .40(.10)]

26.51.12.35.00

Elektroniniai meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos prietaisai ir įrenginiai (išskyrus kompasus)
Electronic instruments and apparatus for meteorological, hydrological and geophysical purposes (excluding compasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos
prietaisai ir įrenginiai (išskyrus kompasus)

Description:

Electronic instruments and apparatus for
meteorological, hydrological and geophysical purposes
(excluding compasses)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9015 80 11

CN:

9015 80 11

26.51.12.39.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai prietaisai
Other electronic instruments, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai prietaisai

Description:

Other electronic instruments, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9015 80 19

CN:

9015 80 19

26.51.12.70.00

Neelektroniniai geodezijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba
geofizikos prietaisai ir aparatai (išskyrus nivelyrus ir kompasus); neelektroniniai tolimačiai
Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical
instruments and appliances (excluding levels and compasses), non-electronic; rangefinders, non-electronic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai geodezijos (įskaitant fotogrametrinę
geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos,
meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai
(išskyrus nivelyrus ir kompasus); neelektroniniai
tolimačiai

Description:

Surveying (including photogrammetrical surveying),
hydrographic, oceanographic, hydrological,
meteorological or geophysical instruments and
appliances (excluding levels and compasses), nonelectronic; rangefinders, non-electronic

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9015[.10(.90) + .20(.90) + .40(.90) + .80(.91 + .93 + .99)] CN:

26.51.2

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra
Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra

Description:

Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

26.51.20

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra
Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra

Description:

Radar apparatus and radio navigational aid apparatus

26.51.20.20.00

Radarai
Radar apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radarai

Description:

Radar apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8526 10

CN:

8526 10
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26.51.20.50.00

Radionavigaciniai aparatai (įskaitant radijo švyturius ir radijo plūdurus, imtuvinius indikatorius, radijo kompasus su daugiaelementėmis
ar su kryptinėmis rėminėmis antenomis)
Radio navigational aid apparatus (including radio beacons and radio buoys, receivers, radio compasses equipped with multiple aerials
or with a directional frame aerial)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radionavigaciniai aparatai (įskaitant radijo švyturius ir
radijo plūdurus, imtuvinius indikatorius, radijo
kompasus su daugiaelementėmis ar su kryptinėmis
rėminėmis antenomis)

Description:

Radio navigational aid apparatus (including radio
beacons and radio buoys, receivers, radio compasses
equipped with multiple aerials or with a directional
frame aerial)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8526[.91(.20 + .80)]

CN:

8526[.91(.20 + .80)]

26.51.20.80.00

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai (įskaitant laivų, nepilotuojamų lėktuvų, raketų, reaktyvinių sviedinių, žaislų, laivų ar
lėktuvų modelių, mašinų, minų sprogdinimo nuotolinio valdymo radijo bangomis įtaisus)
Radio remote control apparatus (including for ships, pilotless aircraft, rockets, missiles, toys, and model ships or aircraft, for machines,
for the detonation of mines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai (įskaitant Description:
laivų, nepilotuojamų lėktuvų, raketų, reaktyvinių
sviedinių, žaislų, laivų ar lėktuvų modelių, mašinų, minų
sprogdinimo nuotolinio valdymo radijo bangomis
įtaisus)

Radio remote control apparatus (including for ships,
pilotless aircraft, rockets, missiles, toys, and model
ships or aircraft, for machines, for the detonation of
mines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8526 92

CN:

8526 92

26.51.3

Tiksliosios svarstyklės; braižybos, skaičiavimo, ilgio matavimo ir panašūs prietaisai
Precision balances; instruments for drawing, calculating, measuring length and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tiksliosios svarstyklės; braižybos, skaičiavimo, ilgio
matavimo ir panašūs prietaisai

Description:

Precision balances; instruments for drawing,
calculating, measuring length and the like

26.51.31

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg
Balances of a sensitivity of 5 cg or better

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg

Description:

Balances of a sensitivity of 5 cg or better

26.51.31.00.00

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių; jų dalys ir reikmenys
Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights; parts and accessories thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg, su
svareliais arba be svarelių; jų dalys ir reikmenys

Description:

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or
without weights; parts and accessories thereof

Ryšys su CN:

9016[.00(.10 + .90)]

CN:

9016[.00(.10 + .90)]
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26.51.32

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
Drafting tables and machines and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos,
ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai

Description:

Drafting tables and machines and other drawing,
marking-out or mathematical calculating instruments

26.51.32.00.00

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
Drafting tables and machines and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos,
ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai

Description:

Drafting tables and machines and other drawing,
marking-out or mathematical calculating instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9017[.10(.10 + .90) + .20(.05 + .10 + .39 + .90)]

CN:

9017[.10(.10 + .90) + .20(.05 + .10 + .39 + .90)]

26.51.33

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai (įskaitant mikrometrus ir slankmačius)
Instruments for measuring length, for use in the hand (including micrometers and callipers) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai
(įskaitant mikrometrus ir slankmačius)

Description:

Instruments for measuring length, for use in the hand
(including micrometers and callipers) n.e.c.

26.51.33.00.00

Mikrometrai, slankmačiai ir kalibrai (išskyrus kalibrus be reguliavimo prietaisų, priskirtus HS 9031 80 pozicijai)
Micrometers, callipers and gauges (excluding gauges without adjustable devices of HS 9031 80)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mikrometrai, slankmačiai ir kalibrai (išskyrus kalibrus be Description:
reguliavimo prietaisų, priskirtus HS 9031 80 pozicijai)

Micrometers, callipers and gauges (excluding gauges
without adjustable devices of HS 9031 80)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9017 30

CN:

9017 30

26.51.4

Elektrinių dydžių arba jonizuojančiosios spinduliuotės matuokliai
Instruments for measuring electrical quantities or ionising radiations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinių dydžių arba jonizuojančiosios spinduliuotės
matuokliai

Description:

Instruments for measuring electrical quantities or
ionising radiations

26.51.41

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba aptikimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba
aptikimo prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for measuring or detecting
ionising radiations
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26.51.41.00.00

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba
registravimo prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for measuring or detecting
ionising radiations

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 10

CN:

9030 10

26.51.42

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės spinduliuotės oscilografai
Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės
spinduliuotės oscilografai

Description:

Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray
oscillographs

26.51.42.00.00

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės spinduliuotės oscilografai
Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir katodinės
spinduliuotės oscilografai

Description:

Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray
oscillographs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 20 10

CN:

9030 20 10

26.51.43

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų
Instruments for measuring electrical quantities without a recording device

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų

Description:

Instruments for measuring electrical quantities without
a recording device

26.51.43.10.00

Daugiaribiai universalieji matuokliai
Multimeters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiaribiai universalieji matuokliai

Description:

Multimeters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 31

CN:

9030 31

26.51.43.30.00

Elektroniniai įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai be rašytuvų (išskyrus daugiaribius
universaliuosius matuoklius, osciloskopus ir oscilografus)
Electronic instruments and apparatus for measuring or checking voltage, current, resistance or electrical power, without recording
device (excluding multimeters, and oscilloscopes and oscillographs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios
matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai be
rašytuvų (išskyrus daugiaribius universaliuosius

Description:

Electronic instruments and apparatus for measuring or
checking voltage, current, resistance or electrical
power, without recording device (excluding
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matuoklius, osciloskopus ir oscilografus)

multimeters, and oscilloscopes and oscillographs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 33 10

CN:

9030 33 10

26.51.43.55.00

Voltmetrai
Voltmeters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Voltmetrai

Description:

Voltmeters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 33 91

CN:

9030 33 91

26.51.43.59.00

Neelektroniniai įtampos, srovės stiprio, varžos ar galios matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų (išskyrus
daugiaribius universaliuosius matuoklius, voltmetrus)
Non-electronic instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without a recording device
(excluding multimeters, voltmeters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai įtampos, srovės stiprio, varžos ar galios Description:
matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo
įtaisų (išskyrus daugiaribius universaliuosius
matuoklius, voltmetrus)

Non-electronic instruments and apparatus, for
measuring or checking voltage, current, resistance or
power, without a recording device (excluding
multimeters, voltmeters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 33 99

CN:

9030 33 99

26.51.44

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for telecommunications

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for telecommunications

26.51.44.00.00

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus, for telecommunications

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus, for telecommunications

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 40

CN:

9030 40

26.51.45

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių matavimo arba Description:
tikrinimo prietaisai ir aparatai
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26.51.45.20.00

Prietaisai ir aparatai puslaidininkių plokštelių ar įtaisų charakteristikoms matuoti arba kontroliuoti
Instruments and apparatus for measuring or checking semiconductor wafers or devices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisai ir aparatai puslaidininkių plokštelių ar įtaisų
charakteristikoms matuoti arba kontroliuoti

Description:

Instruments and apparatus for measuring or checking
semiconductor wafers or devices

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030 82

CN:

9030 82

26.51.45.30.00

Elektrinio stiprinimo koeficiento matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai su įrašymo įtaisais (išskyrus dujų, skysčių ar elektros
tiekimo ar gamybos matuoklius)
Instruments and apparatus, with a recording device, for measuring or checking electric gains (excluding gas, liquid or electricity supply
or production meters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinio stiprinimo koeficiento matavimo ar kontrolės Description:
prietaisai ir aparatai su įrašymo įtaisais (išskyrus dujų,
skysčių ar elektros tiekimo ar gamybos matuoklius)

Instruments and apparatus, with a recording device, for
measuring or checking electric gains (excluding gas,
liquid or electricity supply or production meters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030[.20(.30) + .32 + .39 + .84]

CN:

9030[.20(.30) + .32 + .39 + .84]

26.51.45.55.00

Elektroniniai elektrinio stiprinimo koeficiento matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų (išskyrus dujų, skysčių ar
elektros tiekimo ar gamybos matuoklius)
Electronic instruments and apparatus, without a recording device, for measuring or checking electric gains (excluding gas, liquid or
electricity supply or production meters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai elektrinio stiprinimo koeficiento matavimo Description:
ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų
(išskyrus dujų, skysčių ar elektros tiekimo ar gamybos
matuoklius)

Electronic instruments and apparatus, without a
recording device, for measuring or checking electric
gains (excluding gas, liquid or electricity supply or
production meters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030[.20(.91) + .89(.30)]

CN:

9030[.20(.91) + .89(.30)]

26.51.45.59.00

Neelektroniniai elektrinio stiprinimo koeficiento matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų (išskyrus daugiaribius
universaliuosius matuoklius, voltmetrus)
Non-electronic instruments and apparatus, without a recording device, for measuring or checking electrical gains (excluding
multimeters, voltmeters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai elektrinio stiprinimo koeficiento
matavimo ar kontrolės prietaisai ir aparatai be įrašymo
įtaisų (išskyrus daugiaribius universaliuosius
matuoklius, voltmetrus)

Description:

Non-electronic instruments and apparatus, without a
recording device, for measuring or checking electrical
gains (excluding multimeters, voltmeters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9030[.20(.99) + .89(.90)]

CN:

9030[.20(.99) + .89(.90)]
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26.51.5

Kitų fizinių charakteristikų kontrolės prietaisai
Instrument for checking other physical characteristics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų fizinių charakteristikų kontrolės prietaisai

Description:

Instrument for checking other physical characteristics

26.51.51

Areometrai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai ir psichrometrai
Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Areometrai, termometrai, pirometrai, barometrai,
higrometrai ir psichrometrai

Description:

Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers,
hygrometers and psychrometers

26.51.51.10.00

Termometrai, skystiniai, tiesioginio skaitymo, nekombinuoti su kitais prietaisais (išskyrus termometrus, naudojamus medicinoje arba
veterinarijoje)
Thermometers, liquid-filled, for direct reading, not combined with other instruments (excluding clinical or veterinary thermometers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Termometrai, skystiniai, tiesioginio skaitymo,
nekombinuoti su kitais prietaisais (išskyrus
termometrus, naudojamus medicinoje arba
veterinarijoje)

Description:

Thermometers, liquid-filled, for direct reading, not
combined with other instruments (excluding clinical or
veterinary thermometers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 11 80

CN:

9025 11 80

26.51.51.35.00

Elektroniniai termometrai ir pirometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais, išskyrus pripildytus skysčio
Electronic thermometers and pyrometers, not combined with other instruments (excluding liquid filled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai termometrai ir pirometrai, nekombinuoti
su kitais prietaisais, išskyrus pripildytus skysčio

Description:

Electronic thermometers and pyrometers, not
combined with other instruments (excluding liquid
filled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 19 20

CN:

9025 19 20

26.51.51.39.00

Niekur kitur nepriskirti termometrai ir pirometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais, nepripildyti skysčio
Thermometers, not combined with other instruments and not liquid filled, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti termometrai ir pirometrai,
nekombinuoti su kitais prietaisais, nepripildyti skysčio

Description:

Thermometers, not combined with other instruments
and not liquid filled, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 19 80

CN:

9025 19 80
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26.51.51.50.00

Barometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais (įskaitant barometrinius aukštimačius, simpezometrus)
Barometers, not combined with other instruments (including barometric altimeters, sympiesometers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Barometrai, nekombinuoti su kitais prietaisais (įskaitant Description:
barometrinius aukštimačius, simpezometrus)

Barometers, not combined with other instruments
(including barometric altimeters, sympiesometers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 80 20

CN:

9025 80 20

26.51.51.75.00

Elektroniniai areometrai, higrometrai ir psichrometrai
Electronic hydrometers, hygrometers and psychrometers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai areometrai, higrometrai ir psichrometrai

Description:

Electronic hydrometers, hygrometers and
psychrometers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 80 40

CN:

9025 80 40

26.51.51.79.00

Neelektroniniai areometrai higrometrai ir psichrometrai (įskaitant higrografus, termohigrografus, barotermohigrografus, aktinometrus,
pagoskopus; išskyrus atmosferos zondavimo radiozondus)
Non-electronic hydro-, hygro-, psychrometers (including hygrographs, thermo-hygrographs, baro-thermo-hygrographs, actinometers,
pagoscopes; excluding radio-sondes for atmospheric soundings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai areometrai higrometrai ir psichrometrai Description:
(įskaitant higrografus, termohigrografus,
barotermohigrografus, aktinometrus, pagoskopus;
išskyrus atmosferos zondavimo radiozondus)

Non-electronic hydro-, hygro-, psychrometers
(including hygrographs, thermo-hygrographs, barothermo-hygrographs, actinometers, pagoscopes;
excluding radio-sondes for atmospheric soundings)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 80 80

CN:

9025 80 80

26.51.52

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba kitų parametrų matavimo ir tikrinimo prietaisai
Instruments for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids and gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba kitų parametrų Description:
matavimo ir tikrinimo prietaisai

26.51.52.35.00

Elektroniniai srauto matuokliai (debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius, areometrinius laivaračius)
Electronic flow meters (excluding supply meters, hydrometric paddle-wheels)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai srauto matuokliai (debitmačiai) (išskyrus
tiekimo skaitiklius, areometrinius laivaračius)

Description:

Electronic flow meters (excluding supply meters,
hydrometric paddle-wheels)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 10 21

CN:

9026 10 21
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26.51.52.39.00

Elektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių lygiui matuoti ar kontroliuoti
Electronic instruments and apparatus for measuring or checking the level of liquids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių lygiui matuoti Description:
ar kontroliuoti

Electronic instruments and apparatus for measuring or
checking the level of liquids

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 10 29

CN:

9026 10 29

26.51.52.55.00

Neelektroniniai srauto matuokliai (debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius, areometrinius laivaračius)
Non-electronic flow meters (excluding supply meters, hydrometric paddle-wheels)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai srauto matuokliai (debitmačiai)
(išskyrus tiekimo skaitiklius, areometrinius laivaračius)

Description:

Non-electronic flow meters (excluding supply meters,
hydrometric paddle-wheels)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 10 81

CN:

9026 10 81

26.51.52.59.00

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių lygiui matuoti ar kontroliuoti
Non-electronic instruments and apparatus for measuring or checking the level of liquids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių lygiui
matuoti ar kontroliuoti

Description:

Non-electronic instruments and apparatus for
measuring or checking the level of liquids

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 10 89

CN:

9026 10 89

26.51.52.71.00

Elektroniniai slėgmačiai, jutikliai, rodytuvai ir keitikliai
Electronic pressure gauges, sensors, indicators and transmitters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai slėgmačiai, jutikliai, rodytuvai ir keitikliai

Description:

Electronic pressure gauges, sensors, indicators and
transmitters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 20 20

CN:

9026 20 20

26.51.52.74.00

Neelektroniniai spiraliniai manometrai arba manometrai su metaline diafragma
Non-electronic spiral or metal diaphragm type pressure gauges

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai spiraliniai manometrai arba
manometrai su metaline diafragma

Description:

Non-electronic spiral or metal diaphragm type
pressure gauges

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 20 40

CN:

9026 20 40
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26.51.52.79.00

Kiti prietaisai ir aparatai slėgiui matuoti arba kontroliuoti
Other instruments for measuring or checking pressure: others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti prietaisai ir aparatai slėgiui matuoti arba
kontroliuoti

Description:

Other instruments for measuring or checking pressure:
others

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 20 80

CN:

9026 20 80

26.51.52.83.00

Elektroniniai prietaisai ir aparatai kintamiesiems skysčių ir (arba) dujų parametrams matuoti (įskaitant šilumos skaitiklius; išskyrus
skysčių slėgio ir (arba) srauto, ir (arba) lygio matuoklius)
Electronic instruments and apparatus for measuring variables of liquids/gases (including heat meters; excluding for measuring
pressure/flow/level of liquids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai prietaisai ir aparatai kintamiesiems skysčių Description:
ir (arba) dujų parametrams matuoti (įskaitant šilumos
skaitiklius; išskyrus skysčių slėgio ir (arba) srauto, ir
(arba) lygio matuoklius)

Electronic instruments and apparatus for measuring
variables of liquids/gases (including heat meters;
excluding for measuring pressure/flow/level of liquids)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 80 20

CN:

9026 80 20

26.51.52.89.00

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai kintamiesiems skysčių ir (arba) dujų parametrams matuoti (įskaitant šilumos skaitiklius; išskyrus
skysčių slėgio ir (arba) srauto ir (arba) lygio matuoklius)
Non-electronic instruments for measuring or checking variables of liquids or gases (including heat meters; excluding for measuring or
checking pressure/flow/level of liquids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai kintamiesiems
skysčių ir (arba) dujų parametrams matuoti (įskaitant
šilumos skaitiklius; išskyrus skysčių slėgio ir (arba)
srauto ir (arba) lygio matuoklius)

Description:

Non-electronic instruments for measuring or checking
variables of liquids or gases (including heat meters;
excluding for measuring or checking
pressure/flow/level of liquids)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9026 80 80

CN:

9026 80 80

26.51.53

Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai fizinei arba cheminei analizei atlikti
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai fizinei
arba cheminei analizei atlikti

Description:

Instruments and apparatus for physical or chemical
analysis n.e.c.

26.51.53.13.00

Elektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai
Electronic gas or smoke analysers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai

Description:

Electronic gas or smoke analysers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 10 10

CN:

9027 10 10
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26.51.53.19.00

Neelektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai
Non-electronic gas or smoke analysers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai dujų arba dūmų analizės aparatai

Description:

Non-electronic gas or smoke analysers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 10 90

CN:

9027 10 90

26.51.53.20.00

Chromatografai ir elektroforezės prietaisai
Chromatographs and electrophoresis instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chromatografai ir elektroforezės prietaisai

Description:

Chromatographs and electrophoresis instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 20

CN:

9027 20

26.51.53.30.00

Optinės spinduliuotės diapazono spektrometrai, spektrofotometrai ir panašūs prietaisai
Spectrometers, spectrophotometers... using optical radiations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optinės spinduliuotės diapazono spektrometrai,
spektrofotometrai ir panašūs prietaisai

Description:

Spectrometers, spectrophotometers... using optical
radiations

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 30

CN:

9027 30

26.51.53.50.00

Niekur kitur nepriskirti optinės spinduliuotės diapazono prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus using optical radiations, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti optinės spinduliuotės
diapazono prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus using optical radiations,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 50

CN:

9027 50

26.51.53.81.00

Elektroniniai pH matuokliai, rH matuokliai ir kiti savitojo laidžio ir elektrocheminių dydžių matavimo aparatai (įskaitant naudojamus
laboratorijose ir (arba) lauko sąlygomis, technologiniams procesams kontroliuoti arba valdyti)
Electronic ph and rh meters, other apparatus for measuring conductivity and electrochemical quantities (including use laboratory/field
environment, use process monitoring/control)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai pH matuokliai, rH matuokliai ir kiti savitojo Description:
laidžio ir elektrocheminių dydžių matavimo aparatai
(įskaitant naudojamus laboratorijose ir (arba) lauko
sąlygomis, technologiniams procesams kontroliuoti
arba valdyti)

Electronic ph and rh meters, other apparatus for
measuring conductivity and electrochemical quantities
(including use laboratory/field environment, use
process monitoring/control)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027 80 11

CN:

9027 80 11
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26.51.53.83.00

Kiti elektroniniai prietaisai ir aparatai
Other electronic instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elektroniniai prietaisai ir aparatai

Description:

Other electronic instruments and apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027[.80(.13 + .17)]

CN:

9027[.80(.13 + .17)]

26.51.53.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai fizinei arba cheminei analizei atlikti
Other instruments and apparatus for physical or chemical analysis n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai fizinei
arba cheminei analizei atlikti

Description:

Other instruments and apparatus for physical or
chemical analysis n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9027[.80(.05 + .91 + .99)]

CN:

9027[.80(.05 + .91 + .99)]

26.51.6

Kiti matavimo, tikrinimo ir bandymo prietaisai ir įtaisai
Other measuring, checking and testing instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti matavimo, tikrinimo ir bandymo prietaisai ir įtaisai

Description:

Other measuring, checking and testing instruments
and appliances

26.51.61

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir difrakciniai aparatai
Microscopes (except optical microscopes) and diffraction apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir
difrakciniai aparatai

Description:

Microscopes (except optical microscopes) and
diffraction apparatus

26.51.61.00.00

Mikroskopai ir difrakcijos aparatai (išskyrus optinius mikroskopus)
Microscopes and diffraction apparatus (excluding optical microscopes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mikroskopai ir difrakcijos aparatai (išskyrus optinius
mikroskopus)

Description:

Microscopes and diffraction apparatus (excluding
optical microscopes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9012[.10(.10 + .90)]

CN:

9012[.10(.10 + .90)]

26.51.62

Medžiagų mechaninių ypatybių bandymo mašinos ir įtaisai
Machines and appliances for testing the mechanical properties of materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medžiagų mechaninių ypatybių bandymo mašinos ir
įtaisai

Description:

Machines and appliances for testing the mechanical
properties of materials
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26.51.62.10.00

Elektroninės mašinos ir įtaisai mechaninėms metalų ypatybėms tirti (išskyrus metalografines mašinas ar įtaisus, prietaisus defektams
nustatyti)
Electronic machines and appliances for testing the mechanical properties of metals (excluding metallographic machines or appliances,
instruments for detecting defects)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroninės mašinos ir įtaisai mechaninėms metalų
ypatybėms tirti (išskyrus metalografines mašinas ar
įtaisus, prietaisus defektams nustatyti)

Description:

Electronic machines and appliances for testing the
mechanical properties of metals (excluding
metallographic machines or appliances, instruments for
detecting defects)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9024[.10(.11 + .13 + .19)]

CN:

9024[.10(.11 + .13 + .19)]

26.51.62.30.00

Neelektroninės mašinos ir prietaisai metalams tirti
Non-electronic machines and appliances for testing metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroninės mašinos ir prietaisai metalams tirti

Description:

Non-electronic machines and appliances for testing
metals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9024 10 90

CN:

9024 10 90

26.51.62.55.00

Elektroninės mašinos ir įtaisai medžiagų (išskyrus metalų) ypatybėms tirti
Electronic machines and appliances for testing the properties of materials (excluding for metals)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroninės mašinos ir įtaisai medžiagų (išskyrus
metalų) ypatybėms tirti

Description:

Electronic machines and appliances for testing the
properties of materials (excluding for metals)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9024[.80(.11 + .19)]

CN:

9024[.80(.11 + .19)]

26.51.62.59.00

Neelektroninės mašinos ir aparatai medžiagų, įskaitant tekstilę, popierių, kartoną, plastiką, medieną, betoną, gumą, odą ir (arba)
linoleumą, išskyrus metalus, ypatybėms tirti
Non-electronic machines and appliances for testing the properties of materials including for textiles, paper, paperboard, plastics, wood,
concrete, rubber, leather/linoleum excluding for metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroninės mašinos ir aparatai medžiagų, įskaitant
tekstilę, popierių, kartoną, plastiką, medieną, betoną,
gumą, odą ir (arba) linoleumą, išskyrus metalus,
ypatybėms tirti

Description:

Non-electronic machines and appliances for testing the
properties of materials including for textiles, paper,
paperboard, plastics, wood, concrete, rubber,
leather/linoleum excluding for metals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9024 80 90

CN:

9024 80 90

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba gamybos skaitikliai
Gas, liquid or electricity supply or production meters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba gamybos
skaitikliai

Description:

Gas, liquid or electricity supply or production meters
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26.51.63.30.00

Dujų tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant kalibruotuosius)
Gas supply or production meters (including calibrated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant
kalibruotuosius)

Description:

Gas supply or production meters (including calibrated)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9028 10

CN:

9028 10

26.51.63.50.00

Skysčių tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant kalibruotuosius) (išskyrus siurblius)
Liquid supply or production meters (including calibrated) (excluding pumps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant
kalibruotuosius) (išskyrus siurblius)

Description:

Liquid supply or production meters (including
calibrated) (excluding pumps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9028 20

CN:

9028 20

26.51.63.70.00

Elektros tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant kalibruotuosius) (išskyrus voltmetrus, ampermetrus, vatmetrus ir panašius matuoklius)
Electricity supply or production meters (including calibrated) (excluding voltmeters, ammeters, wattmeters and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros tiekimo ar gamybos skaitikliai (įskaitant
kalibruotuosius) (išskyrus voltmetrus, ampermetrus,
vatmetrus ir panašius matuoklius)

Description:

Electricity supply or production meters (including
calibrated) (excluding voltmeters, ammeters,
wattmeters and the like)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9028[.30(.11 + .19 + .90)]

CN:

9028[.30(.11 + .19 + .90)]

26.51.64

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio skaitikliai, taksometrai; greitmačiai (spidometrai) ir tachometrai; stroboskopai
Revolution and production counters, taximeters; speed indicators and tachometers; stroboscopes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio skaitikliai,
taksometrai; greitmačiai (spidometrai) ir tachometrai;
stroboskopai

Description:

Revolution and production counters, taximeters; speed
indicators and tachometers; stroboscopes

26.51.64.30.00

Apsisukimų skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, biliardo skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai, rankiniai
skaitikliai, perskaičiavimo įtaisai, prietaisai ir (arba) aparatai trumpoms trukmėms matuoti
Revolution, production and entry counters, billiards meters, taxi-, mileometers, pedometers, hand-held counters, scalers,
instruments/apparatus for measuring short time intervals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apsisukimų skaitikliai, gamybos produktų kiekio
skaitikliai, biliardo skaitikliai, taksometrai, hodometrai,
žingsniamačiai, rankiniai skaitikliai, perskaičiavimo
įtaisai, prietaisai ir (arba) aparatai trumpoms trukmėms
matuoti

Description:

Revolution, production and entry counters, billiards
meters, taxi-, mileometers, pedometers, hand-held
counters, scalers, instruments/apparatus for measuring
short time intervals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9029 10

CN:

9029 10
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26.51.64.53.00

Transporto priemonių spidometrai
Vehicle speed indicators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonių spidometrai

Description:

Vehicle speed indicators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9029 20 31

CN:

9029 20 31

26.51.64.55.00

Tachometrai
Tachometers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tachometrai

Description:

Tachometers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9029 20 38

CN:

9029 20 38

26.51.64.70.00

Stroboskopai (įskaitant fotoaparatus ar kino kameras, įmontuotas į stroboskopus)
Stroboscopes (including photographic or cinematographic cameras permanently incorporated in stroboscopes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stroboskopai (įskaitant fotoaparatus ar kino kameras,
įmontuotas į stroboskopus)

Description:

Stroboscopes (including photographic or
cinematographic cameras permanently incorporated in
stroboscopes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9029 20 90

CN:

9029 20 90

26.51.65

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai, hidrauliniai arba pneumatiniai
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, hydraulic or pneumatic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir
aparatai, hidrauliniai arba pneumatiniai

Description:

Automatic regulating or controlling instruments and
apparatus, hydraulic or pneumatic

26.51.65.00.00

Hidrauliniai arba pneumatiniai automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Hydraulic or pneumatic automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai arba pneumatiniai automatinio reguliavimo Description:
arba valdymo prietaisai ir aparatai

Hydraulic or pneumatic automatic regulating or
controlling instruments and apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9032 81

CN:

9032 81

26.51.66

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos
Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar tikrinimo prietaisai, Description:
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įtaisai ir mašinos

machines n.e.c.

26.51.66.20.00

Bandymų stendai
Test benches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bandymų stendai

Description:

Test benches

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9031 20

CN:

9031 20

26.51.66.30.00

Niekur kitur nepriskirti optiniai matavimo arba tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje HS 90 skirsnio vietoje
Optical instruments, appliances and machines for measuring or checking, n.e.c. in HS 90

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti optiniai matavimo arba
tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje
HS 90 skirsnio vietoje

Description:

Optical instruments, appliances and machines for
measuring or checking, n.e.c. in HS 90

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9031[.41 + .49(.10 + .90)]

CN:

9031[.41 + .49(.10 + .90)]

26.51.66.50.00

Elektroniniai prietaisai, įrenginiai ir mašinos geometriniams dydžiams matuoti arba kontroliuoti (įskaitant komparatorius ir koordinačių
matavimo mašinas)
Electronic instruments, appliances and machines for measuring or checking geometrical quantities (including comparators, coordinate
measuring machines (CMMs))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai prietaisai, įrenginiai ir mašinos
geometriniams dydžiams matuoti arba kontroliuoti
(įskaitant komparatorius ir koordinačių matavimo
mašinas)

Description:

Electronic instruments, appliances and machines for
measuring or checking geometrical quantities
(including comparators, coordinate measuring
machines (CMMs))

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9031[.80(.32 + .34)]

CN:

9031[.80(.32 + .34)]

26.51.66.70.00

Kiti elektroniniai matavimo ar kontrolės prietaisai, aparatai
Other electronic instruments, appliances,... for measuring or checking

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elektroniniai matavimo ar kontrolės prietaisai,
aparatai

Description:

Other electronic instruments, appliances,... for
measuring or checking

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9031 80 38

CN:

9031 80 38

26.51.66.83.00

Kiti prietaisai, įtaisai ir panaši įranga geometriniams dydžiams matuoti ar kontroliuoti
Other instruments, appliances,... for measuring or checking geometrical quantities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti prietaisai, įtaisai ir panaši įranga geometriniams
dydžiams matuoti ar kontroliuoti

Description:

Other instruments, appliances,... for measuring or
checking geometrical quantities

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

9031 80 91

26.51.66.89.00

Neelektroninės matavimo mašinos ir prietaisai, išskyrus bandymo stendus, geometrinių dydžių matavimo ir kontrolės prietaisų
balansavimo mechaninių dalių optinius prietaisus arba įtaisus
Non-electronic measuring machines and instruments (excluding test benches, optical instruments and appliances as well as machines
and instruments for balancing mechanical parts or for measuring or checking geometrical quantities)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroninės matavimo mašinos ir prietaisai, išskyrus Description:
bandymo stendus, geometrinių dydžių matavimo ir
kontrolės prietaisų balansavimo mechaninių dalių
optinius prietaisus arba įtaisus

Non-electronic measuring machines and instruments
(excluding test benches, optical instruments and
appliances as well as machines and instruments for
balancing mechanical parts or for measuring or
checking geometrical quantities)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9031 80 98

CN:

9031 80 98

26.51.7

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo Description:
arba valdymo prietaisai ir aparatai

26.51.70

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo Description:
arba valdymo prietaisai ir aparatai

26.51.70.15.00

Elektroniniai termostatai
Electronic thermostats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai termostatai

Description:

Electronic thermostats

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9032 10 20

CN:

9032 10 20

26.51.70.19.00

Neelektroniniai termostatai
Non-electronic thermostats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektroniniai termostatai

Description:

Non-electronic thermostats

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9032[.10(.81 + .89)]

CN:

9032[.10(.81 + .89)]
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26.51.70.30.00

Manostatai
Manostats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Manostatai

Description:

Manostats

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9032 20

CN:

9032 20

26.51.70.90.00

Niekur kitur nepriskirti reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus, regulating or controlling, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti reguliavimo arba valdymo
prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus, regulating or controlling,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9032 89

CN:

9032 89

26.51.8

Matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories for measuring, testing and navigating equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos dalys ir
pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories for measuring, testing and
navigating equipment

26.51.81

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys
Parts of radar apparatus and radio navigational aid apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys

Description:

Parts of radar apparatus and radio navigational aid
apparatus

26.51.81.00.00

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys
Parts of radar apparatus and radio navigational aid apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys

Description:

Parts of radar apparatus and radio navigational aid
apparatus

Ryšys su CN:

8529[.90(.65 + .97)]

CN:

8529[.90(.65 + .97)]

26.51.82

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys; mikrotomai; niekur
kitur nepriskirtos dalys
Parts and accessories for the goods of 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and 26.51.5; microtomes; parts n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4 ir 26.51.5 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai
reikmenys; mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos dalys

Description:

Parts and accessories for the goods of 26.51.12,
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and 26.51.5; microtomes;
parts n.e.c.
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26.51.82.00.00

Gaminių, priskirtų 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5 kategorijoms ar subkategorijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys;
mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos dalys
Parts and accessories for the goods of 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and 26.51.5; microtomes; parts n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminių, priskirtų 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
ir 26.51.5 kategorijoms ar subkategorijoms, dalys ir
pagalbiniai reikmenys; mikrotomai; niekur kitur
nepriskirtos dalys

Description:

Parts and accessories for the goods of 26.51.12,
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and 26.51.5; microtomes;
parts n.e.c.

Ryšys su CN:

9015 90 + 9017 90 + 9025 90 + 9026 90 + 9027[.90(.10 CN:
+ .50 + .80)] + 9030[.90(.20 + .85)] + 9033

26.51.83

Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir difraktometrų dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of microscopes (other than optical) and of diffraction apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir difraktometrų
dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of microscopes (other than
optical) and of diffraction apparatus

26.51.83.00.00

Mikroskopų ir difraktometrų dalys ir reikmenys, išskyrus optinių mikroskopų dalis ir reikmenis
Parts and accessories for microscopes and diffraction apparatus excluding for optical microscopes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mikroskopų ir difraktometrų dalys ir reikmenys,
išskyrus optinių mikroskopų dalis ir reikmenis

Description:

Parts and accessories for microscopes and diffraction
apparatus excluding for optical microscopes

Ryšys su CN:

9012[.90(.10 + .90)]

CN:

9012[.90(.10 + .90)]

26.51.84

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.63 ir 26.51.64 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories for the goods of 26.51.63 and 26.51.64

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.63 ir 26.51.64 pozicijoms,
dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories for the goods of 26.51.63 and
26.51.64

26.51.84.33.00

Elektros tiekimo arba elektros gamybos skaitiklių dalys ir reikmenys
Parts and accessories for electricity supply or production meters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros tiekimo arba elektros gamybos skaitiklių dalys
ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for electricity supply or
production meters

Ryšys su CN:

9028 90 10

CN:

9028 90 10

26.51.84.35.00

Skysčių arba dujų tiekimo ar produkcijos skaitiklių dalys ir reikmenys, išskyrus skysčių siurblių dalis ir reikmenis
Parts and accessories for gas or liquid supply or production meters excluding for pumps for liquids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių arba dujų tiekimo ar produkcijos skaitiklių dalys Description:
ir reikmenys, išskyrus skysčių siurblių dalis ir reikmenis

Parts and accessories for gas or liquid supply or
production meters excluding for pumps for liquids

Ryšys su CN:

9028 90 90

9028 90 90
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26.51.84.50.00

Gaminių, priskirtų HS 90.29 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of HS 9029

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminių, priskirtų HS 90.29 pozicijai, dalys ir reikmenys Description:

Parts and accessories of HS 9029

Ryšys su CN:

9029 90

9029 90

26.51.85

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.65, 26.51.66 ir 26.51.70 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.65, 26.51.66 and 26.51.70

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.65, 26.51.66 ir
26.51.70 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of instruments and apparatus of
26.51.65, 26.51.66 and 26.51.70

26.51.85.20.00

Prietaisų, aparatų ir mašinų, priskirtų HS 90.31 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of instruments, appliances and machines of HS 9031

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisų, aparatų ir mašinų, priskirtų HS 90.31 pozicijai, Description:
dalys ir reikmenys

Parts and accessories of instruments, appliances and
machines of HS 9031

Ryšys su CN:

9031[.90(.20 + .30 + .85)]

9031[.90(.20 + .30 + .85)]

26.51.85.50.00

Automatinio reguliavimo ar valdymo prietaisų ir aparatų dalys bei reikmenys
Parts and accessories for automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatinio reguliavimo ar valdymo prietaisų ir
aparatų dalys bei reikmenys

Description:

Parts and accessories for automatic regulating or
controlling instruments and apparatus

Ryšys su CN:

9032 90

CN:

9032 90

26.51.86

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.11 ir 26.51.62 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.11 and 26.51.62

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA 26.51.11 ir 26.51.62
pozicijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of instruments and apparatus of
26.51.11 and 26.51.62

26.51.86.00.00

Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.11 ir 26.51.62 subkategorijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.11 and 26.51.62

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.11 ir 26.51.62
subkategorijoms, dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of instruments and apparatus of
26.51.11 and 26.51.62

Ryšys su CN:

9014 90 + 9024 90

CN:

9014 90 + 9024 90

26.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo,

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

measuring, testing and navigating equipment

26.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo,
bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
measuring, testing and navigating equipment

26.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo,
bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
measuring, testing and navigating equipment

26.52

Įvairių tipų laikrodžiai
Watches and clocks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžiai

Description:

Watches and clocks

26.52.1

Įvairių tipų laikrodžiai, išskyrus jų mechanizmus ir dalis
Watches and clocks, except movements and parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžiai, išskyrus jų mechanizmus ir dalis

Description:

Watches and clocks, except movements and parts

26.52.11

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai
pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų
tauriaisiais metalais

Description:

Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious
metal or of metal clad with precious metal

26.52.11.00.00

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai
pagaminti iš tauriųjų metalų arba metalų, plakiruotų
tauriaisiais metalais

Description:

Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious
metal or of metal clad with precious metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9101[.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]

CN:

9101[.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]

26.52.12

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant sekundmačius
Other wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant
sekundmačius

26.52.12.00.00

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant sekundmačius
Other wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant
sekundmačius

Description:

Other wrist-watches, pocket-watches and other
watches, including stop-watches

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9102[.11 + .12 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]

CN:

9102[.11 + .12 + .19 + .21 + .29 + .91 + .99]

26.52.13

Prietaisų skydų ir panašūs transporto priemonių laikrodžiai
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prietaisų skydų ir panašūs transporto priemonių
laikrodžiai

Description:

Instrument panel clocks and clocks of a similar type for
vehicles

26.52.13.00.00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose (įskaitant transporto
priemonių chronografus)
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels (including vehicle chronographs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami
Description:
transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba
laivuose (įskaitant transporto priemonių chronografus)

Instrument panel clocks and clocks of a similar type for
vehicles, aircraft, spacecraft or vessels (including
vehicle chronographs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9104

CN:

9104

26.52.14

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai
Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks; other clocks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir
sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai

Description:

Clocks with watch movements; alarm clocks and wall
clocks; other clocks

26.52.14.00.00

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai
Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks; other clocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir
sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai

Description:

Clocks with watch movements; alarm clocks and wall
clocks; other clocks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9103[.10 + .90] + 9105[.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.99]

CN:

9103[.10 + .90] + 9105[.11 + .19 + .21 + .29 + .91 +
.99]
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26.52.2

Įvairių tipų laikrodžių mechanizmai ir dalys
Watch and clock movements and parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių mechanizmai ir dalys

Description:

Watch and clock movements and parts

26.52.21

Sukomplektuoti ir surinkti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai
Watch movements, complete and assembled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ir surinkti rankinių, kišeninių ir kitų
panašių laikrodžių mechanizmai

Description:

Watch movements, complete and assembled

26.52.21.00.00

Sukomplektuoti ir surinkti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai
Watch movements, complete and assembled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ir surinkti rankinių, kišeninių ir kitų
panašių laikrodžių mechanizmai

Description:

Watch movements, complete and assembled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9108[.11 + .12 + .19 + .20 + .90]

CN:

9108[.11 + .12 + .19 + .20 + .90]

26.52.22

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodžių mechanizmai
Clock movements, complete and assembled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodžių mechanizmai

Description:

Clock movements, complete and assembled

26.52.22.00.00

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodžių mechanizmai
Clock movements, complete and assembled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodžių mechanizmai

Description:

Clock movements, complete and assembled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9109[.10 + .90]

CN:

9109[.10 + .90]

26.52.23

Sukomplektuoti rankinių , kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti; surinkti, tačiau
nesukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai
Complete watch movements, unassembled or partly assembled; incomplete watch movements, assembled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sukomplektuoti rankinių , kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies
surinkti; surinkti, tačiau nesukomplektuoti rankinių,
kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai

Description:

Complete watch movements, unassembled or partly
assembled; incomplete watch movements, assembled
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26.52.23.00.00

Sukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti; surinkti, tačiau
nesukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai
Complete watch movements, unassembled or partly assembled; incomplete watch movements, assembled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukomplektuoti rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies
surinkti; surinkti, tačiau nesukomplektuoti rankinių,
kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai

Description:

Complete watch movements, unassembled or partly
assembled; incomplete watch movements, assembled

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9110[.11(.10 + .90) + .12]

CN:

9110[.11(.10 + .90) + .12]

26.52.24

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmų ruošiniai
Rough watch movements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių
mechanizmų ruošiniai

Description:

Rough watch movements

26.52.24.00.00

Nebaigti rinkti rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai
Rough watch movements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebaigti rinkti rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai

Description:

Rough watch movements

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9110 19

CN:

9110 19

26.52.25

Nesurinkti sukomplektuoti ar nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai ir jų ruošiniai
Complete, incomplete and rough clock movements, unassembled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nesurinkti sukomplektuoti ar nesukomplektuoti
laikrodžių mechanizmai ir jų ruošiniai

Description:

Complete, incomplete and rough clock movements,
unassembled

26.52.25.00.00

Sukomplektuoti ar nesukomplektuoti, surinkti ar nesurinkti laikrodžių mechanizmai ir jų ruošiniai
Unassembled complete, incomplete and rough clock movements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ar nesukomplektuoti, surinkti ar
nesurinkti laikrodžių mechanizmai ir jų ruošiniai

Description:

Unassembled complete, incomplete and rough clock
movements

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9110 90

CN:

9110 90

26.52.26

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys
Watch and clock cases and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys

Description:

Watch and clock cases and parts thereof
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26.52.26.00.00

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys
Watch and clock cases and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys

Description:

Watch and clock cases and parts thereof

Ryšys su CN:

9111[.10 + .20 + .80 + .90] + 9112[.20 + .90]

CN:

9111[.10 + .20 + .80 + .90] + 9112[.20 + .90]

26.52.27

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys
Other clock and watch parts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys

Description:

Other clock and watch parts

26.52.27.00.00

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys
Other clock and watch parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys

Description:

Other clock and watch parts

Ryšys su CN:

9114[.10 + .30 + .40 + .90]

CN:

9114[.10 + .30 + .40 + .90]

26.52.28

Laikmačiai, laiko rašytuvai, automobilių stovėjimo trukmės skaitikliai; jungikliai su įvairių tipų laikrodžių mechanizmais
Time-registers, time-recorders, parking meters; time switches with clock or watch movement

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikmačiai, laiko rašytuvai, automobilių stovėjimo
trukmės skaitikliai; jungikliai su įvairių tipų laikrodžių
mechanizmais

Description:

Time-registers, time-recorders, parking meters; time
switches with clock or watch movement

26.52.28.10.00

Laiko registratoriai ir laiko rašytuvai
Time-registers and time-recorders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laiko registratoriai ir laiko rašytuvai

Description:

Time-registers and time-recorders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9106 10

CN:

9106 10

26.52.28.40.00

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo prietaisai, kiti registravimo aparatai arba rodytuvai su įvairių tipų laikrodžių
mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (išskyrus laikrodžius, priskirtus HS 91.01-91.05 pozicijoms, laiko registratorius ir laiko
rašytuvus)
Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch
movement or with synchronous motor (excluding clocks of HS 9101 to 9105, time registers and time recorders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo
prietaisai, kiti registravimo aparatai arba rodytuvai su
įvairių tipų laikrodžių mechanizmais arba su
sinchroniniais varikliais (išskyrus laikrodžius, priskirtus
HS 91.01-91.05 pozicijoms, laiko registratorius ir laiko
rašytuvus)

Description:

Time of day recording apparatus and apparatus for
measuring, recording or otherwise indicating intervals
of time, with clock or watch movement or with
synchronous motor (excluding clocks of HS 9101 to
9105, time registers and time recorders)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

9106 90

26.52.28.70.00

Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (įskaitant jungiklius, valdančius elektrinių aparatų
įjungimą ir išjungimą)
Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motor (including switches for making and breaking the circuit
supplying electrical apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių mechanizmais arba
su sinchroniniais varikliais (įskaitant jungiklius,
valdančius elektrinių aparatų įjungimą ir išjungimą)

Description:

Time switches, with clock or watch movement or with
synchronous motor (including switches for making and
breaking the circuit supplying electrical apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9107

CN:

9107

26.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų laikrodžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų
laikrodžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
watches and clocks

26.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų laikrodžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų
laikrodžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
watches and clocks

26.52.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų laikrodžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų
laikrodžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
watches and clocks

26.6

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga
Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

Description:

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment

26.60

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga
Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

Description:

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment
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26.60.1

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga
Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapinė įranga

Description:

Irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment

26.60.11

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu
Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa,
beta arba gama spinduliuotės naudojimu

Description:

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta
or gamma radiations

26.60.11.15.00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus
Apparatus based on the use of X-rays, for medical, surgical, dental or veterinary uses (including radiography and radiotherapy
apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno
Description:
spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos
aparatus

Apparatus based on the use of X-rays, for medical,
surgical, dental or veterinary uses (including
radiography and radiotherapy apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9022[.12 + .13 + .14]

CN:

9022[.12 + .13 + .14]

26.60.11.19.00

Rentgeno aparatai (išskyrus naudojamus medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje)
Apparatus based on the use of X-rays (excluding for medical, surgical, dental or veterinary use)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rentgeno aparatai (išskyrus naudojamus medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje)

Description:

Apparatus based on the use of X-rays (excluding for
medical, surgical, dental or veterinary use)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9022 19

CN:

9022 19

26.60.11.30.00

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses,
including radiography or radiotherapy apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama Description:
spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos
aparatus

Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma
radiations, whether or not for medical, surgical, dental
or veterinary uses, including radiography or
radiotherapy apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9022[.21 + .29]

CN:

9022[.21 + .29]
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26.60.11.50.00

Rentgeno vamzdeliai (išskyrus stiklinius rentgeno vamzdžių balionus)
X-ray tubes (excluding glass envelopes for X-ray tubes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rentgeno vamzdeliai (išskyrus stiklinius rentgeno
vamzdžių balionus)

Description:

X-ray tubes (excluding glass envelopes for X-ray tubes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9022 30

CN:

9022 30

26.60.11.70.00

Rentgeno spinduliuotės ir aukštosios įtampos generatoriai, įskaitant dalis, priskirtas HS 90.22 pozicijai
X-ray generators, high tension generators, including parts of HS 9022

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rentgeno spinduliuotės ir aukštosios įtampos
Description:
generatoriai, įskaitant dalis, priskirtas HS 90.22 pozicijai

X-ray generators, high tension generators, including
parts of HS 9022

Ryšys su CN:

9022 90

CN:

9022 90

26.60.12

Elektriniai diagnostikos aparatai, naudojami medicinoje
Electro-diagnostic apparatus used in medical science

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektriniai diagnostikos aparatai, naudojami medicinoje Description:

26.60.12.30.00

Elektrokardiografai
Electro-cardiographs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrokardiografai

Description:

Electro-cardiographs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 11

CN:

9018 11

26.60.12.80.00

Niekur kitur nepriskirti elektriniai diagnostikos aparatai (išskyrus elektrokardiografus)
Electro-diagnostic, apparatus (excluding electro-cardiographs), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektriniai diagnostikos aparatai Description:
(išskyrus elektrokardiografus)

Electro-diagnostic, apparatus (excluding electrocardiographs), n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018[.12 + .13 + .14 + .19(.10 + .90)]

CN:

9018[.12 + .13 + .14 + .19(.10 + .90)]

26.60.13

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
Ultra-violet or infra-red ray apparatus, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės
aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje

Description:

Ultra-violet or infra-red ray apparatus, used in medical,
surgical, dental or veterinary sciences
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26.60.13.00.00

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
Ultraviolet or infrared apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės
aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje

Description:

Ultraviolet or infrared apparatus used in medical,
surgical, dental or veterinary sciences

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 20

CN:

9018 20

26.60.14

Stimuliatoriai; klausos aparatai
Pacemakers; hearing aids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stimuliatoriai; klausos aparatai

Description:

Pacemakers; hearing aids

26.60.14.33.00

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir reikmenis)
Appliances for overcoming deafness (excluding parts and accessories)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir reikmenis)

Description:

Appliances for overcoming deafness (excluding parts
and accessories)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9021 40

CN:

9021 40

26.60.14.39.00

Klausos aparatų dalys ir reikmenys (išskyrus ausinių, stiprintuvų ir panašių įtaisų)
Parts and accessories of hearing aids (excluding for headphones, amplifiers and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klausos aparatų dalys ir reikmenys (išskyrus ausinių,
stiprintuvų ir panašių įtaisų)

Description:

Parts and accessories of hearing aids (excluding for
headphones, amplifiers and the like)

Ryšys su CN:

9021 90 10

CN:

9021 90 10

26.60.14.50.00

Širdies ritmo generatoriai širdies raumeniui stimuliuoti (išskyrus jų dalis ir reikmenis)
Pacemakers for stimulating heart muscles (excluding parts and accessories)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Širdies ritmo generatoriai širdies raumeniui stimuliuoti
(išskyrus jų dalis ir reikmenis)

Description:

Pacemakers for stimulating heart muscles (excluding
parts and accessories)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9021 50

CN:

9021 50

26.60.9

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės
įrangos gamybos dalis
Medical instrument manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and
electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos; operacijos

Description:

Medical instrument manufacturing services; sub-
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pagal subrangos sutartis kaip švitinimo,
elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos
gamybos dalis

contracted operations as part of manufacturing of
irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment

26.60.91

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos
Medical instrument manufacturing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos

Description:

Medical instrument manufacturing services

26.60.91.00.00

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos
Medical instrument manufacturing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos

Description:

Medical instrument manufacturing services

26.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo,
elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment

26.60.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo,
elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
irradiation, electromedical and electrotherapeutic
equipment

26.7

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga
Optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

Description:

Optical instruments and photographic equipment

26.70

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga
Optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

Description:

Optical instruments and photographic equipment

26.70.1

Fotografijos įranga ir jos dalys
Photographic equipment and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fotografijos įranga ir jos dalys

Description:

Photographic equipment and parts thereof
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26.70.11

Objektyvai fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvams
Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Objektyvai fotoaparatams, projektoriams,
fotografiniams didintuvams ir mažintuvams

Description:

Objective lenses for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers

26.70.11.00.00

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba mažintuvų aptaisyti objektyvai, iš bet kokių medžiagų
Mounted objective lenses, of any material, for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba
mažintuvų aptaisyti objektyvai, iš bet kokių medžiagų

Description:

Mounted objective lenses, of any material, for cameras,
projectors or photographic enlargers or reducers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9002 11

CN:

9002 11

26.70.12

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti; fotoaparatai, naudojami dokumentams mikrofilmuose,
mikrokortose arba kitose mikroformose atkurti
Cameras for preparing printing plates or cylinders; cameras for recording documents on microfilm, microfiche and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba Description:
cilindrams paruošti; fotoaparatai, naudojami
dokumentams mikrofilmuose, mikrokortose arba kitose
mikroformose atkurti

26.70.12.50.00

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti; fotoaparatai, specialiai pritaikyti fotografuoti po vandeniu,
aerofotografijai arba medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui; lyginamosios fotografijos aparatai, skirti naudoti teismo
medicinos ir kriminologijos laboratorijose
Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders; cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or
for medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological laboratories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba
cilindrams paruošti; fotoaparatai, specialiai pritaikyti
fotografuoti po vandeniu, aerofotografijai arba
medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui;
lyginamosios fotografijos aparatai, skirti naudoti
teismo medicinos ir kriminologijos laboratorijose

Description:

Cameras of a kind used for preparing printing plates or
cylinders; cameras specially designed for underwater
use, for aerial survey or for medical or surgical
examination of internal organs; comparison cameras
for forensic or criminological laboratories

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9006[.10 + .30]

CN:

9006[.10 + .30]

26.70.13

Skaitmeniniai fotoaparatai
Digital cameras

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skaitmeniniai fotoaparatai

Description:

Digital cameras

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Cameras for preparing printing plates or cylinders;
cameras for recording documents on microfilm,
microfiche and the like

1 008/1 939

PGPK 2013

26.70.13.00.00

Skaitmeniniai fotoaparatai
Digital cameras

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeniniai fotoaparatai

Description:

Digital cameras

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8525 80 30

CN:

8525 80 30

26.70.14

Momentinės fotografijos fotoaparatai ir kiti fotoaparatai
Instant print cameras and other cameras

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Momentinės fotografijos fotoaparatai ir kiti
fotoaparatai

Description:

Instant print cameras and other cameras

26.70.14.00.00

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti fotoaparatai (išskyrus skaitmeninius fotoaparatus, fotoaparatus, naudojamus spausdinimo
plokštėms arba cilindrams paruošti, taip pat fotoaparatus, specialiai pritaikytus fotografuoti po vandeniu, aerofotografijai arba
medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui; lyginamosios fotografijos aparatus, skirtus naudoti teismo medicinos arba
kriminologijos laboratorijose)
Instant print cameras and other cameras (excluding digital cameras, cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders as
well as cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical examination of internal organs;
comparison cameras for forensic or criminological laboratories)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti fotoaparatai
(išskyrus skaitmeninius fotoaparatus, fotoaparatus,
naudojamus spausdinimo plokštėms arba cilindrams
paruošti, taip pat fotoaparatus, specialiai pritaikytus
fotografuoti po vandeniu, aerofotografijai arba
medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui;
lyginamosios fotografijos aparatus, skirtus naudoti
teismo medicinos arba kriminologijos laboratorijose)

Description:

Instant print cameras and other cameras (excluding
digital cameras, cameras of a kind used for preparing
printing plates or cylinders as well as cameras specially
designed for underwater use, for aerial survey or for
medical or surgical examination of internal organs;
comparison cameras for forensic or criminological
laboratories)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9006[.40 + .51 + .52 + .53(.10 + .80) + .59]

CN:

9006[.40 + .51 + .52 + .53(.10 + .80) + .59]

26.70.15

Kinematografijos kameros
Cinematographic cameras

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kinematografijos kameros

Description:

Cinematographic cameras

26.70.15.00.00

Kino kameros
Cinematographic cameras for film

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kino kameros

Description:

Cinematographic cameras for film

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9007 10

CN:

9007 10
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26.70.16

Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti vaizdo projektoriai
Cinematographic projectors; slide projectors; other image projectors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti
vaizdo projektoriai

Description:

Cinematographic projectors; slide projectors; other
image projectors

26.70.16.00.00

Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti vaizdo projektoriai
Cinematographic projectors; slide projectors; other image projectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti
vaizdo projektoriai

Description:

Cinematographic projectors; slide projectors; other
image projectors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9007 20 + 9008 50 00a

CN:

9007 20 + 9008 50 00a

26.70.17

Fotoblykstės; fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekcijos ekranai
Flashlights; photographic enlargers; apparatus for photographic laboratories; negatoscopes, projection screens

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotoblykstės; fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų
aparatūra; negatoskopai ir projekcijos ekranai

Description:

Flashlights; photographic enlargers; apparatus for
photographic laboratories; negatoscopes, projection
screens

26.70.17.00.00

Fotoblykstės (išskyrus fotoblyksčių lempas, fotoblyksčių kubelius ir panašius gaminius); fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų
aparatūra; negatoskopai ir projekcijos ekranai
Flashlights (excluding photographic flashbulbs, flashcubes and the like); photographic enlargers; apparatus for photographic
laboratories; negatoscopes, projection screens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotoblykstės (išskyrus fotoblyksčių lempas, fotoblyksčių Description:
kubelius ir panašius gaminius); fotografiniai didintuvai;
fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekcijos
ekranai

Flashlights (excluding photographic flashbulbs,
flashcubes and the like); photographic enlargers;
apparatus for photographic laboratories;
negatoscopes, projection screens

Ryšys su CN:

9006[.61 + .69(.00a)] + 9008 50 00b + 9010[.10 + .50 + CN:
.60]

9006[.61 + .69(.00a)] + 9008 50 00b + 9010[.10 + .50 +
.60]

26.70.18

Mikrofilmų, mikrokortų ir kitų mikro laikmenų skaitymo įranga
Microfilm, microfiche or other microform readers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mikrofilmų, mikrokortų ir kitų mikro laikmenų skaitymo Description:
įranga

26.70.18.00.00

Mikrofilmų, mikrokortų ir kitų mikro laikmenų skaitymo įrenginiai
Microfilm, microfiche or other microform readers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mikrofilmų, mikrokortų ir kitų mikro laikmenų skaitymo Description:
įrenginiai

Microfilm, microfiche or other microform readers

Matavimo
vienetas:

vnt.

p/st
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Ryšys su CN:

9008 50 00c

CN:

9008 50 00c

26.70.19

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys
Parts and accessories of photographic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of photographic equipment

26.70.19.00.00

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys
Parts and accessories of photographic equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of photographic equipment

Ryšys su CN:

9006[.91 + .99] + 9007[.91 + .92] + 9008 90 + 9010 90

CN:

9006[.91 + .99] + 9007[.91 + .92] + 9008 90 + 9010 90

26.70.2

Kiti optiniai prietaisai ir jų dalys
Other optical instruments and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti optiniai prietaisai ir jų dalys

Description:

Other optical instruments and parts thereof

26.70.21

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti arba neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai elementai (išskyrus tokius
elementus iš optiškai neapdoroto stiklo), kurie nėra skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvams
Sheets and plates of polarising material; lenses, prisms, mirrors and other optical elements (except of glass not optically worked),
whether or not mounted, other than for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti
Description:
arba neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti
optiniai elementai (išskyrus tokius elementus iš optiškai
neapdoroto stiklo), kurie nėra skirti fotoaparatams,
projektoriams, fotografiniams didintuvams ir
mažintuvams

26.70.21.53.00

Niekur kitur nepriskirtos prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai elementai
Prisms, mirrors and other optical elements, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos prizmės, veidrodžiai ir kiti
optiniai elementai

Description:

Prisms, mirrors and other optical elements, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9001 90

CN:

9001 90

26.70.21.55.00

Niekur kitur nepriskirti aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti reikmenys iš bet kokių medžiagų
Mounted lenses, prisms, mirrors, etc., of any material, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti aptaisyti lęšiai, prizmės,
veidrodžiai ir kiti reikmenys iš bet kokių medžiagų

Description:

Mounted lenses, prisms, mirrors, etc., of any material,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9002 90

CN:

9002 90
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26.70.21.70.00

Aptaisyti objektyvai, pagaminti iš bet kokių medžiagų (išskyrus fotoaparatų, projektorių, fotografinių didintuvų ar mažintuvų
objektyvus)
Mounted objective lenses of any material (excluding for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aptaisyti objektyvai, pagaminti iš bet kokių medžiagų
(išskyrus fotoaparatų, projektorių, fotografinių
didintuvų ar mažintuvų objektyvus)

Description:

Mounted objective lenses of any material (excluding
for cameras, projectors or photographic enlargers or
reducers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9002 19

CN:

9002 19

26.70.21.80.00

Neaptaisyti poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti filtrai iš bet kokių medžiagų
Unmounted sheets and plates of polarising material; mounted filters of any material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaptaisyti poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės;
aptaisyti filtrai iš bet kokių medžiagų

Description:

Unmounted sheets and plates of polarising material;
mounted filters of any material

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9001 20 + 9002 20

CN:

9001 20 + 9002 20

26.70.22

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai teleskopai; kiti astronomijos prietaisai; optiniai mikroskopai
Binoculars, monoculars and other optical telescopes; other astronomical instruments; optical microscopes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai teleskopai; kiti
astronomijos prietaisai; optiniai mikroskopai

Description:

Binoculars, monoculars and other optical telescopes;
other astronomical instruments; optical microscopes

26.70.22.30.00

Binokliai (įskaitant naktinio regėjimo žiūronus)
Binoculars (including night vision binoculars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Binokliai (įskaitant naktinio regėjimo žiūronus)

Description:

Binoculars (including night vision binoculars)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9005 10

CN:

9005 10

26.70.22.50.00

Prietaisai, (išskyrus binoklius), pvz., optiniai teleskopai
Instruments (excluding binoculars) such as optical telescopes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisai, (išskyrus binoklius), pvz., optiniai teleskopai

Description:

Instruments (excluding binoculars) such as optical
telescopes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9005 80

CN:

9005 80
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26.70.22.70.00

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus
Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant
mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba
mikroprojektavimo mikroskopus

Description:

Compound optical microscopes, including those for
photomicrography, cinephotomicrography or
microprojection

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9011[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .80]

CN:

9011[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .80]

26.70.23

Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai
Liquid crystal devices; lasers, except laser diodes; other optical appliances and instruments n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus lazerinius
diodus; kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir
įtaisai

Description:

Liquid crystal devices; lasers, except laser diodes; other
optical appliances and instruments n.e.c.

26.70.23.10.00

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai, teleskopiniai optiniai ir panašūs įtaisai
Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes...

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai,
teleskopiniai optiniai ir panašūs įtaisai

Description:

Telescopic sights for fitting to arms; periscopes;
telescopes...

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9013 10

CN:

9013 10

26.70.23.30.00

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus, mašinas ir prietaisus su įmontuotais lazeriais)
Lasers (excluding laser diodes, machines and appliances incorporating lasers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus, mašinas ir prietaisus Description:
su įmontuotais lazeriais)

Lasers (excluding laser diodes, machines and
appliances incorporating lasers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9013 20

CN:

9013 20

26.70.23.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai aparatai ir prietaisai, priskirti HS 90 skirsniui
Other optical appliances and instruments, n.e.c. in HS 90

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai aparatai ir
prietaisai, priskirti HS 90 skirsniui

Description:

Other optical appliances and instruments, n.e.c. in HS
90

Ryšys su CN:

9013[.80(.20 + .30 + .90)]

CN:

9013[.80(.20 + .30 + .90)]

26.70.24

Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių teleskopų, kitų astronomijos prietaisų ir optinių mikroskopų dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of binoculars, monoculars and other optical telescopes, of other astronomical instruments, and of optical
microscopes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių teleskopų, kitų
astronomijos prietaisų ir optinių mikroskopų dalys ir
pagalbiniai reikmenys

26.70.24.10.00

Binoklių ir kt. dalys bei reikmenys (įskaitant tvirtinimo įtaisus)
Parts and accessories (including mountings) of binoculars, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Binoklių ir kt. dalys bei reikmenys (įskaitant tvirtinimo
įtaisus)

Description:

Parts and accessories (including mountings) of
binoculars, etc.

Ryšys su CN:

9005 90

CN:

9005 90

26.70.24.30.00

Optinių mikroskopų, priskirtų HS 90.11 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of optical microscopes of HS 9011

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optinių mikroskopų, priskirtų HS 90.11 pozicijai, dalys
ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of optical microscopes of HS
9011

Ryšys su CN:

9011[.90(.10 + .90)]

CN:

9011[.90(.10 + .90)]

26.70.25

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai reikmenys; lazeriai (išskyrus lazerinius diodus); kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir
įtaisai
Parts and accessories of liquid crystal devices, lasers (except laser diodes), other optical appliances and instruments n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai reikmenys;
lazeriai (išskyrus lazerinius diodus); kiti, niekur kitur
nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

Description:

Parts and accessories of liquid crystal devices, lasers
(except laser diodes), other optical appliances and
instruments n.e.c.

26.70.25.00.00

Optiniai įrenginių ir prietaisų, priskirtų HS 90.13 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of optical appliances and instruments of HS 9013

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optiniai įrenginių ir prietaisų, priskirtų HS 90.13
pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of optical appliances and
instruments of HS 9013

Ryšys su CN:

9013[.90(.10 + .90)]

CN:

9013[.90(.10 + .90)]

26.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
optical instruments and photographic equipment

26.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
optical instruments and photographic equipment
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26.70.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
optical instruments and photographic equipment

26.8

Magnetinės ir optinės laikmenos
Magnetic and optical media

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Magnetinės ir optinės laikmenos

Description:

Magnetic and optical media

26.80

Magnetinės ir optinės laikmenos
Magnetic and optical media

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Magnetinės ir optinės laikmenos

Description:

Magnetic and optical media

26.80.1

Magnetinės ir optinės laikmenos
Magnetic and optical media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Magnetinės ir optinės laikmenos

Description:

Magnetic and optical media

26.80.11

Magnetinės laikmenos, neįrašytos, išskyrus korteles su magnetine juostele
Magnetic media, not recorded, except cards with a magnetic stripe

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Magnetinės laikmenos, neįrašytos, išskyrus korteles su
magnetine juostele

Description:

Magnetic media, not recorded, except cards with a
magnetic stripe

26.80.11.00.00

Neįrašytos magnetinės juostos ir magnetiniai diskai garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti
Magnetic tapes and magnetic discs, unrecorded, for the recording of sound or of other phenomena

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįrašytos magnetinės juostos ir magnetiniai diskai
garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti

Description:

Magnetic tapes and magnetic discs, unrecorded, for
the recording of sound or of other phenomena

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8523 29 15

CN:

8523 29 15

26.80.12

Neįrašytos optinės laikmenos
Optical media, not recorded

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįrašytos optinės laikmenos

Description:

Optical media, not recorded
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26.80.12.00.00

Neįrašytos optinės laikmenos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti (išskyrus priskirtas HS 37 skirsniui)
Optical media for the recording of sound or of other phenomena (excluding goods of HS 37), unrecorded

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįrašytos optinės laikmenos garsui ar kitiems
reiškiniams įrašyti (išskyrus priskirtas HS 37 skirsniui)

Description:

Optical media for the recording of sound or of other
phenomena (excluding goods of HS 37), unrecorded

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8523[.41(.10 + .30 + .90)]

CN:

8523[.41(.10 + .30 + .90)]

26.80.13

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir formas
Other recording media, including matrices and masters for the production of disks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje
naudojamas matricas ir formas

Description:

Other recording media, including matrices and masters
for the production of disks

26.80.13.00.00

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir formas
Other recording media, including matrices and masters for the production of disks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje
naudojamas matricas ir formas

Description:

Other recording media, including matrices and masters
for the production of disks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8523[.59(.10) + .80(.10)]

CN:

8523[.59(.10) + .80(.10)]

26.80.14

Kortelės su magnetine juostele
Cards with a magnetic strip

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kortelės su magnetine juostele

Description:

Cards with a magnetic strip

26.80.14.00.00

Kortelės su magnetine juostele
Cards incorporating a magnetic stripe

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kortelės su magnetine juostele

Description:

Cards incorporating a magnetic stripe

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8523 21

CN:

8523 21

26.80.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių
arba optinių laikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
magnetic and optical media
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26.80.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių
arba optinių laikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
magnetic and optical media

26.80.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių
arba optinių laikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
magnetic and optical media

27

Elektros įranga
Electrical equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Elektros įranga

Description:

Electrical equipment

27.1

Elektros varikliai, generatoriai, transformatoriai ir elektros skirstomoji bei valdymo įranga
Electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Elektros varikliai, generatoriai, transformatoriai ir
elektros skirstomoji bei valdymo įranga

Description:

Electric motors, generators, transformers and electricity
distribution and control apparatus

27.11

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai
Electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai

Description:

Electric motors, generators and transformers

27.11.1

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai
Motors of an output <= 37,5 W; other DC motors; DC generators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti
nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės
generatoriai

Description:

Motors of an output = 37,5 W; other DC motors; DC
generators

27.11.10

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai
Motors of an output <= 37,5 W; other DC motors; DC generators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti
nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės
generatoriai

Description:

Motors of an output = 37,5 W; other DC motors; DC
generators
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27.11.10.10.00

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W (įskaitant sinchroninius variklius, kurių galia ne didesnė kaip 18 W, universaliuosius
nuolatinės ir kintamosios srovės variklius, kintamosios srovės variklius ir nuolatinės srovės variklius)
Electric motors of an output ? 37,5 W (including synchronous motors ? 18 W, universal AC/DC motors, AC and DC motors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W (įskaitant
sinchroninius variklius, kurių galia ne didesnė kaip 18
W, universaliuosius nuolatinės ir kintamosios srovės
variklius, kintamosios srovės variklius ir nuolatinės
srovės variklius)

Description:

Electric motors of an output ? 37,5 W (including
synchronous motors ? 18 W, universal AC/DC motors,
AC and DC motors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501[.10(.10 + .91 + .93 + .99)]

CN:

8501[.10(.10 + .91 + .93 + .99)]

27.11.10.30.00

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W, bet ne didesnė kaip 750 W (išskyrus vidaus degimo variklių
paleidiklius (starterius)
DC motors and generators of an output > 37,5 W but ? 750 W (excluding starter motors for internal combustion engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia
didesnė kaip 37,5 W, bet ne didesnė kaip 750 W
(išskyrus vidaus degimo variklių paleidiklius (starterius)

Description:

DC motors and generators of an output > 37,5 W but
? 750 W (excluding starter motors for internal
combustion engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 31

CN:

8501 31

27.11.10.50.00

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip 0,75 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW
DC motors and DC generators of an output > 750 W but ? 75 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia
didesnė kaip 0,75 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW

Description:

DC motors and DC generators of an output > 750 W
but ? 75 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 32

CN:

8501 32

27.11.10.70.00

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW (išskyrus vidaus degimo variklių
paleidiklius (starterius)
DC motors and generators of an output > 75 kW but ? 375 kW (excluding starter motors for internal combustion engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia
didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW
(išskyrus vidaus degimo variklių paleidiklius (starterius)

Description:

DC motors and generators of an output > 75 kW but
? 375 kW (excluding starter motors for internal
combustion engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 33

CN:

8501 33

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 018/1 939

PGPK 2013

27.11.10.90.00

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kW (išskyrus vidaus degimo variklių paleidiklius (starterius)
DC motors and generators of an output > 375 kW (excluding starter motors for internal combustion engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai, kurių galia
didesnė kaip 375 kW (išskyrus vidaus degimo variklių
paleidiklius (starterius)

Description:

DC motors and generators of an output > 375 kW
(excluding starter motors for internal combustion
engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 34

CN:

8501 34

27.11.2

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W; kiti kintamosios srovės varikliai; kintamosios
srovės generatoriai
Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W; other AC motors; AC generators (alternators)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai,
Description:
kurių galia didesnė kaip 37,5 W; kiti kintamosios srovės
varikliai; kintamosios srovės generatoriai

27.11.21

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W
Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 37,5 W

Description:

Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W

27.11.21.00.00

Universalūs kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W
Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Universalūs kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 37,5 W

Description:

Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 20

CN:

8501 20

27.11.22

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai
AC motors, single-phase

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai

Description:

AC motors, single-phase

27.11.22.30.00

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 750 W
Single-phase AC motors of an output ? 750 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne
didesnė kaip 750 W

Description:

Single-phase AC motors of an output ? 750 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 40 20

CN:

8501 40 20
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27.11.22.50.00

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 750 W
Single-phase AC motors of an output > 750 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 750 W

Description:

Single-phase AC motors of an output > 750 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 40 80

CN:

8501 40 80

27.11.23

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 750 W
AC motors, multi-phase, of an output <= 750 W

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne
didesnė kaip 750 W

Description:

AC motors, multi-phase, of an output = 750 W

27.11.23.00.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 750 W
Multi-phase AC motors of an output ? 750 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne
didesnė kaip 750 W

Description:

Multi-phase AC motors of an output ? 750 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 51

CN:

8501 51

27.11.24

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia nuo 750 W iki 75 kW
AC motors, multi-phase, of an output > 750 W but <= 75 kW

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
nuo 750 W iki 75 kW

Description:

AC motors, multi-phase, of an output > 750 W but =
75 kW

27.11.24.03.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 0,75 kW, bet ne didesnė kaip 7,5 kW
Multi-phase AC motors of an output > 0,75 kW but ? 7,5 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 0,75 kW, bet ne didesnė kaip 7,5 kW

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 0,75 kW but
? 7,5 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 52 20

CN:

8501 52 20

27.11.24.05.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 7,5 kW, bet ne didesnė kaip 37 kW
Multi-phase AC motors of an output > 7,5 kW but ? 37 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 7,5 kW, bet ne didesnė kaip 37 kW

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 7,5 kW but ? 37
kW

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8501 52 30

27.11.24.07.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW
Multi-phase AC motors of an output > 37 kW but ? 75 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 37 kW but ? 75
kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 52 90

CN:

8501 52 90

27.11.25

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW
AC motors, multi-phase, of an output > 75 kW

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 75 kW

Description:

AC motors, multi-phase, of an output > 75 kW

27.11.25.30.00

Daugiafaziai kintamosios srovės traukos varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW
Multi-phase AC traction motors of an output > 75 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės traukos varikliai, kurių
galia didesnė kaip 75 kW

Description:

Multi-phase AC traction motors of an output > 75 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 53 50

CN:

8501 53 50

27.11.25.40.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW (išskyrus traukos variklius)
Multi-phase AC motors of an output > 75 kW but ? 375 kW (excluding traction motors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW
(išskyrus traukos variklius)

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 75 kW but
? 375 kW (excluding traction motors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 53 81

CN:

8501 53 81

27.11.25.60.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 375 kW, bet ne didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos variklius)
Multi-phase AC motors of an output > 375 kW but ? 750 kW (excluding traction motors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 375 kW, bet ne didesnė kaip 750 kW
(išskyrus traukos variklius)

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 375 kW but
? 750 kW (excluding traction motors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 53 94

CN:

8501 53 94
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27.11.25.90.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos variklius)
Multi-phase AC motors of an output > 750 kW (excluding traction motors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia
didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos variklius)

Description:

Multi-phase AC motors of an output > 750 kW
(excluding traction motors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 53 99

CN:

8501 53 99

27.11.26

Kintamosios srovės generatoriai
AC generators (alternators)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai

Description:

AC generators (alternators)

27.11.26.10.00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 75 kVA
Alternators of an output ? 75 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia ne didesnė Description:
kaip 75 kVA

Alternators of an output ? 75 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501[.61(.20 + .80)]

CN:

8501[.61(.20 + .80)]

27.11.26.30.00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA
Alternators of an output > 75 kVA but ? 375 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė
kaip 75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

Description:

Alternators of an output > 75 kVA but ? 375 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 62

CN:

8501 62

27.11.26.50.00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA
Alternators > 375 kVA but ? 750 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė
kaip 375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA

Description:

Alternators > 375 kVA but ? 750 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 63

CN:

8501 63

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 022/1 939

PGPK 2013

27.11.26.70.00

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė kaip 750 kVA
Alternators of an output > 750 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai, kurių galia didesnė
kaip 750 kVA

Description:

Alternators of an output > 750 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8501 64

CN:

8501 64

27.11.3

Elektros generavimo agregatai ir vieninkariai keitikliai
Electric generating sets and rotary converters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros generavimo agregatai ir vieninkariai keitikliai

Description:

Electric generating sets and rotary converters

27.11.31

Elektros generavimo agregatai, varomi dyzelinių variklių
Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros generavimo agregatai, varomi dyzelinių
variklių

Description:

Generating sets with compression-ignition internal
combustion piston engines

27.11.31.10.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia ne didesnė kaip 75 kVA
Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines, of an output ? 75 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo
uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia ne
didesnė kaip 75 kVA

Description:

Generating sets with compression-ignition internal
combustion piston engines, of an output ? 75 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502[.11(.20 + .80)]

CN:

8502[.11(.20 + .80)]

27.11.31.30.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne
didesnė kaip 375 kVA
Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines of an output > 75 kVA but ? 375 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo
uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė
kaip 75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

Description:

Generating sets with compression-ignition internal
combustion piston engines of an output > 75 kVA but
? 375 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502 12

CN:

8502 12
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27.11.31.50.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne
didesnė kaip 750 kVA
Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines of an output > 375 kVA but ? 750 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo
uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė
kaip 375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA

Description:

Generating sets with compression-ignition internal
combustion piston engines of an output > 375 kVA but
? 750 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502 13 20

CN:

8502 13 20

27.11.31.70.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 750 kVA
Generating sets with compression-ignition engines of an output > 750 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių slėgimo
uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė
kaip 750 kVA

Description:

Generating sets with compression-ignition engines of
an output > 750 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502[.13(.40 + .80)]

CN:

8502[.13(.40 + .80)]

27.11.32

Elektros generavimo agregatai, varomi kibirkštinio uždegimo variklių; kiti elektros generavimo agregatai; sūkieji elektriniai keitikliai
Generating sets with spark-ignition engines; other generating sets; electric rotary converters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros generavimo agregatai, varomi kibirkštinio
uždegimo variklių; kiti elektros generavimo agregatai;
sūkieji elektriniai keitikliai

Description:

Generating sets with spark-ignition engines; other
generating sets; electric rotary converters

27.11.32.33.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA
Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines of an output ? 7,5 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių, kurių
galia ne didesnė kaip 7,5 kVA

Description:

Generating sets with spark-ignition internal
combustion piston engines of an output ? 7,5 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502 20 20

CN:

8502 20 20

27.11.32.35.00

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių, kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA
Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines of an output > 7,5 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai, varomi stūmoklinių
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių, kurių
galia didesnė kaip 7,5 kVA

Description:

Generating sets with spark-ignition internal
combustion piston engines of an output > 7,5 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502[.20(.40 + .60 + .80)]

CN:

8502[.20(.40 + .60 + .80)]
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27.11.32.50.00

Generatoriniai agregatai (išskyrus varomus vėjo ir varomus stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių)
Generating sets (excluding wind-powered and powered by spark-ignition internal combustion piston engine)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai (išskyrus varomus vėjo ir
varomus stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
degimo variklių)

Description:

Generating sets (excluding wind-powered and
powered by spark-ignition internal combustion piston
engine)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502[.39(.20 + .80)]

CN:

8502[.39(.20 + .80)]

27.11.32.70.00

Vieninkariai elektros keitikliai
Rotary converters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vieninkariai elektros keitikliai

Description:

Rotary converters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502 40

CN:

8502 40

27.11.4

Elektros transformatoriai
Electrical transformers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros transformatoriai

Description:

Electrical transformers

27.11.41

Transformatoriai su skystuoju dielektriku
Liquid dielectric transformers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transformatoriai su skystuoju dielektriku

Description:

Liquid dielectric transformers

27.11.41.20.00

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia ne didesnė kaip 650 kVA
Liquid dielectric transformers having a power handling capacity ? 650 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia ne Description:
didesnė kaip 650 kVA

Liquid dielectric transformers having a power handling
capacity ? 650 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 21

CN:

8504 21

27.11.41.50.00

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia didesnė kaip 650 kVA, bet ne didesnė kaip 10 000 kVA
Liquid dielectric transformers having a power handling capacity > 650 kVA but ? 10 000 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia
didesnė kaip 650 kVA, bet ne didesnė kaip 10 000 kVA

Description:

Liquid dielectric transformers having a power handling
capacity > 650 kVA but ? 10 000 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504[.22(.10 + .90)]

CN:

8504[.22(.10 + .90)]
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27.11.41.80.00

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia didesnė kaip 10 000 kVA
Liquid dielectric transformers having a power handling capacity > 10 000 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, kurių galia
didesnė kaip 10 000 kVA

Description:

Liquid dielectric transformers having a power handling
capacity > 10 000 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 23

CN:

8504 23

27.11.42

Kiti transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 16 kVA
Other transformers, having a power handling capacity <= 16 kVA

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 16
kVA

Description:

Other transformers, having a power handling capacity
= 16 kVA

27.11.42.20.00

Matavimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA (įskaitant įtampos matavimo)
Measuring transformers having a power handling capacity ? 1 kVA (including for voltage measurement)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Matavimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip Description:
1 kVA (įskaitant įtampos matavimo)

Measuring transformers having a power handling
capacity ? 1 kVA (including for voltage measurement)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504[.31(.21 + .29)]

CN:

8504[.31(.21 + .29)]

27.11.42.40.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA
Other transformers, n.e.c., having a power handling capacity ? 1 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, transformatoriai, kurių galia Description:
ne didesnė kaip 1 kVA

Other transformers, n.e.c., having a power handling
capacity ? 1 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 31 80

CN:

8504 31 80

27.11.42.60.00

Kiti transformatoriai, kurių galia ne mažesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė kaip 16 kVA
Other transformers, having a power handling capacity > 1 kVA but ? 16 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti transformatoriai, kurių galia ne mažesnė kaip 1
kVA, bet ne didesnė kaip 16 kVA

Description:

Other transformers, having a power handling capacity
> 1 kVA but ? 16 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 32

CN:

8504 32

27.11.43

Kiti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA
Other transformers, having a power handling capacity > 16 kVA

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Kiti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA

27.11.43.30.00

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne didesnė kaip 500 kVA
Transformers, n.e.c., having a power handling capacity > 16 kVA but ? 500 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai, kurių galia
didesnė kaip 16 kVA, bet ne didesnė kaip 500 kVA

Description:

Transformers, n.e.c., having a power handling capacity
> 16 kVA but ? 500 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 33

CN:

8504 33

27.11.43.80.00

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 500 kVA
Transformers, n.e.c., having a power handling capacity > 500 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai, kurių galia
didesnė kaip 500 kVA

Description:

Transformers, n.e.c., having a power handling capacity
> 500 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 34

CN:

8504 34

27.11.5

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; statiniai keitikliai; kiti induktoriai
Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters; other inductors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai;
statiniai keitikliai; kiti induktoriai

Description:

Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters;
other inductors

27.11.50

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; statiniai keitikliai; kiti induktoriai
Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters; other inductors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai;
statiniai keitikliai; kiti induktoriai

Description:

Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters;
other inductors

27.11.50.13.00

Dujošvyčių lempų ar vamzdelių induktoriai
Inductors for discharge lamps or tubes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujošvyčių lempų ar vamzdelių induktoriai

Description:

Inductors for discharge lamps or tubes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 10 20

CN:

8504 10 20
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27.11.50.15.00

Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastiniai įtaisai (išskyrus induktorius)
Ballasts for discharge lamps or tubes (excluding inductors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujošvyčių lempų arba vamzdelių balastiniai įtaisai
(išskyrus induktorius)

Description:

Ballasts for discharge lamps or tubes (excluding
inductors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 10 80

CN:

8504 10 80

27.11.50.30.00

Lygintuvai (išskyrus telekomunikacijų aparatūros, automatinių duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų lygintuvus)
Rectifiers (excluding of a kind used with telecommunication apparatus, automatic data-processing machines and units thereof)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lygintuvai (išskyrus telekomunikacijų aparatūros,
automatinių duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų
lygintuvus)

Description:

Rectifiers (excluding of a kind used with
telecommunication apparatus, automatic dataprocessing machines and units thereof)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 82

CN:

8504 40 82

27.11.50.33.00

Akumuliatoriaus krovikliai
Accumulator chargers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akumuliatoriaus krovikliai

Description:

Accumulator chargers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 55

CN:

8504 40 55

27.11.50.40.00

Telekomunikacijų aparatūros, automatinių duomenų apdorojimo mašinų maitinimo blokai ir jų dalys
Power supply units for telecommunication apparatus, automatic data-processing machines and units thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacijų aparatūros, automatinių duomenų
apdorojimo mašinų maitinimo blokai ir jų dalys

Description:

Power supply units for telecommunication apparatus,
automatic data-processing machines and units thereof

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 30

CN:

8504 40 30

27.11.50.53.00

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA
Inverters having a power handling capacity ? 7,5 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia ne didesnė kaip 7,5 Description:
kVA

Inverters having a power handling capacity ? 7,5 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 84

CN:

8504 40 84
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27.11.50.55.00

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA
Inverters having a power handling capacity > 7,5 kVA

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia didesnė kaip 7,5
kVA

Description:

Inverters having a power handling capacity > 7,5 kVA

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 88

CN:

8504 40 88

27.11.50.70.00

Statiniai keitikliai (išskyrus polikristalinius puslaidininkius lygintuvus, keitiklius, specialiai sukurtus suvirinimui, be suvirinimo įrangos,
akumuliatorių įkroviklius, lygintuvus, inverterius)
Static converters (excluding polycrystalline semiconductors, converters specially designed for welding, without welding equipment,
accumulator chargers, rectifiers, inverters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statiniai keitikliai (išskyrus polikristalinius
Description:
puslaidininkius lygintuvus, keitiklius, specialiai sukurtus
suvirinimui, be suvirinimo įrangos, akumuliatorių
įkroviklius, lygintuvus, inverterius)

Static converters (excluding polycrystalline
semiconductors, converters specially designed for
welding, without welding equipment, accumulator
chargers, rectifiers, inverters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504 40 90

CN:

8504 40 90

27.11.50.80.00

Induktoriai (išskyrus induktyvumo rites, elektroninių vamzdžių kreipimo rites, dujošvyčių lempų ir vamzdelių rites)
Inductors (excluding induction coils, deflection coils for cathode-ray tubes, for discharge lamps and tubes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Induktoriai (išskyrus induktyvumo rites, elektroninių
Description:
vamzdžių kreipimo rites, dujošvyčių lempų ir vamzdelių
rites)

Inductors (excluding induction coils, deflection coils for
cathode-ray tubes, for discharge lamps and tubes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8504[.50(.20 + .95)]

CN:

8504[.50(.20 + .95)]

27.11.6

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys
Parts of electrical motors, generators and transformers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys

Description:

Parts of electrical motors, generators and transformers

27.11.61

Dalys elektros varikliams ir generatoriams
Parts suitable for electrical motors and generators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dalys elektros varikliams ir generatoriams

Description:

Parts suitable for electrical motors and generators
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27.11.61.00.00

Mašinų, priskirtų HS 85.01 arba 85.02 pozicijoms, dalys
Parts suitable for machines of HS 8501 or 8502

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 85.01 arba 85.02 pozicijoms, dalys

Description:

Parts suitable for machines of HS 8501 or 8502

Ryšys su CN:

8503[.00(.10 + .91 + .99)]

CN:

8503[.00(.10 + .91 + .99)]

27.11.62

Transformatorių, induktorių ir statinių keitiklių dalys
Parts of transformers, inductors and static converters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transformatorių, induktorių ir statinių keitiklių dalys

Description:

Parts of transformers, inductors and static converters

27.11.62.03.00

Transformatorių ir induktorių feritinės šerdys
Ferrite cores of transformers and inductors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transformatorių ir induktorių feritinės šerdys

Description:

Ferrite cores of transformers and inductors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8504 90 11

CN:

8504 90 11

27.11.62.05.00

Transformatorių ir induktorių dalys (išskyrus feritines šerdis)
Parts of transformers and inductors (excluding ferrite cores)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transformatorių ir induktorių dalys (išskyrus feritines
šerdis)

Description:

Parts of transformers and inductors (excluding ferrite
cores)

Ryšys su CN:

8504[.90(.05 + .18)]

CN:

8504[.90(.05 + .18)]

27.11.62.07.00

Statinių konverterių dalys
Parts of static converters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statinių konverterių dalys

Description:

Parts of static converters

Ryšys su CN:

8504[.90(.91 + .99)]

CN:

8504[.90(.91 + .99)]

27.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric motors, generators and transformers

27.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

electric motors, generators and transformers

27.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric motors, generators and transformers

27.12

Elektros skirstomoji ir valdymo įranga
Electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros skirstomoji ir valdymo įranga

Description:

Electricity distribution and control apparatus

27.12.1

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
grandinėms perjungti arba apsaugoti

Description:

Electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

27.12.10

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
grandinėms perjungti arba apsaugoti

Description:

Electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits, for a voltage > 1 000 V

27.12.10.10.00

Aukštesnės kaip 1 kV įtampos saugikliai
Fuses for a voltage > 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 1 kV įtampos saugikliai

Description:

Fuses for a voltage > 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8535 10

CN:

8535 10

27.12.10.20.00

Automatiniai grandinės išjungikliai
Automatic circuit breakers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatiniai grandinės išjungikliai

Description:

Automatic circuit breakers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8535[.21 + .29]

CN:

8535[.21 + .29]
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27.12.10.30.00

Skyrikliai ir pertraukikliai
Isolating switches and make-and-break switches

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skyrikliai ir pertraukikliai

Description:

Isolating switches and make-and-break switches

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8535[.30(.10 + .90)]

CN:

8535[.30(.10 + .90)]

27.12.10.40.00

Žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai ir viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei kaip 1 kV įtampai
Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors for a voltage > 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai ir viršįtampių
slopintuvai, skirti aukštesnei kaip 1 kV įtampai

Description:

Lightning arresters, voltage limiters and surge
suppressors for a voltage > 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8535 40

CN:

8535 40

27.12.10.90.00

Kita aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti ar panašioms operacijoms atlikti
Other apparatus for switching... electrical circuits > 1 000 V

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
grandinėms perjungti ar panašioms operacijoms atlikti

Description:

Other apparatus for switching... electrical circuits
> 1 000 V

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8535 90

CN:

8535 90

27.12.2

Elektros aparatūra ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros aparatūra ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
grandinėms perjungti arba apsaugoti

Description:

Electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits, for a voltage = 1 000 V

27.12.21

Lydieji saugikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Fuses, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lydieji saugikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai

Description:

Fuses, for a voltage = 1 000 V

27.12.21.30.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip 10 A srovės saugikliai
Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current ? 10 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip
10 A srovės saugikliai

Description:

Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current ? 10 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8536 10 10

27.12.21.50.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 10 A, bet ne stipresnės kaip 63 A srovės saugikliai
Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current > 10 A but ? 63 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 10
A, bet ne stipresnės kaip 63 A srovės saugikliai

Description:

Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current > 10 A but
? 63 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 10 50

CN:

8536 10 50

27.12.21.70.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 63 A srovės saugikliai
Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current > 63 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 63 A Description:
srovės saugikliai

Fuses for a voltage ? 1 kV and for a current > 63 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 10 90

CN:

8536 10 90

27.12.22

Automatiniai elektrinių grandinių išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Automatic circuit breakers, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automatiniai elektrinių grandinių išjungikliai, skirti ne
aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Automatic circuit breakers, for a voltage = 1 000 V

27.12.22.30.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip 63 A srovės automatiniai grandinės išjungikliai
Automatic circuit breakers for a voltage ? 1 kV and for a current ? 63 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip
63 A srovės automatiniai grandinės išjungikliai

Description:

Automatic circuit breakers for a voltage ? 1 kV and for
a current ? 63 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 20 10

CN:

8536 20 10

27.12.22.50.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 63 A srovės automatiniai grandinės išjungikliai
Automatic circuit breakers for a voltage ? 1 kV and for a current > 63 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 63 A Description:
srovės automatiniai grandinės išjungikliai

Automatic circuit breakers for a voltage ? 1 kV and for
a current > 63 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 20 90

CN:

8536 20 90
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27.12.23

Niekur kitur nepriskirta elektrinių grandinių apsaugos aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Apparatus for protecting electrical circuits n.e.c., for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta elektrinių grandinių apsaugos
aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Apparatus for protecting electrical circuits n.e.c., for a
voltage = 1 000 V

27.12.23.30.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip 16 A srovės elektros grandinių apsaugos aparatai (išskyrus saugiklius,
automatinius grandinės išjungiklius)
Electrical apparatus for protecting electrical circuits for a voltage ? 1 kV and a current ? 16 A (excluding fuses, automatic circuit
breakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne stipresnės kaip
16 A srovės elektros grandinių apsaugos aparatai
(išskyrus saugiklius, automatinius grandinės
išjungiklius)

Description:

Electrical apparatus for protecting electrical circuits for
a voltage ? 1 kV and a current ? 16 A (excluding fuses,
automatic circuit breakers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 30 10

CN:

8536 30 10

27.12.23.50.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 16 A, bet ne stipresnės kaip 125 A srovės elektros grandinių apsaugos aparatai
(išskyrus saugiklius, automatinius grandinės išjungiklius)
Electrical apparatus for protecting electrical circuits for a voltage ? 1 kV and for a current > 16 A but ? 125 A (excluding fuses,
automatic circuit breakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 16
A, bet ne stipresnės kaip 125 A srovės elektros
grandinių apsaugos aparatai (išskyrus saugiklius,
automatinius grandinės išjungiklius)

Description:

Electrical apparatus for protecting electrical circuits for
a voltage ? 1 kV and for a current > 16 A but ? 125 A
(excluding fuses, automatic circuit breakers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 30 30

CN:

8536 30 30

27.12.23.70.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 125 A srovės elektros grandinių apsaugos aparatai (išskyrus saugiklius, automatinius
grandinės išjungiklius)
Electrical apparatus for protecting electrical circuits for a voltage ? 1 kV and for a current > 125 A (excluding fuses, automatic circuit
breakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir stipresnės kaip 125 Description:
A srovės elektros grandinių apsaugos aparatai (išskyrus
saugiklius, automatinius grandinės išjungiklius)

Electrical apparatus for protecting electrical circuits for
a voltage ? 1 kV and for a current > 125 A (excluding
fuses, automatic circuit breakers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 30 90

CN:

8536 30 90

27.12.24

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Relays, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Relays, for a voltage = 1 000 V
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27.12.24.33.00

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne stipresnės kaip 2 A srovės relės
Relays for a voltage ? 60 V and for a current ? 2 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne stipresnės kaip 2 Description:
A srovės relės

Relays for a voltage ? 60 V and for a current ? 2 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 41 10

CN:

8536 41 10

27.12.24.35.00

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir stipresnės kaip 2 A srovės relės
Relays for a voltage ? 60 V and for a current > 2 A

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir stipresnės kaip 2 A
srovės relės

Description:

Relays for a voltage ? 60 V and for a current > 2 A

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 41 90

CN:

8536 41 90

27.12.24.50.00

Aukštesnės kaip 60 V, bet ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos relės ir kontaktoriai
Relays and contactors for a voltage > 60 V but ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 60 V, bet ne aukštesnės kaip 1 kV
įtampos relės ir kontaktoriai

Description:

Relays and contactors for a voltage > 60 V but ? 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 49

CN:

8536 49

27.12.3

Skydai
Boards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skydai

Description:

Boards

27.12.31

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai
Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose
sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė
aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Boards and other bases, equipped with electrical
switching or protecting apparatus, for a voltage = 1
000 V

27.12.31.30.00

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos skaitmeninio programinio valdymo skydai su įmontuota automatinio duomenų apdorojimo
mašina
Numerical control panels with built-in automatic data-processing machine for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos skaitmeninio
Description:
programinio valdymo skydai su įmontuota automatinio
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duomenų apdorojimo mašina
Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8537 10 10

CN:

8537 10 10

27.12.31.50.00

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos programuojamieji atmintinės valdikliai
Programmable memory controllers for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos programuojamieji
atmintinės valdikliai

Description:

Programmable memory controllers for a voltage ? 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8537 10 91

CN:

8537 10 91

27.12.31.70.00

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros valdymo ar jos paskirstymo pagrindai
Other bases for electric control, distribution of electricity, voltage ? 1 000 V

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros
valdymo ar jos paskirstymo pagrindai

Description:

Other bases for electric control, distribution of
electricity, voltage ? 1 000 V

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8537 10 99

CN:

8537 10 99

27.12.32

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai
Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage > 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose
sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė
aparatūra, skirta aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Boards and other bases, equipped with electrical
switching or protecting apparatus, for a voltage > 1
000 V

27.12.32.03.00

Aukštesnės kaip 1 000 V, bet ne aukštesnės kaip 72,5 kV įtampos skaitmeninio programinio valdymo skydai
Numerical control panels, 1 000 V < voltage ? 72,5 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 1 000 V, bet ne aukštesnės kaip 72,5
kV įtampos skaitmeninio programinio valdymo skydai

Description:

Numerical control panels, 1 000 V voltage ? 72,5 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8537 20 91

CN:

8537 20 91

27.12.32.05.00

Aukštesnės kaip 72,5 kV įtampos skaitmeninio programinio valdymo skydai
Numerical control panels, voltage > 72,5 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 72,5 kV įtampos skaitmeninio
programinio valdymo skydai

Description:

Numerical control panels, voltage > 72,5 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8537 20 99

CN:

8537 20 99
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27.12.4

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys
Parts of electricity distribution or control apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

Description:

Parts of electricity distribution or control apparatus

27.12.40

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys
Parts of electricity distribution or control apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

Description:

Parts of electricity distribution or control apparatus

27.12.40.30.00

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti elektros valdymo ar paskirstymo aparatams montuoti skirti konstrukcijų
pagrindai (išskyrus išvardytus gaminius su juose įmontuotais aparatais)
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for apparatus for electric control or the distribution of electricity (excluding
those equipped with their apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir Description:
kiti elektros valdymo ar paskirstymo aparatams
montuoti skirti konstrukcijų pagrindai (išskyrus
išvardytus gaminius su juose įmontuotais aparatais)

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other
bases for apparatus for electric control or the
distribution of electricity (excluding those equipped
with their apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8538 10

CN:

8538 10

27.12.40.90.00

Kitos aparatų, priskirtų HS 85.35, 85.36, 85.37 pozicijoms, dalys
Other parts of apparatus of 8535, 8536, 8537

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aparatų, priskirtų HS 85.35, 85.36, 85.37
pozicijoms, dalys

Description:

Other parts of apparatus of 8535, 8536, 8537

Ryšys su CN:

8538[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

8538[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

27.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electricity distribution and control apparatus

27.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electricity distribution and control apparatus
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27.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electricity distribution and control apparatus

27.2

Baterijos ir akumuliatoriai
Batteries and accumulators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Baterijos ir akumuliatoriai

Description:

Batteries and accumulators

27.20

Baterijos ir akumuliatoriai
Batteries and accumulators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Baterijos ir akumuliatoriai

Description:

Batteries and accumulators

27.20.1

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos bei jų dalys
Primary cells and primary batteries and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos bei jų
dalys

Description:

Primary cells and primary batteries and parts thereof

27.20.11

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos
Primary cells and primary batteries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

Description:

Primary cells and primary batteries

27.20.11.00.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos
Primary cells and primary batteries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Description:

Primary cells and primary batteries

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8506[.10(.11 + .18 + .91 + .98) + .30 + .40 + .50(.10 +
.30 + .90) + .60 + .80(.05 + .80)]

CN:

8506[.10(.11 + .18 + .91 + .98) + .30 + .40 + .50(.10 +
.30 + .90) + .60 + .80(.05 + .80)]

27.20.12

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys
Parts of primary cells and primary batteries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys

Description:

Parts of primary cells and primary batteries
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27.20.12.00.00

Pirminių elementų ir baterijų dalys (išskyrus įkraunamų baterijų anglinius elektrodus)
Parts of primary cells and primary batteries (excluding battery carbons, for rechargeable batteries)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminių elementų ir baterijų dalys (išskyrus įkraunamų
baterijų anglinius elektrodus)

Description:

Parts of primary cells and primary batteries (excluding
battery carbons, for rechargeable batteries)

Ryšys su CN:

8506 90

CN:

8506 90

27.20.2

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys
Electric accumulators and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys

Description:

Electric accumulators and parts thereof

27.20.21

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti
Lead-acid accumulators for starting piston engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami
stūmokliniams varikliams užvesti

Description:

Lead-acid accumulators for starting piston engines

27.20.21.00.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti
Lead-acid accumulators for starting piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami
stūmokliniams varikliams užvesti

Description:

Lead-acid accumulators for starting piston engines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8507[.10(.20 + .80)]

CN:

8507[.10(.20 + .80)]

27.20.22

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti
Lead-acid accumulators, excluding for starting piston engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus naudojamus
stūmokliniams varikliams užvesti

Description:

Lead-acid accumulators, excluding for starting piston
engines

27.20.22.00.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai (išskyrus paleidimo baterijas)
Lead-acid accumulators (excluding starter batteries)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūgštiniai švino akumuliatoriai (išskyrus paleidimo
baterijas)

Description:

Lead-acid accumulators (excluding starter batteries)

Matavimo
vienetas:

ce/el

Unit:

ce/el

Ryšys su CN:

8507[.20(.20 + .80)]

CN:

8507[.20(.20 + .80)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 039/1 939

PGPK 2013

27.20.23

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies bei kitokie elektros akumuliatoriai
Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron and other electric accumulators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio
polimero, nikelio-geležies bei kitokie elektros
akumuliatoriai

Description:

Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion,
lithium polymer, nickel-iron and other electric
accumulators

27.20.23.00.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies bei kitokie elektros akumuliatoriai
Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron and other electric accumulators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio
polimero, nikelio-geležies bei kitokie elektros
akumuliatoriai

Description:

Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion,
lithium polymer, nickel-iron and other electric
accumulators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8507[.30(.20 + .80) + .40 + .50 + .60 + .80]

CN:

8507[.30(.20 + .80) + .40 + .50 + .60 + .80]

27.20.24

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant skirtuvus (separatorius)
Parts of electric accumulators including separators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant skirtuvus
(separatorius)

Description:

Parts of electric accumulators including separators

27.20.24.00.00

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant skirtuvus (separatorius)
Parts of electric accumulators including separators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant skirtuvus
(separatorius)

Description:

Parts of electric accumulators including separators

Ryšys su CN:

8507[.90(.30 + .80)]

CN:

8507[.90(.30 + .80)]

27.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių
elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
batteries and accumulators

27.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių
elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
batteries and accumulators
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27.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių
elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
batteries and accumulators

27.3

Laidai ir instaliacijos įtaisai
Wiring and wiring devices

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Laidai ir instaliacijos įtaisai

Description:

Wiring and wiring devices

27.31

Optiniai skaiduliniai kabeliai
Fibre optic cables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Optiniai skaiduliniai kabeliai

Description:

Fibre optic cables

27.31.1

Optiniai skaiduliniai kabeliai
Fibre optic cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Optiniai skaiduliniai kabeliai

Description:

Fibre optic cables

27.31.11

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš atskirai padengtų skaidulų
Optical fibre cables made up of individually sheathed fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš atskirai
padengtų skaidulų

Description:

Optical fibre cables made up of individually sheathed
fibres

27.31.11.00.00

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš atskirai padengtų skaidulų, sumontuoti ar nesumontuoti su elektros laidininkais ar
pritvirtintomis jungtimis
Optical fibre cables made up of individually sheathed fibres whether or not assembled with electric conductors or fitted with
connectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš atskirai
padengtų skaidulų, sumontuoti ar nesumontuoti su
elektros laidininkais ar pritvirtintomis jungtimis

Description:

Optical fibre cables made up of individually sheathed
fibres whether or not assembled with electric
conductors or fitted with connectors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544 70

CN:

8544 70

27.31.12

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų skaidulų)
Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibres)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų grįžtės; optiniai
skaiduliniai kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai

Description:

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre
cables (except those made up of individually sheathed
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padengtų skaidulų)

fibres)

27.31.12.00.00

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų skaidulų)
Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų grįžtės; optiniai
skaiduliniai kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai
padengtų skaidulų)

Description:

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre
cables (except those made up of individually sheathed
fibres)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9001[.10(.10 + .90)]

CN:

9001[.10(.10 + .90)]

27.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
skaidulinių kabelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fibre optic cables

27.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
skaidulinių kabelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fibre optic cables

27.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių
skaidulinių kabelių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fibre optic cables

27.32

Kiti elektronikos bei elektros laidai ir kabeliai
Other electronic and electric wires and cables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti elektronikos bei elektros laidai ir kabeliai

Description:

Other electronic and electric wires and cables

27.32.1

Kiti elektronikos ir elektros laidai bei kabeliai
Other electronic and electric wires and cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti elektronikos ir elektros laidai bei kabeliai

Description:

Other electronic and electric wires and cables

27.32.11

Izoliuotieji apvijiniai laidai
Insulated winding wire

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Izoliuotieji apvijiniai laidai

Description:

Insulated winding wire
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27.32.11.00.00

Apvijiniai elektros laidai
Winding wire for electrical purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apvijiniai elektros laidai

Description:

Winding wire for electrical purposes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544[.11(.10 + .90) + .19]

CN:

8544[.11(.10 + .90) + .19]

27.32.12

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai
Coaxial cable and other coaxial electric conductors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros
laidininkai

Description:

Coaxial cable and other coaxial electric conductors

27.32.12.00.00

Izoliuotieji bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai duomenų valdymui, su pritvirtintomis jungtimis ar be jų
Insulated coaxial cables and other coaxial electric conductors for data and control purposes whether or not fitted with connectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Izoliuotieji bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai
elektros laidininkai duomenų valdymui, su
pritvirtintomis jungtimis ar be jų

Description:

Insulated coaxial cables and other coaxial electric
conductors for data and control purposes whether or
not fitted with connectors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544 20

CN:

8544 20

27.32.13

Kiti elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Other electric conductors, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000
V įtampai

Description:

Other electric conductors, for a voltage = 1 000 V

27.32.13.40.00

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros laidininkai su pritvirtintomis jungtimis
Other electric conductors, for a voltage ? 1 000 V, fitted with connectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros
laidininkai su pritvirtintomis jungtimis

Description:

Other electric conductors, for a voltage ? 1 000 V, fitted
with connectors

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544[.42(.10 + .90)]

CN:

8544[.42(.10 + .90)]

27.32.13.80.00

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros laidininkai be pritvirtintų jungčių
Other electric conductors, for a voltage ? 1 000 V, not fitted with connectors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros
laidininkai be pritvirtintų jungčių

Description:

Other electric conductors, for a voltage ? 1 000 V, not
fitted with connectors

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

8544[.49(.20 + .91 + .93 + .95 + .99)]

27.32.14

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Other electric conductors, for a voltage > 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai

Description:

Other electric conductors, for a voltage > 1 000 V

27.32.14.00.00

Aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros laidininkai, išskyrus apvijinius laidus, bendraašius kabelius ir kitokius bendraašius elektros
laidininkus, uždegimo sistemų laidų rinkinius ir kitokius montavimo rinkinius, naudojamus transporto priemonėse, orlaiviuose, laivuose
Insulated electric conductors for voltage >1 000 V (excluding winding wire, coaxial cable and other coaxial electric conductors, ignition
and other wiring sets used in vehicles, aircraft, ships)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros laidininkai,
išskyrus apvijinius laidus, bendraašius kabelius ir
kitokius bendraašius elektros laidininkus, uždegimo
sistemų laidų rinkinius ir kitokius montavimo rinkinius,
naudojamus transporto priemonėse, orlaiviuose,
laivuose

Description:

Insulated electric conductors for voltage >1 000 V
(excluding winding wire, coaxial cable and other coaxial
electric conductors, ignition and other wiring sets used
in vehicles, aircraft, ships)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544[.60(.10 + .90)]

CN:

8544[.60(.10 + .90)]

27.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
Description:
elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

27.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
Description:
elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

27.32.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų
Description:
elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

27.33

Instaliacijos įtaisai
Wiring devices

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Instaliacijos įtaisai

Description:

Wiring devices

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

8544[.49(.20 + .91 + .93 + .95 + .99)]

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electronic and electric wires and cables

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electronic and electric wires and cables

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electronic and electric wires and cables

1 044/1 939

PGPK 2013

27.33.1

Instaliacijos įtaisai
Wiring devices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Instaliacijos įtaisai

Description:

Wiring devices

27.33.11

Perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Switches, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

Description:

Switches, for a voltage = 1 000 V

27.33.11.00.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektrinių grandinių perjungikliai (įskaitant mygtukinius jungiklius ir sukamuosius perjungiklius,
išskyrus reles)
Electrical apparatus for switching electrical circuits for a voltage ? 1 kV (including push-button and rotary switches) (excluding relays)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektrinių grandinių
perjungikliai (įskaitant mygtukinius jungiklius ir
sukamuosius perjungiklius, išskyrus reles)

Description:

Electrical apparatus for switching electrical circuits for a
voltage ? 1 kV (including push-button and rotary
switches) (excluding relays)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536[.50(.03 + .05 + .07 + .11 + .15 + .19 + .80)]

CN:

8536[.50(.03 + .05 + .07 + .11 + .15 + .19 + .80)]

27.33.12

Elektros lempų lizdai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
Lamp-holders, for a voltage <= 1 000 V

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros lempų lizdai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V
įtampai

Description:

Lamp-holders, for a voltage = 1 000 V

27.33.12.00.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros lempų laikikliai
Lamp-holders for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros lempų
laikikliai

Description:

Lamp-holders for a voltage ? 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536[.61(.10 + .90)]

CN:

8536[.61(.10 + .90)]

27.33.13

Niekur kitur nepriskirti kištukai, kištukiniai lizdai ir kita įranga, naudojama elektrinėms grandinėms perjungti ar apsaugoti
Plugs, sockets and other apparatus for switching or protecting electrical circuits n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti kištukai, kištukiniai lizdai ir kita
įranga, naudojama elektrinėms grandinėms perjungti
ar apsaugoti

Description:

Plugs, sockets and other apparatus for switching or
protecting electrical circuits n.e.c.
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27.33.13.10.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos bendraašių kabelių kištukai ir kištukiniai lizdai
Plugs and sockets for coaxial cables for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos bendraašių kabelių
kištukai ir kištukiniai lizdai

Description:

Plugs and sockets for coaxial cables for a voltage ? 1
kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 69 10

CN:

8536 69 10

27.33.13.30.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos spausdintinių grandinių kištukai ir kištukiniai lizdai
Plugs and sockets for printed circuits for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos spausdintinių
grandinių kištukai ir kištukiniai lizdai

Description:

Plugs and sockets for printed circuits for a voltage ? 1
kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 69 30

CN:

8536 69 30

27.33.13.50.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos kištukai ir kištukiniai lizdai (išskyrus bendraašių kabelių, spausdintinių grandinių kištukus ir kištukinius
lizdus)
Plugs and sockets for a voltage ? 1 kV (excluding for coaxial cables, for printed circuits)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos kištukai ir kištukiniai
lizdai (išskyrus bendraašių kabelių, spausdintinių
grandinių kištukus ir kištukinius lizdus)

Description:

Plugs and sockets for a voltage ? 1 kV (excluding for
coaxial cables, for printed circuits)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 69 90

CN:

8536 69 90

27.33.13.60.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos surenkamieji elektros grandinių elementai
Prefabricated elements for electrical circuits for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos surenkamieji elektros Description:
grandinių elementai

Prefabricated elements for electrical circuits for a
voltage ? 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 90 01

CN:

8536 90 01

27.33.13.70.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos laidų ir kabelių jungtys ir kontaktiniai elementai
Connections and contact elements for wires and cables for a voltage ? 1 kV

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos laidų ir kabelių
jungtys ir kontaktiniai elementai

Description:

Connections and contact elements for wires and cables
for a voltage ? 1 kV

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536 90 10

CN:

8536 90 10
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27.33.13.80.00

Kiti ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros grandinių perjungikliai
Other apparatus for connections to or in electrical circuit, voltage ? 1 000 V

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros grandinių Description:
perjungikliai

Other apparatus for connections to or in electrical
circuit, voltage ? 1 000 V

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8536[.70 + .90(.20 + .85)]

CN:

8536[.70 + .90(.20 + .85)]

27.33.14

Elektros izoliacinės jungiamosios detalės iš plastiko
Electrical insulating fittings of plastics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros izoliacinės jungiamosios detalės iš plastiko

Description:

Electrical insulating fittings of plastics

27.33.14.10.00

Plastikiniai magistraliniai, kanaliniai ir kabeliniai loveliai elektros grandinėms instaliuoti
Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits, of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai magistraliniai, kanaliniai ir kabeliniai loveliai
elektros grandinėms instaliuoti

Description:

Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits,
of plastics

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3925 90 20

CN:

3925 90 20

27.33.14.30.00

Plastikinės izoliacinės detalės elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai (išskyrus elektros izoliatorius)
Insulating fittings of plastic, for electrical machines, appliances or equipment (excluding electrical insulators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikinės izoliacinės detalės elektros mašinoms,
prietaisams ar įrangai (išskyrus elektros izoliatorius)

Description:

Insulating fittings of plastic, for electrical machines,
appliances or equipment (excluding electrical
insulators)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8547 20

CN:

8547 20

27.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos
įtaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wiring devices

27.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos
įtaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wiring devices

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 047/1 939

PGPK 2013

27.33.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos
įtaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wiring devices

27.4

Elektros apšvietimo įranga
Electric lighting equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Elektros apšvietimo įranga

Description:

Electric lighting equipment

27.40

Elektros apšvietimo įranga
Electric lighting equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros apšvietimo įranga

Description:

Electric lighting equipment

27.40.1

Elektrinės kaitinamosios ar dujošvytės lempos; lankinės lempos
Electric filament or discharge lamps; arc lamps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinės kaitinamosios ar dujošvytės lempos; lankinės Description:
lempos

27.40.11

Sandariosios kryptingų spindulių lempos
Sealed beam lamp units

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sandariosios kryptingų spindulių lempos

Description:

Sealed beam lamp units

27.40.11.00.00

Sandariosios kryptingų spindulių lempos
Sealed beam lamp units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandariosios kryptingų spindulių lempos

Description:

Sealed beam lamp units

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 10

CN:

8539 10

27.40.12

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos, išskyrus ultravioletines arba infraraudonąsias lempas
Tungsten halogen filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos,
išskyrus ultravioletines arba infraraudonąsias lempas

Description:

Tungsten halogen filament lamps, excluding ultraviolet
or infra-red lamps
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27.40.12.50.00

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos, naudojamos motocikluose ir kitose variklinėse transporto priemonėse (išskyrus
ultravioletines ir infraraudonąsias lempas)
Tungsten halogen filament lamps for motorcycles and motor vehicles (excluding ultraviolet and infrared lamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos,
naudojamos motocikluose ir kitose variklinėse
transporto priemonėse (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias lempas)

Description:

Tungsten halogen filament lamps for motorcycles and
motor vehicles (excluding ultraviolet and infrared
lamps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 21 30

CN:

8539 21 30

27.40.12.93.00

Aukštesnės kaip 100 V įtampos volframinės halogeninės kaitinamosios lempos (išskyrus ultravioletines ir infraraudonąsias, motociklų ir
kitų variklinių transporto priemonių lempas)
Tungsten halogen filament lamps, for a voltage > 100 V (excluding ultraviolet and infra-red lamps, for motorcycles and motor vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 100 V įtampos volframinės
halogeninės kaitinamosios lempos (išskyrus
ultravioletines ir infraraudonąsias, motociklų ir kitų
variklinių transporto priemonių lempas)

Description:

Tungsten halogen filament lamps, for a voltage > 100
V (excluding ultraviolet and infra-red lamps, for
motorcycles and motor vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 21 92

CN:

8539 21 92

27.40.12.95.00

Ne aukštesnės kaip 100 V įtampos volframinės halogeninės kaitinamosios lempos (išskyrus ultravioletines ir infraraudonąsias,
motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių lempas)
Tungsten halogen filament lamps for a voltage ? 100 V (excluding ultraviolet and infrared lamps, for motorcycles and motor vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne aukštesnės kaip 100 V įtampos volframinės
halogeninės kaitinamosios lempos (išskyrus
ultravioletines ir infraraudonąsias, motociklų ir kitų
variklinių transporto priemonių lempas)

Description:

Tungsten halogen filament lamps for a voltage ? 100 V
(excluding ultraviolet and infrared lamps, for
motorcycles and motor vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 21 98

CN:

8539 21 98

27.40.13

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W, o įtampa didesnė kaip 100 V
Filament lamps of a power <= 200 W and for a voltage > 100 V n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kaitinamosios lempos,
kurių galia ne didesnė kaip 200 W, o įtampa didesnė
kaip 100 V

Description:

Filament lamps of a power = 200 W and for a voltage
> 100 V n.e.c.

27.40.13.00.00

Aukštesnės kaip 100 V įtampos kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W, įskaitant atšvaitines lempas (išskyrus
ultravioletines ir infraraudonąsias lempas, volframo halogenines kaitinamąsias lempas ir sandarias kryptingų spindulių lempas)
Filament lamps of a power ? 200 W and for a voltage > 100 V including reflector lamps (excluding ultraviolet, infrared lamps, tungsten
halogen filament lamps and sealed beam lamp units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesnės kaip 100 V įtampos kaitinamosios lempos,
kurių galia ne didesnė kaip 200 W, įskaitant atšvaitines

Description:

Filament lamps of a power ? 200 W and for a voltage
> 100 V including reflector lamps (excluding
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lempas (išskyrus ultravioletines ir infraraudonąsias
lempas, volframo halogenines kaitinamąsias lempas ir
sandarias kryptingų spindulių lempas)

ultraviolet, infrared lamps, tungsten halogen filament
lamps and sealed beam lamp units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539[.22(.10 + .90)]

CN:

8539[.22(.10 + .90)]

27.40.14

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos
Filament lamps n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos

Description:

Filament lamps n.e.c.

27.40.14.60.00

Kaitinamosios lempos, naudojamos motocikluose ar kitose variklinėse transporto priemonėse, išskyrus sandarias kryptingų spindulių ir
volframines halogenines kaitinamąsias lempas
Filament lamps for motorcycles or other motor vehicles excluding sealed beam lamp units, tungsten halogen lamps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaitinamosios lempos, naudojamos motocikluose ar
kitose variklinėse transporto priemonėse, išskyrus
sandarias kryptingų spindulių ir volframines
halogenines kaitinamąsias lempas

Description:

Filament lamps for motorcycles or other motor vehicles
excluding sealed beam lamp units, tungsten halogen
lamps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 29 30

CN:

8539 29 30

27.40.14.90.00

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos
Filament lamps n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos

Description:

Filament lamps n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539[.29(.92 + .98)]

CN:

8539[.29(.92 + .98)]

27.40.15

Dujošvytės lempos; ultravioletinės arba infraraudonosios lempos; lankinės lempos
Discharge lamps; ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujošvytės lempos; ultravioletinės arba
infraraudonosios lempos; lankinės lempos

Description:

Discharge lamps; ultra-violet or infra-red lamps; arc
lamps

27.40.15.10.00

Liuminescencinės dvicokolės karštojo katodo dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines lempas)
Fluorescent hot cathode discharge lamps, with double ended cap (excluding ultraviolet lamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liuminescencinės dvicokolės karštojo katodo
dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines lempas)

Description:

Fluorescent hot cathode discharge lamps, with double
ended cap (excluding ultraviolet lamps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 31 10

CN:

8539 31 10
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27.40.15.30.00

Liuminescencinės karštojo katodo dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines dvicokoles lempas)
Fluorescent hot cathode discharge lamps (excluding ultraviolet lamps, with double ended cap)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liuminescencinės karštojo katodo dujošvytės lempos
(išskyrus ultravioletines dvicokoles lempas)

Description:

Fluorescent hot cathode discharge lamps (excluding
ultraviolet lamps, with double ended cap)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539 31 90

CN:

8539 31 90

27.40.15.50.00

Kitos dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines lempas)
Other discharge lamps (excluding ultraviolet lamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines
lempas)

Description:

Other discharge lamps (excluding ultraviolet lamps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539[.32(.20 + .90) + .39]

CN:

8539[.32(.20 + .90) + .39]

27.40.15.70.00

Ultravioletinės arba infraraudonosios lempos, lankinės lempos
Ultraviolet or infrared lamps, arc lamps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ultravioletinės arba infraraudonosios lempos, lankinės
lempos

Description:

Ultraviolet or infrared lamps, arc lamps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8539[.41 + .49]

CN:

8539[.41 + .49]

27.40.2

Lempos ir šviestuvai
Lamps and lighting fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lempos ir šviestuvai

Description:

Lamps and lighting fittings

27.40.21

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų
Portable electric lamps worked by dry batteries, accumulators, magnetos

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų
baterijų, akumuliatorių, magnetų

Description:

Portable electric lamps worked by dry batteries,
accumulators, magnetos

27.40.21.00.00

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų (išskyrus skirtas motociklams ir variklinėms
transporto priemonėms)
Portable electric lamps worked by dry batteries, accumulators or magnetos (excluding for cycles or motor vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų
baterijų, akumuliatorių, magnetų (išskyrus skirtas
motociklams ir variklinėms transporto priemonėms)

Description:

Portable electric lamps worked by dry batteries,
accumulators or magnetos (excluding for cycles or
motor vehicles)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8513 10

27.40.22

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų statomos elektros lempos
Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų statomos
elektros lempos

Description:

Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

27.40.22.00.00

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų statomos elektros lempos
Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų statomos
elektros lempos

Description:

Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405[.20(.11 + .40 + .50 + .91 + .99)]

CN:

9405[.20(.11 + .40 + .50 + .91 + .99)]

27.40.23

Neelektrinės lempos ir šviestuvai
Non-electrical lamps and lighting fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

Description:

Non-electrical lamps and lighting fittings

27.40.23.00.00

Neelektrinės lempos ir šviestuvai
Non-electrical lamps and lighting fittings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

Description:

Non-electrical lamps and lighting fittings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405 50

CN:

9405 50

27.40.24

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai
Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs
gaminiai

Description:

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

27.40.24.00.00

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai (įskaitant kelio ženklus)
Illuminated signs, illuminated name-plates and the like (including road signs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs
gaminiai (įskaitant kelio ženklus)

Description:

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like
(including road signs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405[.60(.20 + .80)]

CN:

9405[.60(.20 + .80)]
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27.40.25

Sietynai ir kiti palubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai
Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sietynai ir kiti palubiniai ar sieniniai elektriniai
šviestuvai

Description:

Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting
fittings

27.40.25.00.00

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų (išskyrus naudojamus atviroms viešosioms vietoms arba
transporto keliams apšviesti)
Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding those used for lighting public open spaces or thoroughfares)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų
arba prie sienų (išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto keliams apšviesti)

Description:

Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting
fittings (excluding those used for lighting public open
spaces or thoroughfares)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405[.10(.21 + .40 + .50 + .91 + .98)]

CN:

9405[.10(.21 + .40 + .50 + .91 + .98)]

27.40.3

Kitos lempos ir šviestuvai
Other lamps and lighting fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos lempos ir šviestuvai

Description:

Other lamps and lighting fittings

27.40.31

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių kubeliai ir panašūs gaminiai
Photographic flashbulbs, flashcubes and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių kubeliai ir panašūs
gaminiai

Description:

Photographic flashbulbs, flashcubes and the like

27.40.31.00.00

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių kubeliai ir panašūs gaminiai
Photographic flashbulbs, flashcubes and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių kubeliai ir panašūs
gaminiai

Description:

Photographic flashbulbs, flashcubes and the like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9006 69 00b

CN:

9006 69 00b

27.40.32

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai
Lighting sets of a kind used for Christmas trees

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai

Description:

Lighting sets of a kind used for Christmas trees
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27.40.32.00.00

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai
Lighting sets for Christmas trees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai

Description:

Lighting sets for Christmas trees

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405 30

CN:

9405 30

27.40.33

Prožektoriai ir žibintai
Searchlights and spotlights

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prožektoriai ir žibintai

Description:

Searchlights and spotlights

27.40.33.00.00

Prožektoriai ir žibintai (įskaitant scenoms, foto- ar kino studijoms apšviesti)
Searchlights and spotlights (including for stage sets, photographic or film studios)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prožektoriai ir žibintai (įskaitant scenoms, foto- ar kino
studijoms apšviesti)

Description:

Searchlights and spotlights (including for stage sets,
photographic or film studios)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405 40 10

CN:

9405 40 10

27.40.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, lempos ir apšvietimo įranga
Other lamps and lighting fittings n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, lempos ir apšvietimo
įranga

Description:

Other lamps and lighting fittings n.e.c.

27.40.39.10.00

Variklinių transporto priemonių elektriniai apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai (išskyrus kaitinamąsias arba dujošvytes
lempas, sandarias kryptingų spindulių, ultravioletines, infraraudonąsias ir lankines lempas)
Electrical lighting or visual signalling equipment for motor vehicles (excluding electric filament or discharge lamps, sealed beam lamp
units, ultraviolet, infrared and arc lamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių elektriniai apšvietimo
arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai (išskyrus
kaitinamąsias arba dujošvytes lempas, sandarias
kryptingų spindulių, ultravioletines, infraraudonąsias ir
lankines lempas)

Description:

Electrical lighting or visual signalling equipment for
motor vehicles (excluding electric filament or discharge
lamps, sealed beam lamp units, ultraviolet, infrared and
arc lamps)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8512 20

CN:

8512 20
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27.40.39.30.00

Elektros lempos ir plastikinė ar kitų medžiagų apšvietimo įranga, kurioje naudojamos kaitinamosios ir vamzdinės liuminescencinės
lempos
Electric lamps and lighting fittings, of plastic and other materials, of a kind used for filament lamps and tubular fluorescent lamps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros lempos ir plastikinė ar kitų medžiagų
Description:
apšvietimo įranga, kurioje naudojamos kaitinamosios ir
vamzdinės liuminescencinės lempos

Electric lamps and lighting fittings, of plastic and other
materials, of a kind used for filament lamps and tubular
fluorescent lamps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9405[.40(.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)]

CN:

9405[.40(.31 + .35 + .39 + .91 + .95 + .99)]

27.40.4

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys
Parts for lamps and lighting equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

Description:

Parts for lamps and lighting equipment

27.40.41

Kaitinamųjų arba dujošvyčių lempų dalys
Parts for filament or discharge lamps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaitinamųjų arba dujošvyčių lempų dalys

Description:

Parts for filament or discharge lamps

27.40.41.00.00

Kaitinamųjų arba dujošvyčių elektros lempų dalys (įskaitant sandarias kryptingų spindulių, ultravioletines arba infraraudonąsias bei
lankines lempas)
Parts for electric filament or discharge lamps (including sealed beam lamp units, ultraviolet or infrared lamps, arc lamps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaitinamųjų arba dujošvyčių elektros lempų dalys
(įskaitant sandarias kryptingų spindulių, ultravioletines
arba infraraudonąsias bei lankines lempas)

Description:

Parts for electric filament or discharge lamps (including
sealed beam lamp units, ultraviolet or infrared lamps,
arc lamps)

Ryšys su CN:

8539[.90(.10 + .90)]

CN:

8539[.90(.10 + .90)]

27.40.42

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys
Parts of lamps and lighting fittings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

Description:

Parts of lamps and lighting fittings

27.40.42.30.00

Nešiojamųjų elektros lempų, maitinamų iš sausų baterijų, akumuliatorių, magnetų, dalys (išskyrus motociklų ir kitų variklinių transporto
priemonių lempų dalis)
Parts of portable electric lamps worked by dry batteries, accumulators or magnetos (excluding for cycles or motor vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nešiojamųjų elektros lempų, maitinamų iš sausų
Description:
baterijų, akumuliatorių, magnetų, dalys (išskyrus
motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių lempų
dalis)

Parts of portable electric lamps worked by dry
batteries, accumulators or magnetos (excluding for
cycles or motor vehicles)

Ryšys su CN:

8513 90

8513 90
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27.40.42.50.00

Lempų, šviestuvų ir kt. dalys (išskyrus stiklines ir plastikines)
Parts (excluding of glass or plastics) of lamps and lighting fittings, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lempų, šviestuvų ir kt. dalys (išskyrus stiklines ir
plastikines)

Description:

Parts (excluding of glass or plastics) of lamps and
lighting fittings, etc.

Ryšys su CN:

9405 99

CN:

9405 99

27.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
apšvietimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric lighting equipment

27.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
apšvietimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric lighting equipment

27.40.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros
apšvietimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric lighting equipment

27.5

Buitiniai aparatai arba prietaisai
Domestic appliances

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Buitiniai aparatai arba prietaisai

Description:

Domestic appliances

27.51

Buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai
Electric domestic appliances

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai

Description:

Electric domestic appliances

27.51.1

Šaldytuvai ir šaldikliai; skalbimo mašinos; elektrinės antklodės; vėdintuvai (ventiliatoriai)
Refrigerators and freezers; washing machines; electric blankets; fans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaldytuvai ir šaldikliai; skalbimo mašinos; elektrinės
antklodės; vėdintuvai (ventiliatoriai)

Description:

Refrigerators and freezers; washing machines; electric
blankets; fans
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27.51.11

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai
Refrigerators and freezers, of the household type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

Description:

Refrigerators and freezers, of the household type

27.51.11.10.00

Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis
Combined refrigerators-freezers, with separate external doors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su atskiromis
išorinėmis durimis

Description:

Combined refrigerators-freezers, with separate external
doors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418[.10(.20 + .80)]

CN:

8418[.10(.20 + .80)]

27.51.11.33.00

Buitiniai šaldytuvai (įskaitant kompresorinius, elektrinius absorbcinius) (išskyrus įmontuojamus)
Household-type refrigerators (including compression-type, electrical absorption-type) (excluding built-in)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai šaldytuvai (įskaitant kompresorinius,
elektrinius absorbcinius) (išskyrus įmontuojamus)

Description:

Household-type refrigerators (including compressiontype, electrical absorption-type) (excluding built-in)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418[.21(.10 + .51 + .91 + .99) + .29]

CN:

8418[.21(.10 + .51 + .91 + .99) + .29]

27.51.11.35.00

Kompresoriniai įmontuojami šaldytuvai
Compression-type built-in refrigerators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompresoriniai įmontuojami šaldytuvai

Description:

Compression-type built-in refrigerators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 21 59

CN:

8418 21 59

27.51.11.50.00

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 l
Chest freezers of a capacity ? 800 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip Description:
800 l

Chest freezers of a capacity ? 800 litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418[.30(.20 + .80)]

CN:

8418[.30(.20 + .80)]
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27.51.11.70.00

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 l
Upright freezers of a capacity ? 900 litres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 l

Description:

Upright freezers of a capacity ? 900 litres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418[.40(.20 + .80)]

CN:

8418[.40(.20 + .80)]

27.51.12

Buitinės indaplovės
Dish washing machines, of the household type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinės indaplovės

Description:

Dish washing machines, of the household type

27.51.12.00.00

Buitinės indaplovės
Household dishwashing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės indaplovės

Description:

Household dishwashing machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8422 11

CN:

8422 11

27.51.13

Buitinės drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos
Cloth washing and drying machines, of the household type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinės drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos

Description:

Cloth washing and drying machines, of the household
type

27.51.13.00.00

Buitinės drabužių skalbyklės ir džiovyklės
Cloth washing and drying machines, of the household type

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės drabužių skalbyklės ir džiovyklės

Description:

Cloth washing and drying machines, of the household
type

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8450[.11(.11 + .19 + .90) + .12 + .19] + 8451 21

CN:

8450[.11(.11 + .19 + .90) + .12 + .19] + 8451 21

27.51.14

Elektrinės antklodės
Electric blankets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės antklodės

Description:

Electric blankets
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27.51.14.00.00

Elektrinės antklodės
Electric blankets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės antklodės

Description:

Electric blankets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6301 10

CN:

6301 10

27.51.15

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir ventiliaciniai arba recirkuliaciniai garų rinktuvai
Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir ventiliaciniai arba
recirkuliaciniai garų rinktuvai

Description:

Fans and ventilating or recycling hoods of the
domestic type

27.51.15.30.00

Staliniai, grindiniai, sieniniai, languose, ant lubų arba ant stogų montuojami ventiliatoriai su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne
didesnė kaip 125 W
Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output ? 125 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staliniai, grindiniai, sieniniai, languose, ant lubų arba
ant stogų montuojami ventiliatoriai su įmontuotu
elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W

Description:

Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a
self-contained electric motor of an output ? 125 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 51

CN:

8414 51

27.51.15.80.00

Ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, kurių maksimalus horizontalios kraštinės
matmuo ne didesnis kaip 120 cm
Ventilating or recycling hoods incorporating a fan, with a maximum horizontal side ? 120 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos
Description:
spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, kurių maksimalus
horizontalios kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120
cm

Ventilating or recycling hoods incorporating a fan, with
a maximum horizontal side ? 120 cm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 60

CN:

8414 60

27.51.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai
Other electrical domestic appliances n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, buitiniai elektriniai aparatai
arba prietaisai

Description:

Other electrical domestic appliances n.e.c.

27.51.21

Elektromechaniniai buitiniai aparatai arba prietaisai su įmontuotu elektros varikliu
Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Elektromechaniniai buitiniai aparatai arba prietaisai su
įmontuotu elektros varikliu

27.51.21.23.00

Dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 1 500 W, ir su maišeliu arba kita talpykla dulkėms surinkti,
kurios talpa ne didesnė kaip 20 l
Vacuum cleaners with a self-contained electric motor of a power ? 1 500 W and having a dust bag or other receptable capacity ? 20 l

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu, kurio
galia ne didesnė kaip 1 500 W, ir su maišeliu arba kita
talpykla dulkėms surinkti, kurios talpa ne didesnė kaip
20 l

Description:

Vacuum cleaners with a self-contained electric motor
of a power ? 1 500 W and having a dust bag or other
receptable capacity ? 20 l

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8508 11

CN:

8508 11

27.51.21.25.00

Kiti dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu
Other vacuum cleaners with a self-contained electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu

Description:

Other vacuum cleaners with a self-contained electric
motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8508 19

CN:

8508 19

27.51.21.70.00

Buitiniai maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai; vaisių arba daržovių sulčiaspaudės su įmontuotu elektros varikliu
Domestic food grinders, mixers and fruit or vegetable juice extractors, with a self-contained electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai;
vaisių arba daržovių sulčiaspaudės su įmontuotu
elektros varikliu

Description:

Domestic food grinders, mixers and fruit or vegetable
juice extractors, with a self-contained electric motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8509 40

CN:

8509 40

27.51.21.90.00

Kiti elektromechaniniai prietaisai
Other electromechanical appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elektromechaniniai prietaisai

Description:

Other electromechanical appliances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8509 80

CN:

8509 80

27.51.22

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu
Shavers, hair-removing appliances and hair clippers, with self-contained electric motor

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo
mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu

Description:

Shavers, hair-removing appliances and hair clippers,
with self-contained electric motor
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27.51.22.00.00

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu
Shavers, hair-removing appliances and hair clippers, with self-contained electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo
mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu

Description:

Shavers, hair-removing appliances and hair clippers,
with self-contained electric motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8510[.10 + .20 + .30]

CN:

8510[.10 + .20 + .30]

27.51.23

Elektroterminiai plaukų ar rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės
Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus; electric smoothing irons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroterminiai plaukų ar rankų džiovintuvai; elektrinės Description:
laidynės

27.51.23.10.00

Elektriniai plaukų džiovintuvai
Electric hair dryers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai plaukų džiovintuvai

Description:

Electric hair dryers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 31

CN:

8516 31

27.51.23.30.00

Kiti elektriniai aparatai šukuosenoms daryti (įskaitant plaukų suktukus, plaukų garbanojimo žnyples) (išskyrus gaubtinius džiovintuvus,
plaukų džiovintuvus)
Electric hairdressing apparatus (including hair curlers, curling tongs) (excluding hair drying hoods, hair dryers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elektriniai aparatai šukuosenoms daryti (įskaitant
Description:
plaukų suktukus, plaukų garbanojimo žnyples) (išskyrus
gaubtinius džiovintuvus, plaukų džiovintuvus)

Electric hairdressing apparatus (including hair curlers,
curling tongs) (excluding hair drying hoods, hair dryers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 32

CN:

8516 32

27.51.23.50.00

Elektriniai rankų džiovintuvai
Electric hand-drying apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai rankų džiovintuvai

Description:

Electric hand-drying apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 33

CN:

8516 33
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Electro-thermic hair-dressing or hand-drying
apparatus; electric smoothing irons

1 061/1 939

PGPK 2013

27.51.23.70.00

Elektrinės laidynės
Electric smoothing irons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės laidynės

Description:

Electric smoothing irons

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 40

CN:

8516 40

27.51.24

Kiti elektroterminiai aparatai
Other electro-thermic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti elektroterminiai aparatai

Description:

Other electro-thermic appliances

27.51.24.10.00

Dulkių siurbliai, įskaitant sauso ir drėgno valymo dulkių siurblius (išskyrus su įmontuotu elektros varikliu)
Vacuum cleaners, including dry cleaners and wet vacuum cleaners (excluding with self-contained electric motor)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dulkių siurbliai, įskaitant sauso ir drėgno valymo dulkių Description:
siurblius (išskyrus su įmontuotu elektros varikliu)

Vacuum cleaners, including dry cleaners and wet
vacuum cleaners (excluding with self-contained electric
motor)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8508 60

CN:

8508 60

27.51.24.30.00

Buitiniai elektriniai kavinukai arba arbatinukai (įskaitant filtrus)
Domestic electric coffee or tea makers (including percolators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai elektriniai kavinukai arba arbatinukai (įskaitant Description:
filtrus)

Domestic electric coffee or tea makers (including
percolators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 71

CN:

8516 71

27.51.24.50.00

Buitiniai elektriniai skrudintuvai (įskaitant duonos, bulvių ar kitų mažų maisto gabaliukų skrudinimo orkaites)
Domestic electric toasters (including toaster ovens for toasting bread, potatoes or other small items)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai elektriniai skrudintuvai (įskaitant duonos,
bulvių ar kitų mažų maisto gabaliukų skrudinimo
orkaites)

Description:

Domestic electric toasters (including toaster ovens for
toasting bread, potatoes or other small items)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 72

CN:

8516 72
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27.51.24.90.00

Elektroterminiai aparatai, naudojami buityje (išskyrus šukuosenoms daryti skirtus aparatus ir rankų džiovintuvus, patalpų šildymo
aparatus ir dirvos šildymo aparatus, vandens šildytuvus, panardinamuosius šildytuvus, laidynes, mikrobangų krosneles, orkaites,
virykles, viryklių plokštes, kaitvietes, lankainius, kepimo groteles ir keptuvus, kavinukus, arbatinukus ir skrudintuvus)
Electro-thermic appliances, for domestic use (excluding hairdressing appliances and hand dryers, space-heating and soil-heating
apparatus, water heaters, immersion heaters, smoothing irons, microwave ovens, ovens, cookers, cooking plates, boiling rings, grillers,
roasters, coffee makers, tea makers and toasters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroterminiai aparatai, naudojami buityje (išskyrus
Description:
šukuosenoms daryti skirtus aparatus ir rankų
džiovintuvus, patalpų šildymo aparatus ir dirvos
šildymo aparatus, vandens šildytuvus,
panardinamuosius šildytuvus, laidynes, mikrobangų
krosneles, orkaites, virykles, viryklių plokštes, kaitvietes,
lankainius, kepimo groteles ir keptuvus, kavinukus,
arbatinukus ir skrudintuvus)

Electro-thermic appliances, for domestic use (excluding
hairdressing appliances and hand dryers, spaceheating and soil-heating apparatus, water heaters,
immersion heaters, smoothing irons, microwave ovens,
ovens, cookers, cooking plates, boiling rings, grillers,
roasters, coffee makers, tea makers and toasters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516[.79(.20 + .70)]

CN:

8516[.79(.20 + .70)]

27.51.25

Elektriniai momentiniai arba netekančiojo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai
Electrical instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektriniai momentiniai arba netekančiojo vandens
šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai

Description:

Electrical instantaneous or storage water heaters and
immersion heaters

27.51.25.30.00

Elektriniai tekančiojo vandens šildytuvai
Electric instantaneous water heaters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai tekančiojo vandens šildytuvai

Description:

Electric instantaneous water heaters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 10 11

CN:

8516 10 11

27.51.25.60.00

Elektriniai vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai (išskyrus tekančiojo vandens šildytuvus)
Electric water heaters and immersion heaters (excluding instantaneous water heaters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai vandens šildytuvai ir panardinamieji
šildytuvai (išskyrus tekančiojo vandens šildytuvus)

Description:

Electric water heaters and immersion heaters
(excluding instantaneous water heaters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 10 80

CN:

8516 10 80

27.51.26

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo
aparatai

Description:

Electric space heating apparatus and electric soil
heating apparatus
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27.51.26.30.00

Elektriniai patalpų šildymo radiatoriai
Electric storage heating radiators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai patalpų šildymo radiatoriai

Description:

Electric storage heating radiators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 21

CN:

8516 21

27.51.26.50.00

Elektriniai radiatoriai, konvektoriai ir šildytuvai arba židiniai su įmontuotu ventiliatoriumi
Electric radiators, convection heaters and heaters or fires with built-in fans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai radiatoriai, konvektoriai ir šildytuvai arba
židiniai su įmontuotu ventiliatoriumi

Description:

Electric radiators, convection heaters and heaters or
fires with built-in fans

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516[.29(.10 + .50 + .91)]

CN:

8516[.29(.10 + .50 + .91)]

27.51.26.90.00

Kiti elektriniai patalpų šildymo aparatai
Other electric space heaters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti elektriniai patalpų šildymo aparatai

Description:

Other electric space heaters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 29 99

CN:

8516 29 99

27.51.27

Mikrobangų krosnys
Microwave ovens

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mikrobangų krosnys

Description:

Microwave ovens

27.51.27.00.00

Buitinės mikrobangų krosnys
Domestic microwave ovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės mikrobangų krosnys

Description:

Domestic microwave ovens

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 50

CN:

8516 50

27.51.28

Kitos orkaitės; viryklės, viryklių plokštės, lankainiai; kepimo grotelės ir keptuvai
Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers, roasters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos orkaitės; viryklės, viryklių plokštės, lankainiai;
kepimo grotelės ir keptuvai

Description:

Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings;
grillers, roasters
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27.51.28.10.00

Buitinės elektrinės viryklės bent su viena orkaite ar kaitviete (įskaitant kombinuotus dujinius-elektrinius buitinius prietaisus)
Domestic electric cookers with at least an oven and a hob (including combined gas-electric appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės elektrinės viryklės bent su viena orkaite ar
kaitviete (įskaitant kombinuotus dujinius-elektrinius
buitinius prietaisus)

Description:

Domestic electric cookers with at least an oven and a
hob (including combined gas-electric appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 60 10

CN:

8516 60 10

27.51.28.30.00

Buitinių elektrinių viryklių plokštės, lankainiai ir kaitvietės
Electric cooking plates, boiling rings and hobs for domestic use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinių elektrinių viryklių plokštės, lankainiai ir
kaitvietės

Description:

Electric cooking plates, boiling rings and hobs for
domestic use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 60 50

CN:

8516 60 50

27.51.28.50.00

Buitiniai elektriniai keptuvai ir kepimo grotelės
Domestic electric grills and roasters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai elektriniai keptuvai ir kepimo grotelės

Description:

Domestic electric grills and roasters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 60 70

CN:

8516 60 70

27.51.28.70.00

Buitinės elektrinės įmontuojamosios orkaitės
Domestic electric ovens for building-in

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės elektrinės įmontuojamosios orkaitės

Description:

Domestic electric ovens for building-in

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 60 80

CN:

8516 60 80

27.51.28.90.00

Buitinės elektrinės orkaitės (išskyrus įmontuojamąsias orkaites, mikrobangų krosneles)
Domestic electric ovens (excluding those for building-in, microwave ovens)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės elektrinės orkaitės (išskyrus įmontuojamąsias
orkaites, mikrobangų krosneles)

Description:

Domestic electric ovens (excluding those for buildingin, microwave ovens)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8516 60 90

CN:

8516 60 90
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27.51.29

Elektros kaitinimieji varžai
Electric heating resistors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros kaitinimieji varžai

Description:

Electric heating resistors

27.51.29.00.00

Kontaktiniai elektros kaitinamieji varžai (išskyrus anglinius)
Electric heating resistors (excluding of carbon)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kontaktiniai elektros kaitinamieji varžai (išskyrus
anglinius)

Description:

Electric heating resistors (excluding of carbon)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8516[.80(.20 + .80)]

CN:

8516[.80(.20 + .80)]

27.51.3

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys
Parts of electric domestic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

Description:

Parts of electric domestic appliances

27.51.30

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys
Parts of electric domestic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

Description:

Parts of electric domestic appliances

27.51.30.10.00

Dulkių siurblių dalys
Parts for vacuum cleaners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dulkių siurblių dalys

Description:

Parts for vacuum cleaners

Ryšys su CN:

8508 70

CN:

8508 70

27.51.30.30.00

Buitinių elektromechaninių prietaisų su įmontuotais elektros varikliais dalys (išskyrus dulkių siurblių dalis)
Parts for electro-mechanical domestic appliances with a self-contained electric motor (excluding parts for vacuum cleaners)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinių elektromechaninių prietaisų su įmontuotais
elektros varikliais dalys (išskyrus dulkių siurblių dalis)

Description:

Parts for electro-mechanical domestic appliances with
a self-contained electric motor (excluding parts for
vacuum cleaners)

Ryšys su CN:

8509 90

CN:

8509 90

27.51.30.50.00

Skustuvų ir plaukų kirpimo mašinėlių su įmontuotu elektros varikliu dalys
Parts for shavers and hair clippers with a self-contained electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skustuvų ir plaukų kirpimo mašinėlių su įmontuotu
elektros varikliu dalys

Description:

Parts for shavers and hair clippers with a self-contained
electric motor
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Ryšys su CN:

8510 90

CN:

8510 90

27.51.30.70.00

Prietaisų, priskirtų HS 85.16 pozicijai, dalys
Parts of appliances of HS 8516

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisų, priskirtų HS 85.16 pozicijai, dalys

Description:

Parts of appliances of HS 8516

Ryšys su CN:

8516 90

CN:

8516 90

27.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric domestic appliances

27.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric domestic appliances

27.51.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electric domestic appliances

27.52

Buitiniai neelektriniai aparatai arba prietaisai
Non-electric domestic appliances

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Buitiniai neelektriniai aparatai arba prietaisai

Description:

Non-electric domestic appliances

27.52.1

Buitinė neelektrinė virimo ir šildymo įranga
Domestic cooking and heating equipment, non-electric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Buitinė neelektrinė virimo ir šildymo įranga

Description:

Domestic cooking and heating equipment, non-electric

27.52.11

Buitiniai neelektriniai kepimo ir virimo aparatai, prietaisai ir plokšti šildytuvai iš geležies, plieno ar vario
Domestic cooking appliances and plate warmers, of iron or steel or of copper, non electric

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitiniai neelektriniai kepimo ir virimo aparatai,
prietaisai ir plokšti šildytuvai iš geležies, plieno ar vario

Description:

Domestic cooking appliances and plate warmers, of
iron or steel or of copper, non electric
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27.52.11.13.00

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai virimo ir kepimo įtaisai ir plokšti šildytuvai su orkaitėmis (įskaitant su papildomais centrinio
šildymo katilais, atskiras dujomis ir kitu kuru kūrenamas orkaites)
Iron or steel gas domestic cooking appliances and plate warmers, with an oven (including those with subsidiary boilers for central
heating, separate ovens for both gas and other fuels)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai virimo ir kepimo
Description:
įtaisai ir plokšti šildytuvai su orkaitėmis (įskaitant su
papildomais centrinio šildymo katilais, atskiras dujomis
ir kitu kuru kūrenamas orkaites)

Iron or steel gas domestic cooking appliances and
plate warmers, with an oven (including those with
subsidiary boilers for central heating, separate ovens
for both gas and other fuels)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321 11 10

CN:

7321 11 10

27.52.11.15.00

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai virimo ir kepimo įtaisai bei plokšti šildytuvai (įskaitant su papildomais centrinio šildymo katilais,
kūrenamus dujomis ar kitų rūšių kuru) (išskyrus su orkaitėmis)
Iron or steel gas domestic cooking appliances and plate warmers (including those with subsidiary boilers for central heating, for both
gas and other fuels; excluding those with ovens)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai virimo ir kepimo
įtaisai bei plokšti šildytuvai (įskaitant su papildomais
centrinio šildymo katilais, kūrenamus dujomis ar kitų
rūšių kuru) (išskyrus su orkaitėmis)

Description:

Iron or steel gas domestic cooking appliances and
plate warmers (including those with subsidiary boilers
for central heating, for both gas and other fuels;
excluding those with ovens)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321 11 90

CN:

7321 11 90

27.52.11.90.00

Kiti buitiniai neelektriniai virimo ir kepimo įtaisai ir plokšti šildytuvai iš geležies, plieno ar vario
Other domestic cooking appliances and plate warmers, of iron or steel or of copper, non-electric

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti buitiniai neelektriniai virimo ir kepimo įtaisai ir
plokšti šildytuvai iš geležies, plieno ar vario

Description:

Other domestic cooking appliances and plate warmers,
of iron or steel or of copper, non-electric

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321[.12 + .19] + 7418 10 10

CN:

7321[.12 + .19] + 7418 10 10

27.52.12

Kiti buitiniai aparatai arba prietaisai, kūrenami dujiniu kuru arba tiek dujiniu, tiek kitų rūšių kuru, skystuoju arba kietuoju kuru
Other domestic appliances, for gas fuel or for both gas and other fuels, for liquid fuel or for solid fuel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti buitiniai aparatai arba prietaisai, kūrenami dujiniu
kuru arba tiek dujiniu, tiek kitų rūšių kuru, skystuoju
arba kietuoju kuru

Description:

Other domestic appliances, for gas fuel or for both gas
and other fuels, for liquid fuel or for solid fuel

27.52.12.34.00

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai įtaisai (įskaitant šildytuvus, groteles, židinius, kaitintuvus, kūrenamus dujomis ir kitu kuru, išskyrus
virimo ir kepimo įtaisus ir plokščius šildytuvus)
Iron or steel gas domestic appliances, including heaters, grates, fires and braziers, for both gas and other fuels radiators (excluding
cooking appliances and plate warmers )

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai įtaisai (įskaitant
šildytuvus, groteles, židinius, kaitintuvus, kūrenamus
dujomis ir kitu kuru, išskyrus virimo ir kepimo įtaisus ir

Description:

Iron or steel gas domestic appliances, including
heaters, grates, fires and braziers, for both gas and
other fuels radiators (excluding cooking appliances and
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plokščius šildytuvus)

plate warmers )

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321 81

CN:

7321 81

27.52.12.50.00

Buitiniai geležies arba plieno įtaisai, kūrenami skystuoju kuru, įskaitant šildytuvus, groteles, židinius ir kaitintuvus (išskyrus virimo ir
kepimo įtaisus ir plokščius šildytuvus)
Iron or steel liquid fuel domestic appliances, including heaters, grates, fires and braziers (excluding cooking appliances and plate
warmers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai geležies arba plieno įtaisai, kūrenami skystuoju Description:
kuru, įskaitant šildytuvus, groteles, židinius ir
kaitintuvus (išskyrus virimo ir kepimo įtaisus ir
plokščius šildytuvus)

Iron or steel liquid fuel domestic appliances, including
heaters, grates, fires and braziers (excluding cooking
appliances and plate warmers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321 82

CN:

7321 82

27.52.12.70.00

Buitiniai geležies arba plieno įtaisai su dūmtraukiais, kūrenami kietuoju kuru (įskaitant šildytuvus, groteles, židinius, kaitintuvus; išskyrus
virimo ir kepimo įtaisus bei plokščius šildytuvus)
Iron or steel solid fuel domestic appliances, including heaters, grates, fires and braziers (excluding cooking appliances and plate
warmers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitiniai geležies arba plieno įtaisai su dūmtraukiais,
kūrenami kietuoju kuru (įskaitant šildytuvus, groteles,
židinius, kaitintuvus; išskyrus virimo ir kepimo įtaisus
bei plokščius šildytuvus)

Description:

Iron or steel solid fuel domestic appliances, including
heaters, grates, fires and braziers (excluding cooking
appliances and plate warmers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7321 89

CN:

7321 89

27.52.13

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai oro šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno
Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel, non-electric

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai oro šildytuvai ir
karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno

Description:

Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel,
non-electric

27.52.13.00.00

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno
Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel, non-electric

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai šildytuvai ir
karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno

Description:

Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel,
non-electric

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

7322 90

CN:

7322 90

27.52.14

Neelektriniai tekančiojo arba netekančiojo vandens šildytuvai
Water heaters, instantaneous or storage, non-electric

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektriniai tekančiojo arba netekančiojo vandens

Description:

Water heaters, instantaneous or storage, non-electric
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šildytuvai
27.52.14.00.00

Neelektriniai tekančiojo arba netekančiojo vandens šildytuvai
Non-electric instantaneous or storage water heaters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektriniai tekančiojo arba netekančiojo vandens
šildytuvai

Description:

Non-electric instantaneous or storage water heaters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419[.11 + .19]

CN:

8419[.11 + .19]

27.52.2

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys
Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių
neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys

Description:

Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar
non-electric domestic appliances

27.52.20

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys
Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir panašių
neelektrinių buitinių prietaisų ir aparatų dalys

Description:

Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar
non-electric domestic appliances

27.52.20.00.00

Geležies arba plieno krosnių, krosnių-viryklių, židinių, viryklių, mėsos keptuvų, žarijų indų, dujų degiklių, plokščių šildytuvų ir panašių
neelektrinių buitinių prietaisų, kūrenamų dujomis, skystuoju ar kietuoju kuru, dalys iš geležies arba plieno
Iron or steel parts for iron or steel stoves, ranges, grates, cookers, barbecues, brazers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric
domestic appliances for gas, liquid or solid fuels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies arba plieno krosnių, krosnių-viryklių, židinių,
viryklių, mėsos keptuvų, žarijų indų, dujų degiklių,
plokščių šildytuvų ir panašių neelektrinių buitinių
prietaisų, kūrenamų dujomis, skystuoju ar kietuoju
kuru, dalys iš geležies arba plieno

Description:

Iron or steel parts for iron or steel stoves, ranges,
grates, cookers, barbecues, brazers, gas-rings, plate
warmers and similar non-electric domestic appliances
for gas, liquid or solid fuels

Ryšys su CN:

7321 90

CN:

7321 90

27.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-electric domestic appliances

27.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-electric domestic appliances
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27.52.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių
neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-electric domestic appliances

27.9

Kita elektros įranga
Other electrical equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kita elektros įranga

Description:

Other electrical equipment

27.90

Kita elektros įranga
Other electrical equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kita elektros įranga

Description:

Other electrical equipment

27.90.1

Kita elektros įranga ir jos dalys
Other electrical equipment and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kita elektros įranga ir jos dalys

Description:

Other electrical equipment and parts thereof

27.90.11

Elektrinės mašinos ir aparatai su tam tikromis funkcijomis
Electrical machines and apparatus having individual functions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės mašinos ir aparatai su tam tikromis
funkcijomis

Description:

Electrical machines and apparatus having individual
functions

27.90.11.50.00

Mašinos, atliekančios vertimo ar žodyno funkcijas, antenų stiprintuvai ir kitos elektrinės mašinos ir aparatai, atliekantys tam tikras
funkcijas, tiksliai neapibrėžti ar nepriskirti kitai HS 85 pozicijai (išskyrus soliariumų gultus, lempas ir panašią soliariumų įrangą)
Machines with translation or dictionary functions, aerial amplifiers and other electrical machines and apparatus, having individual
functions, not specified or included elsewhere in HS 85 (excluding sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos, atliekančios vertimo ar žodyno funkcijas,
antenų stiprintuvai ir kitos elektrinės mašinos ir
aparatai, atliekantys tam tikras funkcijas, tiksliai
neapibrėžti ar nepriskirti kitai HS 85 pozicijai (išskyrus
soliariumų gultus, lempas ir panašią soliariumų įrangą)

Description:

Machines with translation or dictionary functions, aerial
amplifiers and other electrical machines and apparatus,
having individual functions, not specified or included
elsewhere in HS 85 (excluding sunbeds, sunlamps and
similar suntanning equipment)

Ryšys su CN:

8543[.70(.10 + .30 + .60 + .90)]

CN:

8543[.70(.10 + .30 + .60 + .90)]

27.90.12

Elektros izoliatoriai; izoliaciniai elementai elektros mašinoms ar įrangai; elektros laidų vamzdžiai
Electrical insulators; insulating fittings for electrical machines or equipment; electrical conduit tubing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros izoliatoriai; izoliaciniai elementai elektros
mašinoms ar įrangai; elektros laidų vamzdžiai

Description:

Electrical insulators; insulating fittings for electrical
machines or equipment; electrical conduit tubing
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27.90.12.30.00

Elektros izoliatoriai (išskyrus stiklinius ar keraminius)
Electrical insulators (excluding of glass or ceramics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros izoliatoriai (išskyrus stiklinius ar keraminius)

Description:

Electrical insulators (excluding of glass or ceramics)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8546[.90(.10 + .90)]

CN:

8546[.90(.10 + .90)]

27.90.12.80.00

Elektros izoliaciniai įtaisai, pagaminti iš kitokių medžiagų nei keramika ir plastikas; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys,
pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis
Insulating fittings for electrical purposes, of materials other than ceramics or plastics; electrical conduit tubing and joints therefor, of
base metal lined with insulating material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros izoliaciniai įtaisai, pagaminti iš kitokių
medžiagų nei keramika ir plastikas; elektros grandinių
izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš
netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis
medžiagomis

Description:

Insulating fittings for electrical purposes, of materials
other than ceramics or plastics; electrical conduit
tubing and joints therefor, of base metal lined with
insulating material

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8547 90

CN:

8547 90

27.90.13

Anglies elektrodai ir kiti gaminiai iš grafito arba kitos rūšies anglies, skirti naudoti elektrotechnikoje
Carbon electrodes and other articles of graphite or other carbon for electrical purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Anglies elektrodai ir kiti gaminiai iš grafito arba kitos
rūšies anglies, skirti naudoti elektrotechnikoje

Description:

Carbon electrodes and other articles of graphite or
other carbon for electrical purposes

27.90.13.30.00

Krosnyse naudojami angliniai elektrodai
Carbon electrodes for furnaces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnyse naudojami angliniai elektrodai

Description:

Carbon electrodes for furnaces

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8545 11

CN:

8545 11

27.90.13.50.00

Angliniai elektrodai (išskyrus naudojamus krosnyse)
Carbon electrodes (excluding for furnaces)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Angliniai elektrodai (išskyrus naudojamus krosnyse)

Description:

Carbon electrodes (excluding for furnaces)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8545 19

CN:

8545 19
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27.90.13.70.00

Angliniai šepetėliai
Carbon brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Angliniai šepetėliai

Description:

Carbon brushes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8545 20

CN:

8545 20

27.90.13.90.00

Elektrotechniniai dirbiniai iš grafito arba kitos rūšies anglies (išskyrus anglinius elektrodus ar šepetėlius)
Articles of graphite or other carbon for electrical purposes (excluding carbon electrodes and brushes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrotechniniai dirbiniai iš grafito arba kitos rūšies
anglies (išskyrus anglinius elektrodus ar šepetėlius)

Description:

Articles of graphite or other carbon for electrical
purposes (excluding carbon electrodes and brushes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8545[.90(.10 + .90)]

CN:

8545[.90(.10 + .90)]

27.90.2

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai
Indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba
šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo
signalizacijos prietaisai

Description:

Indicator panels with liquid crystal devices or light
emitting diodes; electric sound or visual signalling
apparatus

27.90.20

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai
Indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba
šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo
signalizacijos prietaisai

Description:

Indicator panels with liquid crystal devices or light
emitting diodes; electric sound or visual signalling
apparatus

27.90.20.20.00

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais (LCD)
Indicator panels incorporating liquid crystal display (LCD)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais (LCD)

Description:

Indicator panels incorporating liquid crystal display
(LCD)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8531[.20(.40 + .95)]

CN:

8531[.20(.40 + .95)]

27.90.20.50.00

Švieslentės su šviesos diodais (LED)
Indicator panels incorporating light emitting diodes (LED)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švieslentės su šviesos diodais (LED)

Description:

Indicator panels incorporating light emitting diodes
(LED)

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

8531 20 20

27.90.20.80.00

Niekur kitur nepriskirti elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai
Electrical apparatus for sound or visual signalling, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektriniai garso arba vaizdo
signalizacijos aparatai

Description:

Electrical apparatus for sound or visual signalling, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8531[.80(.20 + .95)]

CN:

8531[.80(.20 + .95)]

27.90.3

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo staklės, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo mašinos ir aparatai
Electrical soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo
staklės, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo
mašinos ir aparatai

Description:

Electrical soldering, brazing and welding tools, surface
tempering and hot spraying machines and apparatus

27.90.31

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo mašinos ir aparatai; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir
aparatai
Electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or
sintered metal carbides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo
mašinos ir aparatai; elektrinės metalų arba kermetų
karštojo purškimo mašinos ir aparatai

Description:

Electrical machinery and apparatus for soldering,
brazing or welding; electric machines and apparatus
for hot spraying of metals or sintered metal carbides

27.90.31.09.00

Elektriniai lituokliai ir litavimo pistoletai
Electric soldering irons and guns

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai lituokliai ir litavimo pistoletai

Description:

Electric soldering irons and guns

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 11

CN:

8515 11

27.90.31.18.00

Elektrinės kietojo arba minkštojo litavimo mašinos ir aparatai (išskyrus lituoklius ir litavimo pistoletus)
Electric brazing or soldering machines and apparatus (excluding soldering irons and guns)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės kietojo arba minkštojo litavimo mašinos ir
aparatai (išskyrus lituoklius ir litavimo pistoletus)

Description:

Electric brazing or soldering machines and apparatus
(excluding soldering irons and guns)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 19

CN:

8515 19
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27.90.31.45.00

Elektros varžinio (kontaktinio) metalų suvirinimo mašinos ir aparatai
Electric machines and apparatus for resistance welding of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros varžinio (kontaktinio) metalų suvirinimo
mašinos ir aparatai

Description:

Electric machines and apparatus for resistance welding
of metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515[.21 + .29]

CN:

8515[.21 + .29]

27.90.31.54.00

Automatinės arba pusiau automatinės lankinio (įskaitant plazmos lanką) metalų suvirinimo mašinos ir aparatai
Fully or partly automatic electric machines for arc welding of metals (including plasma arc)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatinės arba pusiau automatinės lankinio
(įskaitant plazmos lanką) metalų suvirinimo mašinos ir
aparatai

Description:

Fully or partly automatic electric machines for arc
welding of metals (including plasma arc)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 31

CN:

8515 31

27.90.31.63.00

Kiti rankiniai suvirinimo glaistytaisiais elektrodais aparatai
Other for manual welding with coated electrodes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rankiniai suvirinimo glaistytaisiais elektrodais
aparatai

Description:

Other for manual welding with coated electrodes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515[.39(.13 + .18)]

CN:

8515[.39(.13 + .18)]

27.90.31.72.00

Kitos lankinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai
Other shielded arc welding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos lankinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai

Description:

Other shielded arc welding

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 39 90

CN:

8515 39 90

27.90.31.81.00

Niekur kitur nepriskirtos metalų suvirinimo ar purškimo mašinos ir aparatai
Machines and apparatus for welding or spraying of metals, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalų suvirinimo ar purškimo Description:
mašinos ir aparatai

Machines and apparatus for welding or spraying of
metals, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 80 10

CN:

8515 80 10
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27.90.31.91.00

Elektros termoplastinių medžiagų suvirinimo mašinos ir aparatai (išskyrus termokompresinius vielos prijungtuvus, naudojamus
puslaidininkių įtaisų gamyboje)
Electrical machines and apparatus for welding thermoplastic materials (excluding wire bonders of a kind used for the manufacture of
semiconductor devices)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros termoplastinių medžiagų suvirinimo mašinos ir Description:
aparatai (išskyrus termokompresinius vielos
prijungtuvus, naudojamus puslaidininkių įtaisų
gamyboje)

Electrical machines and apparatus for welding
thermoplastic materials (excluding wire bonders of a
kind used for the manufacture of semiconductor
devices)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8515 80 90

CN:

8515 80 90

27.90.32

Elektrinių minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo mašinų, įrangos ir aparatų dalys; elektrinės metalų arba kermetų karštojo
purškimo mašinos ir aparatai
Parts of electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of
metals or sintered metal carbides

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo
Description:
mašinų, įrangos ir aparatų dalys; elektrinės metalų arba
kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

27.90.32.00.00

Staklių, priskirtų HS 85.15 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts of machines and apparatus of HS 8515

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių, priskirtų HS 85.15 pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts of machines and apparatus of HS 8515

Ryšys su CN:

8515 90

CN:

8515 90

27.90.33

Kitos elektrinės įrangos dalys; niekur kitur nepriskirtos elektrinės mašinų, įrangos arba aparatūros dalys
Parts of other electrical equipment; electrical parts of machinery or apparatus n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos elektrinės įrangos dalys; niekur kitur nepriskirtos
elektrinės mašinų, įrangos arba aparatūros dalys

Description:

Parts of other electrical equipment; electrical parts of
machinery or apparatus n.e.c.

27.90.33.30.00

Geležinkelių, tramvajų, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų elektrinių signalizavimo, saugos
arba eismo valdymo ar reguliavimo prietaisų dalys
Parts of electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations and airfields

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelių, tramvajų, kelių, vidaus vandenų kelių,
Description:
stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų
elektrinių signalizavimo, saugos arba eismo valdymo ar
reguliavimo prietaisų dalys

Parts of electrical signalling, safety or traffic control
equipment for railways, tramways, roads, inland
waterways, parking facilities, port installations and
airfields

Ryšys su CN:

8530 90

8530 90
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27.90.33.50.00

Aparatų, priskirtų HS 85.31 pozicijai, dalys
Parts of apparatus of HS 8531

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aparatų, priskirtų HS 85.31 pozicijai, dalys

Description:

Parts of apparatus of HS 8531

Ryšys su CN:

8531[.90(.20 + .85)]

CN:

8531[.90(.20 + .85)]

27.90.33.70.00

Niekur kitur nepriskirtos individualios paskirties elektrinių mašinų ir (arba) aparatų dalys
Parts of electrical machines/apparatus with individual functions, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos individualios paskirties
elektrinių mašinų ir (arba) aparatų dalys

Description:

Parts of electrical machines/apparatus with individual
functions, n.e.c.

Ryšys su CN:

8543 90

CN:

8543 90

27.90.33.90.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ar aparatų elektrinės dalys
Electrical parts of machinery or apparatus, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ar aparatų elektrinės
dalys

Description:

Electrical parts of machinery or apparatus, n.e.c.

Ryšys su CN:

8548[.90(.20 + .90)]

CN:

8548[.90(.20 + .90)]

27.90.4

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir stabdžius;
elektromagnetinius kėlimo įrenginius; elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų generatorius )
Other electrical equipment n.e.c. (including electro-magnets; electro-magnetic couplings and brakes; electro-magnetic lifting heads;
electrical particle accelerators; electrical signal generators)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant
elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir
stabdžius; elektromagnetinius kėlimo įrenginius;
elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų
generatorius )

Description:

Other electrical equipment n.e.c. (including electromagnets; electro-magnetic couplings and brakes;
electro-magnetic lifting heads; electrical particle
accelerators; electrical signal generators)

27.90.40

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir stabdžius;
elektromagnetinius kėlimo įrenginius; elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų generatorius )ir elektrolitinio dengimo,
elektrolizės arba elektroforezės aparatus)
Other electrical equipment n.e.c. (including electro-magnets; electro-magnetic couplings and brakes; electro-magnetic lifting heads;
electrical particle accelerators; electrical signal generators)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant Description:
elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir
stabdžius; elektromagnetinius kėlimo įrenginius;
elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų
generatorius )ir elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba
elektroforezės aparatus)
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27.90.40.10.00

Dalelių greitintuvai
Particle accelerators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dalelių greitintuvai

Description:

Particle accelerators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8543 10

CN:

8543 10

27.90.40.30.00

Signalų generatoriai
Signal generators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Signalų generatoriai

Description:

Signal generators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8543 20

CN:

8543 20

27.90.40.50.00

Elektromagnetinės reguliuojamosios ir nereguliuojamosios sankabos bei stabdžiai (išskyrus elektromagnetinių įtaisų valdomus
mechaninius hidraulinius ar pneumatinius stabdžius)
Electro-magnetic couplings, clutches and brakes (excluding mechanical hydraulic or pneumatic brakes controlled by electro-magnetic
devices)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromagnetinės reguliuojamosios ir
nereguliuojamosios sankabos bei stabdžiai (išskyrus
elektromagnetinių įtaisų valdomus mechaninius
hidraulinius ar pneumatinius stabdžius)

Description:

Electro-magnetic couplings, clutches and brakes
(excluding mechanical hydraulic or pneumatic brakes
controlled by electro-magnetic devices)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8505 20

CN:

8505 20

27.90.40.60.00

Elektromagnetai ir elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai ir jų dalys (išskyrus medicinoje naudojamus magnetus); niekur kitur nepriskirti
griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais bei jų dalys
Electromagnets and electromagnetic lifting heads, and their parts (excluding magnets for medical use); electromagnetic or permanent
magnet chucks, clamps and similar holding devices and their parts, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromagnetai ir elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai Description:
ir jų dalys (išskyrus medicinoje naudojamus magnetus);
niekur kitur nepriskirti griebtuvai, spaustuvai ir panašūs
laikikliai su elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais
bei jų dalys

Electromagnets and electromagnetic lifting heads, and
their parts (excluding magnets for medical use);
electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps
and similar holding devices and their parts, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8505[.90(.20 + .50 + .90)]

CN:

8505[.90(.20 + .50 + .90)]

27.90.40.70.00

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga
Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga

Description:

Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8543 70 50

CN:

8543 70 50

27.90.5

Elektros kondensatoriai
Electrical capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros kondensatoriai

Description:

Electrical capacitors

27.90.51

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti 50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar
Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits having a reactive power handling capacity >= 0,5 kvar

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti 50/60 Hz
elektrinėse grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne
mažesnė kaip 0,5 kvar

Description:

Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits having a reactive
power handling capacity >= 0,5 kvar

27.90.51.00.00

Pastovieji jėgos kondensatoriai, kurių leidžiamas apkrovimas didesnis kaip 0,5 kvar
Fixed power capacitors with a power handling capacity of > 0,5 kvar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastovieji jėgos kondensatoriai, kurių leidžiamas
apkrovimas didesnis kaip 0,5 kvar

Description:

Fixed power capacitors with a power handling capacity
of > 0,5 kvar

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8532 10

CN:

8532 10

27.90.52

Kiti pastovieji kondensatoriai
Other fixed capacitors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti pastovieji kondensatoriai

Description:

Other fixed capacitors

27.90.52.20.00

Pastovieji elektros kondensatoriai, tantaliniai arba aliumininiai elektrolitiniai (išskyrus jėgos kondensatorius)
Fixed electrical capacitors, tantalum or aluminium electrolytic (excluding power capacitors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastovieji elektros kondensatoriai, tantaliniai arba
aliumininiai elektrolitiniai (išskyrus jėgos
kondensatorius)

Description:

Fixed electrical capacitors, tantalum or aluminium
electrolytic (excluding power capacitors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8532[.21 + .22]

CN:

8532[.21 + .22]

27.90.52.40.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pastovieji elektros kondensatoriai
Other fixed electrical capacitors n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pastovieji elektros
kondensatoriai

Description:

Other fixed electrical capacitors n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8532[.23 + .24 + .25 + .29]

CN:

8532[.23 + .24 + .25 + .29]

27.90.53

Kintamieji arba derinamieji kondensatoriai
Variable or adjustable (pre-set) capacitors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kintamieji arba derinamieji kondensatoriai

Description:

Variable or adjustable (pre-set) capacitors

27.90.53.00.00

Kintamieji kondensatoriai (įskaitant derinamuosius)
Variable capacitors (including pre-sets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamieji kondensatoriai (įskaitant derinamuosius)

Description:

Variable capacitors (including pre-sets)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8532 30

CN:

8532 30

27.90.6

Elektros varžai (rezistoriai), išskyrus kaitinamuosius varžus
Electrical resistors, except heating resistors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros varžai (rezistoriai), išskyrus kaitinamuosius
varžus

Description:

Electrical resistors, except heating resistors

27.90.60

Elektros varžai, išskyrus kaitinamuosius varžus
Electrical resistors, except heating resistors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros varžai, išskyrus kaitinamuosius varžus

Description:

Electrical resistors, except heating resistors

27.90.60.35.00

Pastovieji elektros varžai (išskyrus kaitinamuosius varžus ir pastoviuosius anglinius varžus, kompozicinius arba plėvelinius), kurių
leidžiamas apkrovimas ne didesnis kaip 20 W
Fixed electrical resistors for a power handling capacity ? 20 W (excluding heating resistors and fixed carbon resistors, composition or
film types)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastovieji elektros varžai (išskyrus kaitinamuosius
varžus ir pastoviuosius anglinius varžus, kompozicinius
arba plėvelinius), kurių leidžiamas apkrovimas ne
didesnis kaip 20 W

Description:

Fixed electrical resistors for a power handling capacity
? 20 W (excluding heating resistors and fixed carbon
resistors, composition or film types)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8533 21

CN:

8533 21

27.90.60.37.00

Pastovieji elektros varžai (išskyrus kaitinamuosius varžus ir pastoviuosius anglinius varžus, kompozicinius arba plėvelinius), kurių
leidžiamas apkrovimas didesnis kaip 20 W
Fixed electrical resistors for a power handling capacity > 20 W (excluding heating resistors and fixed carbon resistors, composition or
film types)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastovieji elektros varžai (išskyrus kaitinamuosius
varžus ir pastoviuosius anglinius varžus, kompozicinius
arba plėvelinius), kurių leidžiamas apkrovimas didesnis

Description:

Fixed electrical resistors for a power handling capacity
> 20 W (excluding heating resistors and fixed carbon
resistors, composition or film types)
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kaip 20 W
Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8533 29

CN:

8533 29

27.90.60.55.00

Kintamieji vieliniai varžai, kurių leidžiamas apkrovimas ne didesnis kaip 20 W
Wirewound variable resistors for a power handling capacity ? 20 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamieji vieliniai varžai, kurių leidžiamas apkrovimas
ne didesnis kaip 20 W

Description:

Wirewound variable resistors for a power handling
capacity ? 20 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8533 31

CN:

8533 31

27.90.60.57.00

Kintamieji vieliniai varžai, kurių leidžiamas apkrovimas didesnis kaip 20 W
Wirewound variable resistors for a power handling capacity > 20 W

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kintamieji vieliniai varžai, kurių leidžiamas apkrovimas
didesnis kaip 20 W

Description:

Wirewound variable resistors for a power handling
capacity > 20 W

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8533 39

CN:

8533 39

27.90.60.80.00

Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai arba plėveliniai (išskyrus kaitinamuosius varžus); elektros kintamieji varžai, įskaitant reostatus ir
potenciometrus (išskyrus vielinius kintamuosius varžus ir kaitinamuosius varžus)
Fixed carbon resistors, composition or film types (excluding heating resistors); electrical variable resistors, including rheostats and
potentiometers (excluding wirewound variable resistors and heating resistors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai arba plėveliniai Description:
(išskyrus kaitinamuosius varžus); elektros kintamieji
varžai, įskaitant reostatus ir potenciometrus (išskyrus
vielinius kintamuosius varžus ir kaitinamuosius varžus)

Fixed carbon resistors, composition or film types
(excluding heating resistors); electrical variable
resistors, including rheostats and potentiometers
(excluding wirewound variable resistors and heating
resistors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8533[.10 + .40(.10 + .90)]

CN:

8533[.10 + .40(.10 + .90)]

27.90.7

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų signalizacijos,
saugos arba eismo reguliavimo įranga
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus
vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir
aerodromų signalizacijos, saugos arba eismo
reguliavimo įranga

Description:

Electrical signalling, safety or traffic control equipment
for railways, tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or airfields

27.90.70

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų signalizacijos,
saugos arba eismo reguliavimo įranga
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields

Lygmuo:

6
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Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus
vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir
aerodromų signalizacijos, saugos arba eismo
reguliavimo įranga

Description:

Electrical signalling, safety or traffic control equipment
for railways, tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or airfields

27.90.70.10.00

Elektrinė geležinkelių ar tramvajų bėgių signalizavimo, saugos arba eismo reguliavimo įranga
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways or tramways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinė geležinkelių ar tramvajų bėgių signalizavimo,
saugos arba eismo reguliavimo įranga

Description:

Electrical signalling, safety or traffic control equipment
for railways or tramways

Ryšys su CN:

8530 10

CN:

8530 10

27.90.70.30.00

Kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų elektriniai signalizavimo, saugos arba eismo reguliavimo
įrenginiai
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų
Description:
įrenginių ir aerodromų elektriniai signalizavimo, saugos
arba eismo reguliavimo įrenginiai

Electrical signalling, safety or traffic control equipment
for roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8530 80

CN:

8530 80

27.90.8

Elektrinių kondensatorių, varžų (rezistorių), reostatų ir potenciometrų dalys
Parts of electrical capacitors, electrical resistors, rheostats and potentiometers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinių kondensatorių, varžų (rezistorių), reostatų ir
potenciometrų dalys

Description:

Parts of electrical capacitors, electrical resistors,
rheostats and potentiometers

27.90.81

Elektrinių kondensatorių dalys
Parts of electrical capacitors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių kondensatorių dalys

Description:

Parts of electrical capacitors

27.90.81.00.00

Pastoviųjų, kintamųjų ar derinamųjų kondensatorių dalys
Parts of fixed, variable or adjustable (pre-set) electrical capacitors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastoviųjų, kintamųjų ar derinamųjų kondensatorių
dalys

Description:

Parts of fixed, variable or adjustable (pre-set) electrical
capacitors

Ryšys su CN:

8532 90

CN:

8532 90

27.90.82

Elektros varžų, reostatų ir potenciometrų dalys
Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros varžų, reostatų ir potenciometrų dalys

Description:

Parts of electrical resistors, rheostats and
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potentiometers
27.90.82.00.00

Elektros varžų (įskaitant reostatus ir potenciometrus) dalys, išskyrus kaitinamųjų varžų dalis
Parts of electrical resistors (including for rheostats and potentiometers) (excluding for heating resistors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros varžų (įskaitant reostatus ir potenciometrus)
dalys, išskyrus kaitinamųjų varžų dalis

Description:

Parts of electrical resistors (including for rheostats and
potentiometers) (excluding for heating resistors)

Ryšys su CN:

8533 90

CN:

8533 90

27.90.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros
įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electrical equipment

27.90.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros
įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electrical equipment

27.90.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektros
įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other electrical equipment

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga
Machinery and equipment n.e.c.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

Description:

Machinery and equipment n.e.c.

28.1

Bendrosios paskirties mašinos
General-purpose machinery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties mašinos

Description:

General-purpose machinery

28.11

Varikliai ir turbinos, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius
Engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Varikliai ir turbinos, išskyrus orlaivių, transporto
priemonių ir motociklų variklius

Description:

Engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines
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28.11.1

Varikliai, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius
Engines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Varikliai, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir
motociklų variklius

Description:

Engines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.11.11

Pakabinamieji laivų varikliai
Outboard motors for marine propulsion

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakabinamieji laivų varikliai

Description:

Outboard motors for marine propulsion

28.11.11.00.00

Pakabinamieji laivų stūmokliniai kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliai arba varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju arba rotaciniu
stūmoklio judėjimu
Marine propulsion spark ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines, outboard motors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakabinamieji laivų stūmokliniai kibirkštinio uždegimo
vidaus degimo varikliai arba varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

Description:

Marine propulsion spark ignition reciprocating or
rotary internal combustion piston engines, outboard
motors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.21(.10 + .91 + .99)]

CN:

8407[.21(.10 + .91 + .99)]

28.11.12

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai; kiti varikliai
Marine propulsion spark-ignition engines; other engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai; kiti varikliai

Description:

Marine propulsion spark-ignition engines; other
engines

28.11.12.00.00

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai (išskyrus pakabinamuosius variklius); stūmokliniai kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu (išskyrus orlaivių variklius ir transporto priemonių variklius su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu)
Marine propulsion spark ignition engines (excluding outboard motors); spark ignition reciprocating or rotary internal combustion
piston engines (excluding aircraft engines and vehicle reciprocating piston engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai (išskyrus
pakabinamuosius variklius); stūmokliniai kibirkštinio
uždegimo vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu
(išskyrus orlaivių variklius ir transporto priemonių
variklius su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu)

Description:

Marine propulsion spark ignition engines (excluding
outboard motors); spark ignition reciprocating or
rotary internal combustion piston engines (excluding
aircraft engines and vehicle reciprocating piston
engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.29 + .90(.10 + .50 + .80 + .90)]

CN:

8407[.29 + .90(.10 + .50 + .80 + .90)]
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28.11.13

Kiti dyzeliniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai
Other compression-ignition internal combustion piston engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti dyzeliniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai

Description:

Other compression-ignition internal combustion piston
engines

28.11.13.11.00

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia ne didesnė kaip 200 kW
Marine propulsion compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power ? 200 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu
Description:
uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia
ne didesnė kaip 200 kW

Marine propulsion compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power ? 200 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408[.10(.23 + .27 + .31 + .39 + .41 + .49)]

CN:

8408[.10(.23 + .27 + .31 + .39 + .41 + .49)]

28.11.13.15.00

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 200 kW, bet
ne didesnė kaip 1 000 kW
Marine propulsion compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 200 kW but ? 1 000
kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu
Description:
uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia
didesnė kaip 200 kW, bet ne didesnė kaip 1 000 kW

Marine propulsion compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 200 kW but ? 1 000 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408[.10(.51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79)]

CN:

8408[.10(.51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79)]

28.11.13.19.00

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 1 000 kW
Marine propulsion compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 1 000 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu
Description:
uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia
didesnė kaip 1 000 kW

Marine propulsion compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 1 000 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408[.10(.81 + .89 + .91 + .99)]

CN:

8408[.10(.81 + .89 + .91 + .99)]

28.11.13.20.00

Bėginių transporto priemonių stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai)
Rail traction compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bėginių transporto priemonių stūmokliniai vidaus
degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai)

Description:

Rail traction compression-ignition internal combustion
piston engines (diesel or semi-diesel)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 21

CN:

8408 90 21
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28.11.13.31.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai ž), kurių galia ne didesnė kaip
15 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power ? 15 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai ž),
kurių galia ne didesnė kaip 15 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power ? 15 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 41

CN:

8408 90 41

28.11.13.33.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 15
kW, bet ne didesnė kaip 30 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 15 kW but ? 30 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 30
kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 15 kW but ? 30 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 43

CN:

8408 90 43

28.11.13.35.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 30
kW, bet ne didesnė kaip 50 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 30 kW but ? 50 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 30 kW, bet ne didesnė kaip 50
kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 30 kW but ? 50 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 45

CN:

8408 90 45

28.11.13.37.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu(dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 50 kW,
bet ne didesnė kaip 100 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 50 kW but ? 100 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu(dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip
100 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 50 kW but ? 100 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 47

CN:

8408 90 47
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28.11.13.53.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 100
kW, bet ne didesnė kaip 200 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 100 kW but ? 200 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 100 kW, bet ne didesnė kaip
200 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 100 kW but ? 200 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 61

CN:

8408 90 61

28.11.13.55.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 200
kW, bet ne didesnė kaip 300 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 200 kW but ? 300 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 200 kW, bet ne didesnė kaip
300 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 200 kW but ? 300 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 65

CN:

8408 90 65

28.11.13.57.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 300
kW, bet ne didesnė kaip 500 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 300 kW but ? 500 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 300 kW, bet ne didesnė kaip
500 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 300 kW but ? 500 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 67

CN:

8408 90 67

28.11.13.73.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 500
kW, bet ne didesnė kaip 1 000 kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 500 kW but ? 1 000 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 500 kW, bet ne didesnė kaip 1
000 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 500 kW but ? 1 000 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408 90 81

CN:

8408 90 81
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28.11.13.75.00

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai), kurių galia didesnė kaip 1 000
kW
Industrial use compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a power > 1 000 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai),
kurių galia didesnė kaip 1 000 kW

Description:

Industrial use compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or semi-diesel) of a
power > 1 000 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408[.90(.85 + .89)]

CN:

8408[.90(.85 + .89)]

28.11.2

Turbinos
Turbines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Turbinos

Description:

Turbines

28.11.21

Vandens ir kitų garų turbinos
Steam turbines and other vapour turbines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens ir kitų garų turbinos

Description:

Steam turbines and other vapour turbines

28.11.21.60.00

Vandens ir kitų garų turbinos
Steam turbines and other vapour turbines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens ir kitų garų turbinos

Description:

Steam turbines and other vapour turbines

Matavimo
vienetas:

kW

Unit:

kW

Ryšys su CN:

8406[.10 + .81 + .82]

CN:

8406[.10 + .81 + .82]

28.11.22

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai
Hydraulic turbines and water wheels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Description:

Hydraulic turbines and water wheels

28.11.22.00.00

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai
Hydraulic turbines and water wheels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Description:

Hydraulic turbines and water wheels

Matavimo
vienetas:

kW

Unit:

kW

Ryšys su CN:

8410[.11 + .12 + .13]

CN:

8410[.11 + .12 + .13]
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28.11.23

Dujų turbinos, kitokios negu turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai
Gas turbines, other than turbo-jets and turbo-propellers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujų turbinos, kitokios negu turboreaktyviniai ir
turbosraigtiniai varikliai

Description:

Gas turbines, other than turbo-jets and turbopropellers

28.11.23.00.00

Dujų turbinos (išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius)
Gas turbines (excluding turbojets and turboprops)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų turbinos (išskyrus turboreaktyvinius ir
turbosraigtinius variklius)

Description:

Gas turbines (excluding turbojets and turboprops)

Matavimo
vienetas:

kW

Unit:

kW

Ryšys su CN:

8411[.81 + .82(.20 + .60 + .80)]

CN:

8411[.81 + .82(.20 + .60 + .80)]

28.11.24

Vėjo turbinos
Wind turbines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vėjo turbinos

Description:

Wind turbines

28.11.24.00.00

Vėjo varomi generatoriniai agregatai
Generating sets, wind-powered

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vėjo varomi generatoriniai agregatai

Description:

Generating sets, wind-powered

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8502 31

CN:

8502 31

28.11.3

Turbinų dalys
Parts of turbines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Turbinų dalys

Description:

Parts of turbines

28.11.31

Vandens ir kitų garų turbinų dalys
Parts of steam and other vapour turbines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

Description:

Parts of steam and other vapour turbines

28.11.31.00.00

Vandens ir kitų garų turbinų dalys
Parts for steam turbines and other vapour turbines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

Description:

Parts for steam turbines and other vapour turbines
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Ryšys su CN:

8406[.90(.10 + .90)]

28.11.32

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius
Parts of hydraulic turbines, water wheels including regulators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant
reguliatorius

Description:

Parts of hydraulic turbines, water wheels including
regulators

28.11.32.00.00

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius
Parts for hydraulic turbines and water wheels (including regulators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant
reguliatorius

Description:

Parts for hydraulic turbines and water wheels
(including regulators)

Ryšys su CN:

8410 90

CN:

8410 90

28.11.33

Dujų turbinų, išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius, dalys
Parts of gas turbines, excluding turbo-jets and turbo-propellers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujų turbinų, išskyrus turboreaktyvinius ir
turbosraigtinius variklius, dalys

Description:

Parts of gas turbines, excluding turbo-jets and turbopropellers

28.11.33.00.00

Dujų turbinų dalys (išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius)
Parts of gas turbines (excluding turbo-jets and turbo-propellers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų turbinų dalys (išskyrus turboreaktyvinius ir
turbosraigtinius variklius)

Description:

Parts of gas turbines (excluding turbo-jets and turbopropellers)

Ryšys su CN:

8411 99

CN:

8411 99

28.11.4

Variklių dalys
Parts for engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklių dalys

Description:

Parts for engines

28.11.41

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis
Parts for spark-ignition internal combustion engines, excluding parts for aircraft engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo
variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis

Description:

Parts for spark-ignition internal combustion engines,
excluding parts for aircraft engines

28.11.41.00.00

Vien tik ar daugiausia stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus degimo variklių dalys (išskyrus orlaivių variklių dalis)
Parts suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines (excluding for aircraft engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vien tik ar daugiausia stūmoklinių kibirkštinio
uždegimo vidaus degimo variklių dalys (išskyrus

Description:

Parts suitable for use solely or principally with sparkignition internal combustion piston engines (excluding
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orlaivių variklių dalis)
Ryšys su CN:

8409 91

28.11.42

Kitų variklių dalys
Parts for other engines n.e.c.

Lygmuo:

for aircraft engines)
CN:

8409 91

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklių dalys

Description:

Parts for other engines n.e.c.

28.11.42.00.00

Vien tik ar daugiausia dyzelinių vidaus degimo variklių dalys
Parts suitable for use solely or principally with compression-ignition internal combustion piston engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vien tik ar daugiausia dyzelinių vidaus degimo variklių
dalys

Description:

Parts suitable for use solely or principally with
compression-ignition internal combustion piston
engines

Ryšys su CN:

8409 99

CN:

8409 99

28.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir
turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir
motociklų variklių, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines

28.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir
turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir
motociklų variklių, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines

28.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių, gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir
turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir
motociklų variklių, gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines

28.12

Hidraulinė įranga
Fluid power equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Hidraulinė įranga

Description:

Fluid power equipment
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28.12.1

Hidraulinė įranga, išskyrus dalis
Fluid power equipment, except parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Hidraulinė įranga, išskyrus dalis

Description:

Fluid power equipment, except parts

28.12.11

Tiesinio veikimo hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai
Linear acting hydraulic and pneumatic motors (cylinders)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesinio veikimo hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

Description:

Linear acting hydraulic and pneumatic motors
(cylinders)

28.12.11.30.00

Hidrauliniai cilindrai
Hydraulic cylinders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai cilindrai

Description:

Hydraulic cylinders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412 21 80

CN:

8412 21 80

28.12.11.80.00

Pneumatinės tiesinio veikimo pavaros (įskaitant cilindrus)
Pneumatic linear acting actuators (including cylinders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pneumatinės tiesinio veikimo pavaros (įskaitant
cilindrus)

Description:

Pneumatic linear acting actuators (including cylinders)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412 31

CN:

8412 31

28.12.12

Rotaciniai hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai
Rotating hydraulic and pneumatic motors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rotaciniai hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

Description:

Rotating hydraulic and pneumatic motors

28.12.12.00.00

Hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai
Rotating hydraulic and pneumatic motors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

Description:

Rotating hydraulic and pneumatic motors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412[.29(.81 + .89) + .39 + .80(.10 + .80)]

CN:

8412[.29(.81 + .89) + .39 + .80(.10 + .80)]
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28.12.13

Hidrauliniai siurbliai
Hydraulic pumps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidrauliniai siurbliai

Description:

Hydraulic pumps

28.12.13.20.00

Stūmokliniai siurbliai (spindulinio stūmoklio)
Hydraulic pumps (radial piston)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai siurbliai (spindulinio stūmoklio)

Description:

Hydraulic pumps (radial piston)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 50 61

CN:

8413 50 61

28.12.13.50.00

Hidrauliniai siurbliai (krumpliaratiniai)
Hydraulic pumps (gear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai siurbliai (krumpliaratiniai)

Description:

Hydraulic pumps (gear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 31

CN:

8413 60 31

28.12.13.80.00

Hidrauliniai siurbliai (mentiniai)
Hydraulic pumps (vane)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai siurbliai (mentiniai)

Description:

Hydraulic pumps (vane)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 61

CN:

8413 60 61

28.12.14

Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai ir sklendės
Hydraulic and pneumatic valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai ir sklendės

Description:

Hydraulic and pneumatic valves

28.12.14.20.00

Pneumatiniai filtrai, reguliatoriai ir tepalinės
Pneumatic filters, regulators and lubricators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pneumatiniai filtrai, reguliatoriai ir tepalinės

Description:

Pneumatic filters, regulators and lubricators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 10 05

CN:

8481 10 05
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28.12.14.50.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų alyvinių hidraulinių jėgospavarų valdymo vožtuvai
Valves for the control of oleohydraulic power transmission for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų alyvinių hidraulinių jėgospavarų valdymo
vožtuvai

Description:

Valves for the control of oleohydraulic power
transmission for pipes, boiler shells, tanks, vats and the
like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 20 10

CN:

8481 20 10

28.12.14.80.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų pneumatinių jėgospavarų valdymo vožtuvai
Valves for the control of pneumatic power transmission for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų pneumatinių jėgospavarų valdymo vožtuvai

Description:

Valves for the control of pneumatic power transmission
for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 20 90

CN:

8481 20 90

28.12.15

Hidrauliniai agregatai
Hydraulic assemblies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidrauliniai agregatai

Description:

Hydraulic assemblies

28.12.15.30.00

Hidrauliniai siurbliai (ašinio stūmoklio)
Hydraulic pumps (axial piston)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai siurbliai (ašinio stūmoklio)

Description:

Hydraulic pumps (axial piston)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 50 20

CN:

8413 50 20

28.12.15.80.00

Hidrauliniai siurbliai (išskyrus ašinius, spindulinius, krumpliaratinius, mentinius)
Hydraulic pumps (excluding axial, radial, gear, vane)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai siurbliai (išskyrus ašinius, spindulinius,
krumpliaratinius, mentinius)

Description:

Hydraulic pumps (excluding axial, radial, gear, vane)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 20

CN:

8413 60 20

28.12.16

Hidraulinės sistemos
Hydraulic systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinės sistemos

Description:

Hydraulic systems
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28.12.16.30.00

Hidraulinės sistemos (maitinimo blokai su pavaromis)
Hydraulic systems (power packs with actuators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinės sistemos (maitinimo blokai su pavaromis)

Description:

Hydraulic systems (power packs with actuators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412 21 20

CN:

8412 21 20

28.12.16.80.00

Hidraulinės sistemos (maitinimo blokai) (išskyrus pavaras)
Hydraulic systems (power packs) (excluding actuators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinės sistemos (maitinimo blokai) (išskyrus
pavaras)

Description:

Hydraulic systems (power packs) (excluding actuators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412 29 20

CN:

8412 29 20

28.12.2

Hidraulinės įrangos dalys
Parts of fluid power equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Hidraulinės įrangos dalys

Description:

Parts of fluid power equipment

28.12.20

Hidraulinės įrangos dalys
Parts of fluid power equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinės įrangos dalys

Description:

Parts of fluid power equipment

28.12.20.00.00

Hidraulinės įrangos dalys
Parts of fluid power equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidraulinės įrangos dalys

Description:

Parts of fluid power equipment

Ryšys su CN:

8412[.90(.20 + .40 + .80)]

CN:

8412[.90(.20 + .40 + .80)]

28.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės
įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fluid power equipment

28.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės
įrangos gamybos dalis

28.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės
įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fluid power equipment

28.13

Kiti siurbliai ir kompresoriai
Other pumps and compressors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti siurbliai ir kompresoriai

Description:

Other pumps and compressors

28.13.1

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai
Pumps for liquids; liquid elevators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai

Description:

Pumps for liquids; liquid elevators

28.13.11

Degalų, tepalų, aušinimo skysčių ir betono siurbliai
Pumps for fuel, lubricants, cooling-medium and concrete

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Degalų, tepalų, aušinimo skysčių ir betono siurbliai

Description:

Pumps for fuel, lubricants, cooling-medium and
concrete

28.13.11.05.00

Degalų arba tepalų pilstymo siurbliai, blokais
Petrol and oil dispensing pumps, unit

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degalų arba tepalų pilstymo siurbliai, blokais

Description:

Petrol and oil dispensing pumps, unit

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 11

CN:

8413 11

28.13.11.25.00

Skysčių siurbliai su pritvirtintais matavimo prietaisais arba siurbliai, prie kurių šie prietaisai gali būti pritvirtinti (išskyrus degalų arba
tepalų pilstymo siurblius)
Pumps for dispensing liquids, fitted or designed to be fitted with a measuring device (excluding for fuel or lubricants)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių siurbliai su pritvirtintais matavimo prietaisais
arba siurbliai, prie kurių šie prietaisai gali būti
pritvirtinti (išskyrus degalų arba tepalų pilstymo
siurblius)

Description:

Pumps for dispensing liquids, fitted or designed to be
fitted with a measuring device (excluding for fuel or
lubricants)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 19

CN:

8413 19
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28.13.11.45.00

Stūmokliniai siurbliai, rankiniai siurbliai
Positive displacement pumps, hand pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai siurbliai, rankiniai siurbliai

Description:

Positive displacement pumps, hand pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 20

CN:

8413 20

28.13.11.65.00

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurbliai stūmokliniams vidaus degimo varikliams
Fuel, lubricating or cooling-medium pumps for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurbliai
stūmokliniams vidaus degimo varikliams

Description:

Fuel, lubricating or cooling-medium pumps for internal
combustion engines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413[.30(.20 + .80)]

CN:

8413[.30(.20 + .80)]

28.13.11.85.00

Betono siurbliai
Concrete pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Betono siurbliai

Description:

Concrete pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 40

CN:

8413 40

28.13.12

Kiti skysčių siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju stumoklio judėjimu
Other reciprocating positive displacement pumps for liquids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti skysčių siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju
stumoklio judėjimu

Description:

Other reciprocating positive displacement pumps for
liquids

28.13.12.20.00

Dozavimo ir paskirstymo siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu
Positive displacement reciprocating pumps, dosing and proportioning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dozavimo ir paskirstymo siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu

Description:

Positive displacement reciprocating pumps, dosing and
proportioning

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 50 40

CN:

8413 50 40
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28.13.12.50.00

Vienaeiliai siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju judėjimu
In-line reciprocating piston pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienaeiliai siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju
judėjimu

Description:

In-line reciprocating piston pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 50 69

CN:

8413 50 69

28.13.12.80.00

Diafragminiai siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu
Positive displacement reciprocating pumps, diaphragm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diafragminiai siurbliai su grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklio judėjimu

Description:

Positive displacement reciprocating pumps, diaphragm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 50 80

CN:

8413 50 80

28.13.13

Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių siurbliai
Other rotary positive displacement pumps for liquids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių siurbliai

Description:

Other rotary positive displacement pumps for liquids

28.13.13.20.00

Stūmokliniai rotaciniai, krumpliaratiniai siurbliai
Positive displacement pumps, rotary, gear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai rotaciniai, krumpliaratiniai siurbliai

Description:

Positive displacement pumps, rotary, gear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 39

CN:

8413 60 39

28.13.13.40.00

Stūmokliniai rotaciniai, mentiniai siurbliai
Positive displacement pumps, rotary, vane

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai rotaciniai, mentiniai siurbliai

Description:

Positive displacement pumps, rotary, vane

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 69

CN:

8413 60 69

28.13.13.60.00

Stūmokliniai rotaciniai, sraigtiniai siurbliai
Positive displacement pumps, rotary, screw

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai rotaciniai, sraigtiniai siurbliai

Description:

Positive displacement pumps, rotary, screw

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8413 60 70

28.13.13.80.00

Stūmokliniai rotaciniai siurbliai (įskaitant vibracinius, sparninius ir vienmenčius siurblius) (išskyrus hidraulinius agregatus,
krumpliaratinius, mentinius, sraigtinius siurblius)
Positive displacement pumps, rotary (including peristaltic, rotary lobe and helical rotor pumps) (excluding hydraulic units, gear pumps,
vane pumps, screw pumps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai rotaciniai siurbliai (įskaitant vibracinius,
sparninius ir vienmenčius siurblius) (išskyrus
hidraulinius agregatus, krumpliaratinius, mentinius,
sraigtinius siurblius)

Description:

Positive displacement pumps, rotary (including
peristaltic, rotary lobe and helical rotor pumps)
(excluding hydraulic units, gear pumps, vane pumps,
screw pumps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 60 80

CN:

8413 60 80

28.13.14

Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti siurbliai
Other centrifugal pumps for liquids; other pumps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti siurbliai

Description:

Other centrifugal pumps for liquids; other pumps

28.13.14.13.00

Vienpakopiai panardinamieji rotoriniai drenažiniai ir nuotekų šalinimo siurbliai
Submersible motor, single-stage rotodynamic drainage and sewage pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpakopiai panardinamieji rotoriniai drenažiniai ir
nuotekų šalinimo siurbliai

Description:

Submersible motor, single-stage rotodynamic drainage
and sewage pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 21

CN:

8413 70 21

28.13.14.15.00

Daugiapakopiai panardinamieji rotoriniai siurbliai
Submersible motor, multi-stage rotodynamic pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiapakopiai panardinamieji rotoriniai siurbliai

Description:

Submersible motor, multi-stage rotodynamic pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 29

CN:

8413 70 29

28.13.14.17.00

Rotoriniai šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo siurbliai be riebokšlių
Glandless impeller pumps for heating systems and warm water supply

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rotoriniai šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo
siurbliai be riebokšlių

Description:

Glandless impeller pumps for heating systems and
warm water supply

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 30

CN:

8413 70 30
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28.13.14.20.00

Rotoriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo ne didesnis kaip 15 mm
Rotodynamic pumps ? 15 mm discharge

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rotoriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo ne didesnis
kaip 15 mm

Description:

Rotodynamic pumps ? 15 mm discharge

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 35

CN:

8413 70 35

28.13.14.30.00

Išcentriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm, kanaliniai rotoriniai, sūkuriniai, pakraštiniai ir regeneraciniai siurbliai
Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter > 15 mm, channel impeller pumps, side channel pumps, peripheral pumps and
regenerative pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išcentriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis
Description:
kaip 15 mm, kanaliniai rotoriniai, sūkuriniai, pakraštiniai
ir regeneraciniai siurbliai

Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter
> 15 mm, channel impeller pumps, side channel
pumps, peripheral pumps and regenerative pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 45

CN:

8413 70 45

28.13.14.51.00

Vienpakopiai išcentriniai su vienu įsiurbimo rotoriumi vienblokiai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm
Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter > 15 mm, single-stage with a single entry impeller, close coupled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpakopiai išcentriniai su vienu įsiurbimo rotoriumi
vienblokiai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis
kaip 15 mm

Description:

Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter
> 15 mm, single-stage with a single entry impeller,
close coupled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 51

CN:

8413 70 51

28.13.14.53.00

Vienpakopiai išcentriniai su vienu įsiurbimo rotoriumi daugiablokiai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm
Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter > 15 mm, single stage with a single entry impeller, long coupled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpakopiai išcentriniai su vienu įsiurbimo rotoriumi
daugiablokiai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis
kaip 15 mm

Description:

Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter
> 15 mm, single stage with a single entry impeller, long
coupled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 59

CN:

8413 70 59

28.13.14.55.00

Vienpakopiai išcentriniai su dvigubu įsiurbimo rotoriumi siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm
Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter > 15 mm, single-stage with double entry impeller

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpakopiai išcentriniai su dvigubu įsiurbimo
rotoriumi siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip
15 mm

Description:

Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter
> 15 mm, single-stage with double entry impeller

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8413 70 65

28.13.14.60.00

Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm (įskaitant užsipildančiuosius)
Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter > 15 mm, multi-stage (including self-priming)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm (įskaitant
užsipildančiuosius)

Description:

Centrifugal pumps with a discharge outlet diameter
> 15 mm, multi-stage (including self-priming)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 75

CN:

8413 70 75

28.13.14.71.00

Rotoriniai vienpakopiai diagonaliniai arba ašiniai siurbliai
Rotodynamic single-stage mixed flow or axial pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rotoriniai vienpakopiai diagonaliniai arba ašiniai
siurbliai

Description:

Rotodynamic single-stage mixed flow or axial pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 81

CN:

8413 70 81

28.13.14.75.00

Daugiapakopiai diagonaliniai arba ašiniai dinaminiai siurbliai
Rotodynamic multi-stage mixed flow or axial pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiapakopiai diagonaliniai arba ašiniai dinaminiai
siurbliai

Description:

Rotodynamic multi-stage mixed flow or axial pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413 70 89

CN:

8413 70 89

28.13.14.80.00

Kiti hidrauliniai siurbliai; skysčių keltuvai
Other liquid pumps, liquid elevators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti hidrauliniai siurbliai; skysčių keltuvai

Description:

Other liquid pumps, liquid elevators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8413[.81 + .82]

CN:

8413[.81 + .82]

28.13.2

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba kitų dujų kompresoriai
Air or vacuum pumps; air or other gas compressors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba kitų dujų
kompresoriai

Description:

Air or vacuum pumps; air or other gas compressors
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28.13.21

Vakuuminiai siurbliai
Vacuum pumps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vakuuminiai siurbliai

Description:

Vacuum pumps

28.13.21.70.00

Rotaciniai stūmokliniai siurbliai, rotaciniai siurbliai su slystančiomis mentėmis, molekuliniai siurbliai ir Rūtso siurbliai, difuziniai siurbliai,
kriogeniniai ir adsorbciniai siurbliai
Rotary piston vacuum pumps, sliding vane rotary pumps, molecular drag pumps, Roots pumps, diffusion pumps, cryopumps and
adsorption pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rotaciniai stūmokliniai siurbliai, rotaciniai siurbliai su
slystančiomis mentėmis, molekuliniai siurbliai ir Rūtso
siurbliai, difuziniai siurbliai, kriogeniniai ir adsorbciniai
siurbliai

Description:

Rotary piston vacuum pumps, sliding vane rotary
pumps, molecular drag pumps, Roots pumps, diffusion
pumps, cryopumps and adsorption pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414[.10(.25 + .81)]

CN:

8414[.10(.25 + .81)]

28.13.21.90.00

Žiediniai-skystiniai siurbliai
Liquid ring

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žiediniai-skystiniai siurbliai

Description:

Liquid ring

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414[.10(.20 + .89)]

CN:

8414[.10(.20 + .89)]

28.13.22

Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai
Hand or foot-operated air pumps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai

Description:

Hand or foot-operated air pumps

28.13.22.00.00

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai
Hand or foot-operated air pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

Description:

Hand or foot-operated air pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414[.20(.20 + .80)]

CN:

8414[.20(.20 + .80)]

28.13.23

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose
Compressors for refrigeration equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose

Description:

Compressors for refrigeration equipment
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28.13.23.00.00

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose
Compressors for refrigeration equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose

Description:

Compressors for refrigeration equipment

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414[.30(.20 + .81 + .89)]

CN:

8414[.30(.20 + .81 + .89)]

28.13.24

Oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais, skirti vilkti
Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais,
skirti vilkti

Description:

Air compressors mounted on a wheeled chassis for
towing

28.13.24.00.00

Oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais, skirti vilkti
Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais,
skirti vilkti

Description:

Air compressors mounted on a wheeled chassis for
towing

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414[.40(.10 + .90)]

CN:

8414[.40(.10 + .90)]

28.13.25

Turbokompresoriai
Turbo-compressors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turbokompresoriai

Description:

Turbo-compressors

28.13.25.30.00

Vienpakopiai turbokompresoriai
Turbo-compressors, single stage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpakopiai turbokompresoriai

Description:

Turbo-compressors, single stage

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 11

CN:

8414 80 11

28.13.25.50.00

Daugiapakopiai turbokompresoriai
Turbo-compressors, multistage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiapakopiai turbokompresoriai

Description:

Turbo-compressors, multistage

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 19

CN:

8414 80 19
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28.13.26

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo judėjimo kompresoriai
Reciprocating displacement compressors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo judėjimo
kompresoriai

Description:

Reciprocating displacement compressors

28.13.26.30.00

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15
barų, o debitas per valandą ne didesnis kaip 60 m³
Reciprocating displacement compressors having a gauge pressure capacity ? 15 bar, giving a flow ? 60 m³/hour

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju Description:
stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas per valandą
ne didesnis kaip 60 m³

Reciprocating displacement compressors having a
gauge pressure capacity ? 15 bar, giving a flow ? 60
m³/hour

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 22

CN:

8414 80 22

28.13.26.50.00

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15
barų, o debitas per valandą didesnis kaip 60 m³
Reciprocating displacement compressors having a gauge pressure capacity ? 15 bar, giving a flow per hour > 60 m³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju Description:
stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas per valandą
didesnis kaip 60 m³

Reciprocating displacement compressors having a
gauge pressure capacity ? 15 bar, giving a flow per
hour > 60 m³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 28

CN:

8414 80 28

28.13.26.70.00

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15
barų, o debitas per valandą ne didesnis kaip 120 m³
Reciprocating displacement compressors having a gauge pressure capacity > 15 bar, giving a flow per hour ? 120 m³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju Description:
stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas per valandą
ne didesnis kaip 120 m³

Reciprocating displacement compressors having a
gauge pressure capacity > 15 bar, giving a flow per
hour ? 120 m³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 51

CN:

8414 80 51

28.13.26.90.00

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis slėgis ne didesnis kaip 15
barų, o debitas per valandą didesnis kaip 120 m³
Reciprocating displacement compressors having a gauge pressure capacity > 15 bar, giving a flow per hour > 120 m³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmokliniai kompresoriai su grįžtamuoju slenkamuoju Description:
stūmoklio judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas per valandą
didesnis kaip 120 m³
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 59

CN:

8414 80 59

28.13.27

Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba daugiaveleniai kompresoriai
Rotary displacement compressors, single-shaft or multi-shaft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba daugiaveleniai
kompresoriai

Description:

Rotary displacement compressors, single-shaft or
multi-shaft

28.13.27.30.00

Vienveleniai rotaciniai stūmokliniai kompresoriai
Rotary displacement compressors, single-shaft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienveleniai rotaciniai stūmokliniai kompresoriai

Description:

Rotary displacement compressors, single-shaft

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 73

CN:

8414 80 73

28.13.27.53.00

Daugiaveleniai sraigtiniai kompresoriai
Multi-shaft screw compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiaveleniai sraigtiniai kompresoriai

Description:

Multi-shaft screw compressors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 75

CN:

8414 80 75

28.13.27.55.00

Daugiaveleniai kompresoriai (išskyrus sraigtinius kompresorius)
Multi-shaft compressors (excluding screw compressors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiaveleniai kompresoriai (išskyrus sraigtinius
kompresorius)

Description:

Multi-shaft compressors (excluding screw compressors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 78

CN:

8414 80 78

28.13.28

Kiti kompresoriai
Other compressors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti kompresoriai

Description:

Other compressors

28.13.28.00.00

Oro ir (arba) dujų kompresoriai, išskyrus oro arba vakuuminius siurblius, naudojamus šaldymo įrenginiuose, oro kompresorius,
sumontuotus ant važiuoklės su ratais, turbokompresorius, stūmoklinius ir rotacinius kompresorius
Air/gas compressors excluding air/vacuum pumps used in refrigeration, air compressors mounted on wheeled chassis, turbo
compressors, reciprocating and rotary displacement compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro ir (arba) dujų kompresoriai, išskyrus oro arba

Description:

Air/gas compressors excluding air/vacuum pumps
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vakuuminius siurblius, naudojamus šaldymo
įrenginiuose, oro kompresorius, sumontuotus ant
važiuoklės su ratais, turbokompresorius, stūmoklinius ir
rotacinius kompresorius

used in refrigeration, air compressors mounted on
wheeled chassis, turbo compressors, reciprocating and
rotary displacement compressors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 80

CN:

8414 80 80

28.13.28.00.10

Autokompresoriai
Autocompressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autokompresoriai

Description:

Autocompressors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 80

CN:

8414 80 80

28.13.28.00.80

Kiti kompresoriai
Other compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti kompresoriai

Description:

Other compressors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 80 80

CN:

8414 80 80

28.13.3

Siurblių ir kompresorių dalys
Parts of pumps and compressors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Siurblių ir kompresorių dalys

Description:

Parts of pumps and compressors

28.13.31

Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys
Parts of pumps; parts of liquid elevators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys

Description:

Parts of pumps; parts of liquid elevators

28.13.31.00.00

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų dalys
Parts of pumps for liquids and for liquid elevators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų dalys

Description:

Parts of pumps for liquids and for liquid elevators

Ryšys su CN:

8413[.91 + .92]

CN:

8413[.91 + .92]

28.13.32

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys
Parts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors, of fans, of hoods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų
kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys

Description:

Parts of air or vacuum pumps, of air or gas
compressors, of fans, of hoods
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28.13.32.00.00

Oro ir vakuuminių siurblių, oro ir dujų kompresorių, ventiliatorių ir traukos spintų dalys
Parts of air and vacuum pumps, of air and gas compressors, of fans, and of hoods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro ir vakuuminių siurblių, oro ir dujų kompresorių,
ventiliatorių ir traukos spintų dalys

Description:

Parts of air and vacuum pumps, of air and gas
compressors, of fans, and of hoods

Ryšys su CN:

8414 90

CN:

8414 90

28.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir Description:
kompresorių gamybos dalis

28.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir Description:
kompresorių gamybos dalis

28.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir Description:
kompresorių gamybos dalis

28.14

Kiti čiaupai ir sklendės
Other taps and valves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti čiaupai ir sklendės

Description:

Other taps and valves

28.14.1

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai, sklendės ir panašūs elementai
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių
įtaisų čiaupai, vožtuvai, sklendės ir panašūs elementai

Description:

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes,
boiler shells, tanks, vats or the like

28.14.11

Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atgaliniai ir apsauginiai vožtuvai
Pressure-reducing, control, check and safety valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atgaliniai ir
apsauginiai vožtuvai

Description:

Pressure-reducing, control, check and safety valves
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28.14.11.20.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai iš ketaus arba plieno (išskyrus kombinuotus su
tepalinėmis arba filtrais)
Pressure-reducing valves of cast iron or steel, for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like (excluding those combined with
lubricators or filters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai iš ketaus arba plieno
(išskyrus kombinuotus su tepalinėmis arba filtrais)

Description:

Pressure-reducing valves of cast iron or steel, for pipes,
boiler shells, tanks, vats and the like (excluding those
combined with lubricators or filters)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 10 19

CN:

8481 10 19

28.14.11.40.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai (išskyrus vožtuvus iš ketaus arba plieno,
kombinuotus su tepalinėmis arba filtrais)
Pressure-reducing valves for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like (excluding of cast iron or steel, those combined with filters or
lubricators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai (išskyrus vožtuvus iš
ketaus arba plieno, kombinuotus su tepalinėmis arba
filtrais)

Description:

Pressure-reducing valves for pipes, boiler shells, tanks,
vats and the like (excluding of cast iron or steel, those
combined with filters or lubricators)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 10 99

CN:

8481 10 99

28.14.11.60.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų atgaliniai vožtuvai
Check valves for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų atgaliniai vožtuvai

Description:

Check valves for pipes, boiler shells, tanks, vats and the
like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481[.30(.91 + .99)]

CN:

8481[.30(.91 + .99)]

28.14.11.70.00

Pneumatinių padangų ir kamerų vožtuvai
Valves for pneumatic tyres and inner-tubes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pneumatinių padangų ir kamerų vožtuvai

Description:

Valves for pneumatic tyres and inner-tubes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 40

CN:

8481 80 40

28.14.11.80.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai
Safety or relief valves for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai

Description:

Safety or relief valves for pipes, boiler shells, tanks, vats
and the like

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg
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Ryšys su CN:

8481[.40(.10 + .90)]

28.14.12

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo radiatorių sklendės
Taps, cocks, valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns bath and similar fixtures; central heating radiator valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir
panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio
šildymo radiatorių sklendės

Description:

Taps, cocks, valves for sinks, wash basins, bidets, water
cisterns bath and similar fixtures; central heating
radiator valves

28.14.12.33.00

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų ir panašių įtaisų maišytuvų vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir alyvinius hidraulinius ir (ar)
pneumatinius pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus
Mixing valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns etc. excluding valves for pressure-reducing or oleohydraulic/pneumatic
power transmissions, check valves, safety/relief valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų ir panašių
įtaisų maišytuvų vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir
alyvinius hidraulinius ir (ar) pneumatinius pavarų
valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius
vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus

Description:

Mixing valves for sinks, wash basins, bidets, water
cisterns etc. excluding valves for pressure-reducing or
oleohydraulic/pneumatic power transmissions, check
valves, safety/relief valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 11

CN:

8481 80 11

28.14.12.35.00

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų ir panašių įtaisų čiaupai, ventiliai ir vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir alyvinius
hidraulinius jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus bei maišiklinius
čiaupus
Taps, cocks and valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns etc. excluding valves for pressure-reducing/oleohydraulic
transmissions, check, safety, relief and mixing valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų ir panašių
įtaisų čiaupai, ventiliai ir vožtuvai, išskyrus slėgio
mažinimo ir alyvinius hidraulinius jėgos pavarų
valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius
vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus bei maišiklinius
čiaupus

Description:

Taps, cocks and valves for sinks, wash basins, bidets,
water cisterns etc. excluding valves for pressurereducing/oleohydraulic transmissions, check, safety,
relief and mixing valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 19

CN:

8481 80 19

28.14.12.53.00

Centrinio šildymo radiatorių termostatiniai vožtuvai
Central heating radiator thermostatic valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinio šildymo radiatorių termostatiniai vožtuvai

Description:

Central heating radiator thermostatic valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 31

CN:

8481 80 31
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28.14.12.55.00

Kiti centrinio šildymo radiatorių vožtuvai
Central heating radiator valves, other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti centrinio šildymo radiatorių vožtuvai

Description:

Central heating radiator valves, other

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 39

CN:

8481 80 39

28.14.13

Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai
Process control valves, gate valves, globe valves and other valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės Description:
ir kiti vožtuvai

28.14.13.13.00

Kiti procesų valdymo vožtuvai ir temperatūros reguliatoriai
Other process control valves, temperature regulators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti procesų valdymo vožtuvai ir temperatūros
reguliatoriai

Description:

Other process control valves, temperature regulators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 51

CN:

8481 80 51

28.14.13.15.00

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių įtaisų procesų valdymo vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir alyvinius hidraulinius
jėgos pavarų valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus, temperatūros reguliatorius
Process control valves for pipes, boiler shells, tanks etc. excluding valves for pressure-reducing or oleohydraulic/pneumatic power
transmissions, check, safety/relief valves, temp. regulators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ir panašių
įtaisų procesų valdymo vožtuvai, išskyrus slėgio
mažinimo ir alyvinius hidraulinius jėgos pavarų
valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus, apsauginius
vožtuvus ir nuleidžiamuosius vožtuvus, temperatūros
reguliatorius

Description:

Process control valves for pipes, boiler shells, tanks etc.
excluding valves for pressure-reducing or
oleohydraulic/pneumatic power transmissions, check,
safety/relief valves, temp. regulators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 59

CN:

8481 80 59

28.14.13.33.00

Kitos sklendės iš ketaus
Other gate valves, of cast iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sklendės iš ketaus

Description:

Other gate valves, of cast iron

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 61

CN:

8481 80 61
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28.14.13.35.00

Kitos sklendės iš plieno
Other gate valves, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sklendės iš plieno

Description:

Other gate valves, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 63

CN:

8481 80 63

28.14.13.37.00

Kitos sklendės
Other gate valves, other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sklendės

Description:

Other gate valves, other

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 69

CN:

8481 80 69

28.14.13.53.00

Tiesiasroviai vožtuvai iš ketaus
Globe valves, of cast iron

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesiasroviai vožtuvai iš ketaus

Description:

Globe valves, of cast iron

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 71

CN:

8481 80 71

28.14.13.55.00

Tiesiasroviai vožtuvai iš plieno
Globe valves, of steel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesiasroviai vožtuvai iš plieno

Description:

Globe valves, of steel

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 73

CN:

8481 80 73

28.14.13.57.00

Kiti tiesiasroviai vožtuvai
Other globe valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti tiesiasroviai vožtuvai

Description:

Other globe valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 79

CN:

8481 80 79
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28.14.13.73.00

Rutuliniai ir kamštiniai vožtuvai
Ball and plug valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rutuliniai ir kamštiniai vožtuvai

Description:

Ball and plug valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 81

CN:

8481 80 81

28.14.13.75.00

Droseliniai vožtuvai
Butterfly valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Droseliniai vožtuvai

Description:

Butterfly valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 85

CN:

8481 80 85

28.14.13.77.00

Membraniniai vožtuvai
Diaphragm valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Membraniniai vožtuvai

Description:

Diaphragm valves

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 87

CN:

8481 80 87

28.14.13.80.00

Kiti įtaisai
Other appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti įtaisai

Description:

Other appliances

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8481 80 99

CN:

8481 80 99

28.14.2

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys
Parts of taps and valves and similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių
dalys

Description:

Parts of taps and valves and similar articles

28.14.20

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys
Parts of taps and valves and similar articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių
dalys

Description:

Parts of taps and valves and similar articles
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28.14.20.00.00

Čiaupų, ventilių, vožtuvų ir panašių įtaisų vamzdynams, katilų korpusams, cisternoms, bakams ir panašiems gaminiams dalys (įskaitant
slėgio mažinimo ir termostatinio valdymo vožtuvus)
Parts for taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats and the like (including for pressure reducingvalves and thermostatically controlled valves)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiaupų, ventilių, vožtuvų ir panašių įtaisų vamzdynams, Description:
katilų korpusams, cisternoms, bakams ir panašiems
gaminiams dalys (įskaitant slėgio mažinimo ir
termostatinio valdymo vožtuvus)

Parts for taps, cocks, valves and similar appliances for
pipes, boiler shells, tanks, vats and the like (including
for pressure reducing-valves and thermostatically
controlled valves)

Ryšys su CN:

8481 90

8481 90

28.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir
sklendžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other taps and valves

28.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir
sklendžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other taps and valves

28.14.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir
sklendžių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other taps and valves

28.15

Guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai
Bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji
elementai

Description:

Bearings, gears, gearing and driving elements

28.15.1

Rutuliniai arba ritininiai guoliai
Ball or roller bearings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Description:

Ball or roller bearings

28.15.10

Rutuliniai arba ritininiai guoliai
Ball or roller bearings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Description:

Ball or roller bearings
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28.15.10.30.00

Rutuliniai guoliai
Ball bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rutuliniai guoliai

Description:

Ball bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482[.10(.10 + .90)]

CN:

8482[.10(.10 + .90)]

28.15.10.53.00

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant kūginių guolių ir kūginių ritininių guolių mazgus)
Tapered roller bearings (including cone and tapered roller assemblies)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant kūginių guolių ir
kūginių ritininių guolių mazgus)

Description:

Tapered roller bearings (including cone and tapered
roller assemblies)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482 20

CN:

8482 20

28.15.10.55.00

Sferiniai ritininiai guoliai
Spherical roller bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sferiniai ritininiai guoliai

Description:

Spherical roller bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482 30

CN:

8482 30

28.15.10.57.00

Cilindriniai ritininiai guoliai (išskyrus ritininius guolius, adatinius ritininius guolius)
Cylindrical roller bearings (excluding roller bearings, needle roller bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cilindriniai ritininiai guoliai (išskyrus ritininius guolius,
adatinius ritininius guolius)

Description:

Cylindrical roller bearings (excluding roller bearings,
needle roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482 50

CN:

8482 50

28.15.10.70.00

Adatiniai ritininiai guoliai
Needle roller bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Adatiniai ritininiai guoliai

Description:

Needle roller bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482 40

CN:

8482 40
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28.15.10.90.00

Ritininiai guoliai (įskaitant kombinuotus rutulinius ir (arba) ritininius guolius) (išskyrus kūginius ritininius, sferinius ritininius, adatinius
ritininius guolius)
Roller bearings (including combined ball/roller bearings) (excluding tapered roller bearings, spherical roller bearings, needle roller
bearings)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininiai guoliai (įskaitant kombinuotus rutulinius ir
(arba) ritininius guolius) (išskyrus kūginius ritininius,
sferinius ritininius, adatinius ritininius guolius)

Description:

Roller bearings (including combined ball/roller
bearings) (excluding tapered roller bearings, spherical
roller bearings, needle roller bearings)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482 80

CN:

8482 80

28.15.2

Kiti guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai
Other bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir
varomieji elementai

Description:

Other bearings, gears, gearing and driving elements

28.15.21

Geležies ar plieno lankstinės plokščiagrandės grandinės
Articulated link chain, of iron or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležies ar plieno lankstinės plokščiagrandės grandinės Description:

28.15.21.30.00

Ritininės dviračių ir motociklų grandinės iš geležies arba plieno
Iron or steel roller chain of a kind used for cycles and motor cycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininės dviračių ir motociklų grandinės iš geležies
arba plieno

Description:

Iron or steel roller chain of a kind used for cycles and
motor cycles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 11 10

CN:

7315 11 10

28.15.21.50.00

Ritininės grandinės iš geležies arba plieno (išskyrus dviračių ir motociklų grandines)
Iron or steel roller chain (excluding of a kind used for cycles or motor-cycles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininės grandinės iš geležies arba plieno (išskyrus
dviračių ir motociklų grandines)

Description:

Iron or steel roller chain (excluding of a kind used for
cycles or motor-cycles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 11 90

CN:

7315 11 90
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28.15.21.70.00

Lankstinės plokščiagrandės grandinės iš geležies arba plieno (išskyrus ritinines grandines)
Iron or steel articulated link chain (excluding roller chain)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstinės plokščiagrandės grandinės iš geležies arba
plieno (išskyrus ritinines grandines)

Description:

Iron or steel articulated link chain (excluding roller
chain)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7315 12

CN:

7315 12

28.15.22

Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir alkūninių svirčių velenai
Transmission shafts (including cam and crank shafts) and cranks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius
velenus) ir alkūninių svirčių velenai

Description:

Transmission shafts (including cam and crank shafts)
and cranks

28.15.22.30.00

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai
Cranks and crankshafts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai

Description:

Cranks and crankshafts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483[.10(.21 + .25 + .29)]

CN:

8483[.10(.21 + .25 + .29)]

28.15.22.50.00

Lankstiniai velenai
Cardan shafts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstiniai velenai

Description:

Cardan shafts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 10 50

CN:

8483 10 50

28.15.22.70.00

Kiti velenai
Other shafts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti velenai

Description:

Other shafts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 10 95

CN:

8483 10 95

28.15.23

Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai
Bearing housings and plain shaft bearings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai

Description:

Bearing housings and plain shaft bearings
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28.15.23.30.00

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba ritininiais guoliais
Bearing housings incorporating ball or roller bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba
ritininiais guoliais

Description:

Bearing housings incorporating ball or roller bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 20

CN:

8483 20

28.15.23.50.00

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių guolių, slydimo guoliai
Bearing housings not incorporating ball or roller bearings, plain shaft bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių
guolių, slydimo guoliai

Description:

Bearing housings not incorporating ball or roller
bearings, plain shaft bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483[.30(.32 + .38 + .80)]

CN:

8483[.30(.32 + .38 + .80)]

28.15.24

Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai
Gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar
ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio
keitikliai

Description:

Gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and
other speed changers

28.15.24.32.00

Stacionarių įrenginių pavarų dėžės, tiesiakrumplės cilindrinės ir įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės
Gear boxes for stationary equipment, spur and helical gear boxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stacionarių įrenginių pavarų dėžės, tiesiakrumplės
cilindrinės ir įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės

Description:

Gear boxes for stationary equipment, spur and helical
gear boxes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 21

CN:

8483 40 21

28.15.24.33.00

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai, kūginės, kūginės ir (arba) cilindrinės ir įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės
Gear boxes ..., bevel and bevel/spur and helical gear boxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai, kūginės, kūginės ir
(arba) cilindrinės ir įstrižakrumplės cilindrinės pavarų
dėžės

Description:

Gear boxes ..., bevel and bevel/spur and helical gear
boxes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 23

CN:

8483 40 23
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28.15.24.34.00

Pavarų dėžės ir kt., sliekinių pavarų dėžės
Gear boxes ..., worm gear boxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavarų dėžės ir kt., sliekinių pavarų dėžės

Description:

Gear boxes ..., worm gear boxes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 25

CN:

8483 40 25

28.15.24.40.00

Kitos pavarų dėžės
Other gear boxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pavarų dėžės

Description:

Other gear boxes

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 29

CN:

8483 40 29

28.15.24.50.00

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai) mašinoms ir sausumos ir (arba) jūros transporto priemonėms, išskyrus krumpliaračius
ir krumplines pavaras
Gearboxes and other speed changers for machinery and land/sea vehicles excluding gears and gearing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai)
mašinoms ir sausumos ir (arba) jūros transporto
priemonėms, išskyrus krumpliaračius ir krumplines
pavaras

Description:

Gearboxes and other speed changers for machinery
and land/sea vehicles excluding gears and gearing

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483[.40(.51 + .59)]

CN:

8483[.40(.51 + .59)]

28.15.24.73.00

Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai
Ball or roller screws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai

Description:

Ball or roller screws

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 30

CN:

8483 40 30

28.15.24.75.00

Kiti pavarų elementai (išskyrus krumpliaračius ir krumplines pavaras, rutulinius arba ritininius pavarų sraigtus, pavarų dėžes ir kitus
greičio keitiklius)
Other transmission elements (excluding gears and gearing, ball or roller screws, gearboxes and other speed changers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti pavarų elementai (išskyrus krumpliaračius ir
krumplines pavaras, rutulinius arba ritininius pavarų
sraigtus, pavarų dėžes ir kitus greičio keitiklius)

Description:

Other transmission elements (excluding gears and
gearing, ball or roller screws, gearboxes and other
speed changers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483 40 90

CN:

8483 40 90
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28.15.25

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius
Flywheels and pulleys including pulley blocks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius

Description:

Flywheels and pulleys including pulley blocks

28.15.25.00.00

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skriemulių blokus
Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skriemulių blokus

Description:

Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483[.50(.20 + .80)]

CN:

8483[.50(.20 + .80)]

28.15.26

Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius lankstus
Clutches and shaft couplings including universal joints

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius
lankstus

Description:

Clutches and shaft couplings including universal joints

28.15.26.00.00

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos, įskaitant universaliuosius lankstus
Clutches and shaft couplings (including universal joints)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos, įskaitant
universaliuosius lankstus

Description:

Clutches and shaft couplings (including universal
joints)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8483[.60(.20 + .80)]

CN:

8483[.60(.20 + .80)]

28.15.3

Guolių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų dalys
Parts of bearings, gearings and driving elements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Guolių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų dalys

Description:

Parts of bearings, gearings and driving elements

28.15.31

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių guolių dalys
Balls, needles and rollers; parts of ball or roller bearings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių
guolių dalys

Description:

Balls, needles and rollers; parts of ball or roller bearings

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 119/1 939

PGPK 2013

28.15.31.30.00

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai rutuliniams arba ritininiams guoliams
Balls, needles and rollers for ball or roller bearings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai rutuliniams arba
ritininiams guoliams

Description:

Balls, needles and rollers for ball or roller bearings

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8482[.91(.10 + .90)]

CN:

8482[.91(.10 + .90)]

28.15.31.50.00

Rutulinių arba ritininių guolių dalys (išskyrus rutuliukus, adatėles ir ritinėlius)
Parts of ball or roller bearings (excluding balls, needles and rollers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rutulinių arba ritininių guolių dalys (išskyrus rutuliukus, Description:
adatėles ir ritinėlius)

Parts of ball or roller bearings (excluding balls, needles
and rollers)

Ryšys su CN:

8482 99

8482 99

28.15.32

Geležies ar plieno lankstinių plokščiagrandžių grandinių dalys
Parts of articulated link chain of iron or steel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležies ar plieno lankstinių plokščiagrandžių grandinių Description:
dalys

28.15.32.00.00

Lankstinių grandinių dalys iš geležies ar plieno
Iron or steel parts of articulated link chain

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lankstinių grandinių dalys iš geležies ar plieno

Description:

Iron or steel parts of articulated link chain

Ryšys su CN:

7315 19

CN:

7315 19

28.15.39

Niekur kitur nepriskirtų guolių ir varomųjų elementų dalys
Parts of bearing and driving elements n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų guolių ir varomųjų elementų
dalys

Description:

Parts of bearing and driving elements n.e.c.

28.15.39.30.00

Guolių korpusų dalys
Parts of bearing housings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guolių korpusų dalys

Description:

Parts of bearing housings

Ryšys su CN:

8483 90 20

CN:

8483 90 20
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28.15.39.50.00

Pavarų dalys, kumšteliniai ar alkūniniai velenai, skriejiko velenai, velenų slydimo guoliai, krumpliaračiai, rutulinės ir (arba) ritininės
sraigtinės poros, pavarų dėžės, sukimo momento keitikliai, smagračiai, skriemuliai, sankabos, velenų movos, universalūs lankstai
Parts of transmission, cam and crankshafts, cranks, plain shaft bearings, gears, ball/roller screws, gearboxes, torque converters,
flywheels, pulleys, clutches, shaft couplings, universal joints

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavarų dalys, kumšteliniai ar alkūniniai velenai, skriejiko Description:
velenai, velenų slydimo guoliai, krumpliaračiai, rutulinės
ir (arba) ritininės sraigtinės poros, pavarų dėžės,
sukimo momento keitikliai, smagračiai, skriemuliai,
sankabos, velenų movos, universalūs lankstai

Parts of transmission, cam and crankshafts, cranks,
plain shaft bearings, gears, ball/roller screws,
gearboxes, torque converters, flywheels, pulleys,
clutches, shaft couplings, universal joints

Ryšys su CN:

8483[.90(.81 + .89)]

8483[.90(.81 + .89)]

28.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių,
Description:
krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
gamybos dalis

28.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių,
Description:
krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
gamybos dalis

28.15.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių,
Description:
krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
gamybos dalis

28.2

Kitos bendrosios paskirties mašinos ir įranga
Other general-purpose machinery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos bendrosios paskirties mašinos ir įranga

Description:

Other general-purpose machinery

28.21

Orkaitės, krosnys ir krosnių degikliai
Ovens, furnaces and furnace burners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Orkaitės, krosnys ir krosnių degikliai

Description:

Ovens, furnaces and furnace burners
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28.21.1

Orkaičių ir krosnių degikliai, taip pat jų dalys
Ovens and furnace burners and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Orkaičių ir krosnių degikliai, taip pat jų dalys

Description:

Ovens and furnace burners and parts thereof

28.21.11

Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai
Furnace burners; mechanical stokers and grates; mechanical ash dischargers and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės;
mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai

Description:

Furnace burners; mechanical stokers and grates;
mechanical ash dischargers and the like

28.21.11.30.00

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai
Furnace burners for liquid fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai

Description:

Furnace burners for liquid fuel

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8416[.10(.10 + .90)]

CN:

8416[.10(.10 + .90)]

28.21.11.50.00

Krosnių, kūrenamų kietuoju kuru arba dujomis, degikliai (įskaitant kombinuotuosius degiklius)
Furnace burners for solid fuel or gas (including combination burners)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnių, kūrenamų kietuoju kuru arba dujomis,
degikliai (įskaitant kombinuotuosius degiklius)

Description:

Furnace burners for solid fuel or gas (including
combination burners)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8416[.20(.10 + .20 + .80)]

CN:

8416[.20(.10 + .20 + .80)]

28.21.11.70.00

Mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus
Mechanical stokers (including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles,
mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus

Description:

Mechanical stokers (including their mechanical grates,
mechanical ash dischargers and similar appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8416 30

CN:

8416 30

28.21.12

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų krosnis, išskyrus kepyklų
krosnis
Industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, including incinerators, but excluding bakery ovens

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir
orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų
krosnis, išskyrus kepyklų krosnis

Description:

Industrial or laboratory furnaces and ovens, nonelectric, including incinerators, but excluding bakery
ovens
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28.21.12.30.00

Neelektrinės krosnys ir orkaitės, skirtos rūdoms, piritams arba metalams išdeginti, lydyti arba kitu būdu termiškai apdoroti
Non-electric furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės krosnys ir orkaitės, skirtos rūdoms,
piritams arba metalams išdeginti, lydyti arba kitu būdu
termiškai apdoroti

Description:

Non-electric furnaces and ovens for the roasting,
melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of
metals

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8417 10

CN:

8417 10

28.21.12.70.00

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnis (išskyrus krosnis
rūdoms, piritams arba metalams išdegti, lydyti arba kitu būdu termiškai apdoroti, kepyklų krosnis, džiovinimo krosnis ir krekingui
skirtas krosnis)
Industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, including incinerators (excluding those for the roasting, melting or other heat
treatment of ores, pyrites or metals, bakery ovens, drying ovens and ovens for cracking operations)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir
orkaitės, įskaitant šiukšlių deginimo ir krematoriumų
krosnis (išskyrus krosnis rūdoms, piritams arba
metalams išdegti, lydyti arba kitu būdu termiškai
apdoroti, kepyklų krosnis, džiovinimo krosnis ir
krekingui skirtas krosnis)

Description:

Industrial or laboratory furnaces and ovens, nonelectric, including incinerators (excluding those for the
roasting, melting or other heat treatment of ores,
pyrites or metals, bakery ovens, drying ovens and
ovens for cracking operations)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8417[.80(.30 + .50 + .70)]

CN:

8417[.80(.30 + .50 + .70)]

28.21.13

Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės; indukcinė arba dielektrinė šildymo įranga
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens; induction or dielectric heating equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir
orkaitės; indukcinė arba dielektrinė šildymo įranga

Description:

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens;
induction or dielectric heating equipment

28.21.13.30.00

Elektrinės kepyklų ir sausainių kepimo krosnys
Electric bakery and biscuit ovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės kepyklų ir sausainių kepimo krosnys

Description:

Electric bakery and biscuit ovens

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8514 10 10

CN:

8514 10 10

28.21.13.51.00

Varžinės pramoninės ar laboratorinės krosnys ir orkaitės (išskyrus kepyklų ir sausainių kepimo krosnis)
Resistance heated industrial or laboratory furnaces and ovens (excluding bakery and biscuit ovens)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varžinės pramoninės ar laboratorinės krosnys ir
orkaitės (išskyrus kepyklų ir sausainių kepimo krosnis)

Description:

Resistance heated industrial or laboratory furnaces and
ovens (excluding bakery and biscuit ovens)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8514 10 80

CN:

8514 10 80
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28.21.13.53.00

Elektrinės indukcinės pramoninės ar laboratorinės krosnys ir orkaitės
Electrical induction industrial or laboratory furnaces and ovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės indukcinės pramoninės ar laboratorinės
krosnys ir orkaitės

Description:

Electrical induction industrial or laboratory furnaces
and ovens

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8514 20 10

CN:

8514 20 10

28.21.13.54.00

Elektrinės krosnys ir orkaitės (išskyrus indukcines ir varžines krosnis ir orkaites); įrenginiai, kitokie nei krosnys ir orkaitės, skirti terminiam
medžiagų apdorojimui indukcijos būdu
Electric furnaces and ovens (excluding induction- and resistance-heated); equipment for the heat treatment of materials by induction,
other than ovens and furnaces.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės krosnys ir orkaitės (išskyrus indukcines ir
varžines krosnis ir orkaites); įrenginiai, kitokie nei
krosnys ir orkaitės, skirti terminiam medžiagų
apdorojimui indukcijos būdu

Description:

Electric furnaces and ovens (excluding induction- and
resistance-heated); equipment for the heat treatment
of materials by induction, other than ovens and
furnaces.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8514[.20(.80) + .30 + .40]

CN:

8514[.20(.80) + .30 + .40]

28.21.14

Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys
Parts of furnace burners, furnaces and ovens

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys

Description:

Parts of furnace burners, furnaces and ovens

28.21.14.30.00

Skystuoju, dulkiniu kietuoju kuru ar dujomis kūrenamų krosnių, degiklių, mechaninių kūryklų, grotelių, pelenų šalintuvų ir panašių įtaisų
dalys
Parts for furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas, for mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash
discharges and similar appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skystuoju, dulkiniu kietuoju kuru ar dujomis kūrenamų
krosnių, degiklių, mechaninių kūryklų, grotelių, pelenų
šalintuvų ir panašių įtaisų dalys

Description:

Parts for furnace burners for liquid fuel, for pulverised
solid fuel or for gas, for mechanical stokers, mechanical
grates, mechanical ash discharges and similar
appliances

Ryšys su CN:

8416 90

CN:

8416 90

28.21.14.50.00

Neelektrinių pramoninių ir laboratorinių krosnių ir orkaičių dalys
Parts for non-electric industrial or laboratory furnaces and ovens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinių pramoninių ir laboratorinių krosnių ir
orkaičių dalys

Description:

Parts for non-electric industrial or laboratory furnaces
and ovens

Ryšys su CN:

8417 90

CN:

8417 90
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28.21.14.70.00

Pramoninių ar laboratorinių elektrinių, indukcinių ar dielektrinių krosnių ir orkaičių arba šildymo įrenginių dalys
Parts for industrial or laboratory electric, induction or dielectric furnaces and ovens or heating equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių ar laboratorinių elektrinių, indukcinių ar
dielektrinių krosnių ir orkaičių arba šildymo įrenginių
dalys

Description:

Parts for industrial or laboratory electric, induction or
dielectric furnaces and ovens or heating equipment

Ryšys su CN:

8514 90

CN:

8514 90

28.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių,
krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ovens, furnaces and furnace burners

28.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių,
krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ovens, furnaces and furnace burners

28.21.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių,
krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ovens, furnaces and furnace burners

28.22

Kėlimo ir krovimo įranga
Lifting and handling equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įranga

Description:

Lifting and handling equipment

28.22.1

Kėlimo ir krovimo įranga bei jos dalys
Lifting and handling equipment and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įranga bei jos dalys

Description:

Lifting and handling equipment and parts thereof

28.22.11

Niekur kitur nepriskirti skridininiai skrysčiai ir keltuvai
Pulley tackle and hoists n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti skridininiai skrysčiai ir keltuvai

Description:

Pulley tackle and hoists n.e.c.
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28.22.11.30.00

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai su elektros varikliu (išskyrus keltuvus transporto priemonėms pakelti)
Pulley tackle and hoists powered by an electric motor (excluding of the kind used for raising vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai su elektros varikliu
(išskyrus keltuvus transporto priemonėms pakelti)

Description:

Pulley tackle and hoists powered by an electric motor
(excluding of the kind used for raising vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8425 11

CN:

8425 11

28.22.11.70.00

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, be elektros variklio (išskyrus kaušinius keltuvus ir keltuvus transporto priemonėms pakelti)
Pulley tackle and hoists, non-powered by electric motor (other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, be elektros variklio
(išskyrus kaušinius keltuvus ir keltuvus transporto
priemonėms pakelti)

Description:

Pulley tackle and hoists, non-powered by electric
motor (other than skip hoists or hoists of a kind used
for raising vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8425 19

CN:

8425 19

28.22.12

Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos gervės; vertikaliosios gervės
Pit-head winding gear; winches specially designed for underground use; other winches; capstans

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai;
gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos
gervės; vertikaliosios gervės

Description:

Pit-head winding gear; winches specially designed for
underground use; other winches; capstans

28.22.12.00.00

Gervės ir vertikaliosios gervės (išskyrus transporto priemonių keltuvus)
Winches and capstans (excluding those for raising vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gervės ir vertikaliosios gervės (išskyrus transporto
priemonių keltuvus)

Description:

Winches and capstans (excluding those for raising
vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8425[.31 + .39]

CN:

8425[.31 + .39]

28.22.13

Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti
Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti

Description:

Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

28.22.13.30.00

Įmontuotosios pakėlimo sistemos, naudojamos garažuose transporto priemonėms pakelti
Built-in jacking systems of a type used in garages for raising vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmontuotosios pakėlimo sistemos, naudojamos
garažuose transporto priemonėms pakelti

Description:

Built-in jacking systems of a type used in garages for
raising vehicles

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8425 41

28.22.13.50.00

Hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai transporto priemonėms pakelti (išskyrus naudojamus garažuose)
Hydraulic jacks and hoists for raising vehicles (excluding those for use in garages)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai transporto priemonėms
pakelti (išskyrus naudojamus garažuose)

Description:

Hydraulic jacks and hoists for raising vehicles
(excluding those for use in garages)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8425 42

CN:

8425 42

28.22.13.70.00

Kėlikliai ir keltuvai transporto priemonėms pakelti (išskyrus įmontuotąsias pakėlimo sistemas, naudojamas garažuose, hidraulinius
kėliklius ir keltuvus)
Jacks and hoists of a kind used for raising vehicles (excluding built-in jacking systems of a kind used in garages, hydraulic jacks and
hoists)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlikliai ir keltuvai transporto priemonėms pakelti
Description:
(išskyrus įmontuotąsias pakėlimo sistemas, naudojamas
garažuose, hidraulinius kėliklius ir keltuvus)

Jacks and hoists of a kind used for raising vehicles
(excluding built-in jacking systems of a kind used in
garages, hydraulic jacks and hoists)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8425 49

CN:

8425 49

28.22.14

Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir pramoniniai vežimėliai su įtaisytais kranais
Derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo
rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir pramoniniai
vežimėliai su įtaisytais kranais

Description:

Derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle carriers
and works trucks fitted with a crane

28.22.14.20.00

Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis konstrukcijomis
Overhead travelling cranes on fixed support

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis
konstrukcijomis

Description:

Overhead travelling cranes on fixed support

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426 11

CN:

8426 11

28.22.14.33.00

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinėmis važiuoklėmis ir portaliniai kėlimo vežimėliai
Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinėmis
važiuoklėmis ir portaliniai kėlimo vežimėliai

Description:

Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426 12

CN:

8426 12
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28.22.14.35.00

Krautuvai, ožiniai kranai ir kranai-rietuvai
Transporter cranes, gantry cranes and bridge cranes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krautuvai, ožiniai kranai ir kranai-rietuvai

Description:

Transporter cranes, gantry cranes and bridge cranes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426 19

CN:

8426 19

28.22.14.40.00

Bokštiniai kranai ir portaliniai bei platforminiai strėliniai kranai
Tower cranes and portal or pedestal jib cranes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bokštiniai kranai ir portaliniai bei platforminiai strėliniai Description:
kranai

Tower cranes and portal or pedestal jib cranes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426[.20 + .30]

CN:

8426[.20 + .30]

28.22.14.50.00

Savaeigiai bėginiai kėlimo įrenginiai statybų teritorijoms, akmens skaldykloms ir panašioms vietoms aptarnauti
Self-propelled lifting equipment, of a kind mounted to run on rails in servicing building sites, quarries and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai bėginiai kėlimo įrenginiai statybų
Description:
teritorijoms, akmens skaldykloms ir panašioms vietoms
aptarnauti

Self-propelled lifting equipment, of a kind mounted to
run on rails in servicing building sites, quarries and the
like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426[.41 + .49]

CN:

8426[.41 + .49]

28.22.14.60.00

Kėlimo mechanizmai, montuojami kelių transporto priemonėse
Lifting equipment designed for mounting on road vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlimo mechanizmai, montuojami kelių transporto
priemonėse

Description:

Lifting equipment designed for mounting on road
vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8426[.91(.10 + .90)]

CN:

8426[.91(.10 + .90)]

28.22.14.70.00

Kėlimo mechanizmai, išskyrus tiltinius, bokštinius kranus, krautuvus, ožinius, portalinius ar platforminius strėlinius kranus, kranusrietuvus, mobiliąsias kėlimo konstrukcijas ar portalinius kėlimo vežimėlius, savaeiges mašinas
Lifting equipment (excluding overhead travelling cranes, tower, transporter, gantry, portal, bridge or pedestal jib cranes, mobile lifting
frames or straddle carriers, self-propelled machinery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlimo mechanizmai, išskyrus tiltinius, bokštinius
kranus, krautuvus, ožinius, portalinius ar platforminius
strėlinius kranus, kranus-rietuvus, mobiliąsias kėlimo
konstrukcijas ar portalinius kėlimo vežimėlius,
savaeiges mašinas

Description:

Lifting equipment (excluding overhead travelling
cranes, tower, transporter, gantry, portal, bridge or
pedestal jib cranes, mobile lifting frames or straddle
carriers, self-propelled machinery)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8426 99

28.22.15

Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kiti pramoniniai vežimėliai; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose
Fork-lift trucks, other works trucks; tractors of the type used on railway station platforms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kiti
pramoniniai vežimėliai; vilkikai, naudojami geležinkelio
stočių platformose

Description:

Fork-lift trucks, other works trucks; tractors of the type
used on railway station platforms

28.22.15.13.00

Savaeigiai šakiniai krautuvai su elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 1 m
Self-propelled fork-lift trucks powered by an electric motor, with a lifting height ? 1 m

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai šakiniai krautuvai su elektros varikliu, kurių
kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 1 m

Description:

Self-propelled fork-lift trucks powered by an electric
motor, with a lifting height ? 1 m

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8427 10 10

CN:

8427 10 10

28.22.15.15.00

Savaeigiai šakiniai krautuvai su elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis mažesnis kaip 1 m
Self-propelled fork-lift trucks powered by an electric motor, with a lifting height < 1 m

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai šakiniai krautuvai su elektros varikliu, kurių
kėlimo aukštis mažesnis kaip 1 m

Description:

Self-propelled fork-lift trucks powered by an electric
motor, with a lifting height 1 m

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8427 10 90

CN:

8427 10 90

28.22.15.30.00

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais kėlimo ar krovimo įrenginiais, be elektros variklio
Self-propelled trucks fitted with lifting or handling equipment, non-powered by an electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais kėlimo ar krovimo
įrenginiais, be elektros variklio

Description:

Self-propelled trucks fitted with lifting or handling
equipment, non-powered by an electric motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8427[.20(.11 + .19 + .90)]

CN:

8427[.20(.11 + .19 + .90)]

28.22.15.50.00

Šakiniai krautuvai ir kitos važiuoklės su pritvirtintais kėlimo ar krovimo įrenginiais (išskyrus savaeigius krautuvus)
Fork-lift trucks and other works trucks fitted with lifting or handling equipment (excluding self-propelled trucks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šakiniai krautuvai ir kitos važiuoklės su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais (išskyrus savaeigius
krautuvus)

Description:

Fork-lift trucks and other works trucks fitted with lifting
or handling equipment (excluding self-propelled
trucks)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8427 90

CN:

8427 90
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28.22.15.70.00

Savaeigiai vežimėliai be pritvirtintų kėlimo ar krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose
kroviniams trumpais nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose
Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or
airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai vežimėliai be pritvirtintų kėlimo ar krovimo
Description:
įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose
arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais vežti;
traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių
platformose

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or
handling equipment, of the type used in factories,
warehouses, dock areas or airports for short distance
transport of goods; tractors of the type used on railway
station platforms

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8709[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

CN:

8709[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

28.22.16

Liftai, kaušiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai
Lifts, skip hoists, escalators and moving walkways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Liftai, kaušiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji
pėsčiųjų takeliai

Description:

Lifts, skip hoists, escalators and moving walkways

28.22.16.30.00

Elektriniai liftai ir kaušiniai keltuvai
Electrically operated lifts and skip hoists

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai liftai ir kaušiniai keltuvai

Description:

Electrically operated lifts and skip hoists

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 10 20

CN:

8428 10 20

28.22.16.50.00

Liftai ir kaušiniai keltuvai, išskyrus elektrinius
Lifts and skip hoists (excluding electrically operated)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liftai ir kaušiniai keltuvai, išskyrus elektrinius

Description:

Lifts and skip hoists (excluding electrically operated)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 10 80

CN:

8428 10 80

28.22.16.70.00

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai
Escalators and moving walkways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

Description:

Escalators and moving walkways

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 40

CN:

8428 40
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28.22.17

Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo prekių ir medžiagų keltuvai ir konvejeriai
Pneumatic and other continuous action elevators and conveyors, for goods or materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo prekių ir
medžiagų keltuvai ir konvejeriai

Description:

Pneumatic and other continuous action elevators and
conveyors, for goods or materials

28.22.17.40.00

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai
Pneumatic elevators and conveyors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

Description:

Pneumatic elevators and conveyors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428[.20(.20 + .80)]

CN:

8428[.20(.20 + .80)]

28.22.17.50.00

Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai
Bucket type continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba
medžiagų keltuvai ir konvejeriai

Description:

Bucket type continuous-action elevators and conveyors
for goods or materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 32

CN:

8428 32

28.22.17.70.00

Juostiniai nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai
Belt type continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juostiniai nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba
medžiagų keltuvai ir konvejeriai

Description:

Belt type continuous-action elevators and conveyors
for goods or materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 33

CN:

8428 33

28.22.17.93.00

Ritininiai prekių arba medžiagų konvejeriai (išskyrus pneumatinius, požeminių darbų kaušinius, juostinius keltuvus arba konvejerius)
Roller conveyors for goods or materials (excluding pneumatic elevators and conveyors, those specially designed for use underground,
bucket type, belt type)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ritininiai prekių arba medžiagų konvejeriai (išskyrus
pneumatinius, požeminių darbų kaušinius, juostinius
keltuvus arba konvejerius)

Description:

Roller conveyors for goods or materials (excluding
pneumatic elevators and conveyors, those specially
designed for use underground, bucket type, belt type)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 39 20

CN:

8428 39 20
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28.22.17.95.00

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai (išskyrus pneumatinius požeminių darbų kaušinius, juostinius
keltuvus arba konvejerius, ritininius konvejerius)
Continuous-action elevators or conveyors for goods or materials (excluding pneumatic elevators or conveyors, those designed for use
underground, bucket type, belt type, roller conveyors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba medžiagų
keltuvai ir konvejeriai (išskyrus pneumatinius
požeminių darbų kaušinius, juostinius keltuvus arba
konvejerius, ritininius konvejerius)

Description:

Continuous-action elevators or conveyors for goods or
materials (excluding pneumatic elevators or conveyors,
those designed for use underground, bucket type, belt
type, roller conveyors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 39 90

CN:

8428 39 90

28.22.18

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
Other lifting, handling, loading or unloading machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo
mašinos

Description:

Other lifting, handling, loading or unloading machinery

28.22.18.20.00

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai (trauklės) ir funikulierių trauklių mechanizmai
Teleferics, chair-lifts, ski-draglines and traction mechanisms for funiculars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai
(trauklės) ir funikulierių trauklių mechanizmai

Description:

Teleferics, chair-lifts, ski-draglines and traction
mechanisms for funiculars

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 60

CN:

8428 60

28.22.18.40.00

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
Lifting, handling, loading or unloading machinery, n.e.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo, pernešimo, pakrovimo Description:
arba iškrovimo mašinos

Lifting, handling, loading or unloading machinery, n.e.s.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 90 90

CN:

8428 90 90

28.22.18.50.00

Krautuvai, pritaikyti naudoti žemės ūkyje
Loading machinery specially designed for agricultural use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krautuvai, pritaikyti naudoti žemės ūkyje

Description:

Loading machinery specially designed for agricultural
use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428[.90(.71 + .79)]

CN:

8428[.90(.71 + .79)]
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28.22.19

Kėlimo ir krovimo įrangos dalys
Parts of lifting and handling equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrangos dalys

Description:

Parts of lifting and handling equipment

28.22.19.30.00

Mechaninių įrenginių, priskirtų HS 84.25, 84.27 ir 84.28 pozicijoms (išskyrus liftus, kaušinius keltuvus ar eskalatorius), dalys
Parts of machinery of HS 8425, 8427 and 8428 (excluding lift, skip hoists or escalators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninių įrenginių, priskirtų HS 84.25, 84.27 ir 84.28
pozicijoms (išskyrus liftus, kaušinius keltuvus ar
eskalatorius), dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8425, 8427 and 8428
(excluding lift, skip hoists or escalators)

Ryšys su CN:

8431[.10 + .20 + .39]

CN:

8431[.10 + .20 + .39]

28.22.19.50.00

Liftų, kaušinių keltuvų arba eskalatorių dalys
Parts of lifts, skip hoists or escalators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liftų, kaušinių keltuvų arba eskalatorių dalys

Description:

Parts of lifts, skip hoists or escalators

Ryšys su CN:

8431 31

CN:

8431 31

28.22.19.70.00

Savaeigių vežimėlių kroviniams nedideliu atstumu vežti dalys; vežimėlių-vilkikų, naudojamų geležinkelio platformose, dalys, išskyrus
vežimėlių su kėlimo ir (arba) krovimo įrenginiais
Parts for self-propelled work trucks, for the short distance transport of goods; tractors used on railway platforms excluding for trucks
fitted with lifting/handling equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigių vežimėlių kroviniams nedideliu atstumu vežti Description:
dalys; vežimėlių-vilkikų, naudojamų geležinkelio
platformose, dalys, išskyrus vežimėlių su kėlimo ir
(arba) krovimo įrenginiais

Parts for self-propelled work trucks, for the short
distance transport of goods; tractors used on railway
platforms excluding for trucks fitted with
lifting/handling equipment

Ryšys su CN:

8709 90

8709 90

28.22.2

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms
Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo
kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms

Description:

Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators
and the like

28.22.20

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir kitokioms mašinoms
Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo
kranams, ekskavatoriams ir kitokioms mašinoms

Description:

Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators
and the like
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28.22.20.00.00

Laivų strėlinių kranų, kranų, judamųjų kėlimo rėmų, buldozerių, grunto lygintuvų, ekskavatorių, vienakaušių krautuvų ir pan., sniego
valytuvų kaušai, semtuvai, griebuvai ir automatiniai samčiai
Buckets, shovels, grabs and grips for ships’ derricks, cranes, mobile lifting frames, works trucks fitted with crane, bulldozers, levellers,
excavators, shovel loaders etc., for snow ploughs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų strėlinių kranų, kranų, judamųjų kėlimo rėmų,
Description:
buldozerių, grunto lygintuvų, ekskavatorių, vienakaušių
krautuvų ir pan., sniego valytuvų kaušai, semtuvai,
griebuvai ir automatiniai samčiai

Buckets, shovels, grabs and grips for ships’ derricks,
cranes, mobile lifting frames, works trucks fitted with
crane, bulldozers, levellers, excavators, shovel loaders
etc., for snow ploughs

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8431 41

CN:

8431 41

28.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir
krovimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
lifting and handling equipment

28.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir
krovimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
lifting and handling equipment

28.22.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir
krovimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
lifting and handling equipment

28.23

Įstaigų mašinos ir įranga (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą)
Office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstaigų mašinos ir įranga (išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą)

Description:

Office machinery and equipment (except computers
and peripheral equipment)

28.23.1

Rašomosios mašinėlės, tekstų redagavimo ir skaičiavimo mašinos
Typewriters, word-processing and calculating machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rašomosios mašinėlės, tekstų redagavimo ir
skaičiavimo mašinos

Description:

Typewriters, word-processing and calculating machines
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28.23.11

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos
Typewriters and word-processing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos

Description:

Typewriters and word-processing machines

28.23.11.00.00

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos
Typewriters and word-processing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos

Description:

Typewriters and word-processing machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8469[.00(.10 + .91 + .99)]

CN:

8469[.00(.10 + .91 + .99)]

28.23.12

Elektroninės skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo
funkcijas
Electronic calculators and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroninės skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų Description:
įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės,
atliekančios skaičiavimo funkcijas

28.23.12.00.00

Elektroninės skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo
funkcijas
Electronic calculators and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroninės skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų Description:
įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės,
atliekančios skaičiavimo funkcijas

Electronic calculators and pocket-size data recording,
reproducing and displaying machines with calculating
functions

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8470[.10 + .21 + .29]

CN:

8470[.10 + .21 + .29]

28.23.13

Apskaitos mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo
įtaisais
Accounting machines, cash registers, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a
calculating device

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apskaitos mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų
frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir
panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais

Description:

Accounting machines, cash registers, postage-franking
machines, ticket-issuing machines and similar
machines, incorporating a calculating device

28.23.13.00.00

Apskaitos mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo
įtaisais
Accounting machines, cash registers, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a
calculating device

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apskaitos mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų

Description:

Accounting machines, cash registers, postage-franking
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frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir
panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais

machines, ticket-issuing machines and similar
machines, incorporating a calculating device

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8470[.30 + .50 + .90]

CN:

8470[.30 + .50 + .90]

28.23.2

Įstaigos įranga ir jos dalys
Office machinery and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įstaigos įranga ir jos dalys

Description:

Office machinery and parts thereof

28.23.21

Fotokopijavimo aparatai su optine sistema arba kontaktiniai bei termokopijavimo aparatai
Photo-copying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermo-copying apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotokopijavimo aparatai su optine sistema arba
kontaktiniai bei termokopijavimo aparatai

Description:

Photo-copying apparatus incorporating an optical
system or of the contact type and thermo-copying
apparatus

28.23.21.00.00

Fotokopijavimo aparatai su optine sistema arba kontaktiniai ir termokopijavimo aparatai
Photo-copying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermo-copying apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotokopijavimo aparatai su optine sistema arba
kontaktiniai ir termokopijavimo aparatai

Description:

Photo-copying apparatus incorporating an optical
system or of the contact type and thermo-copying
apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443[.39(.10 + .31 + .39)]

CN:

8443[.39(.10 + .31 + .39)]

28.23.22

Įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, į kurias popierius paduodamas lakštais
Offset printing machinery, sheet fed, office type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, į kurias popierius
paduodamas lakštais

Description:

Offset printing machinery, sheet fed, office type

28.23.22.00.00

Įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus (lakštai ne didesni kaip 22 x 36 cm)
Sheet fed office type offset printing machinery, for sheet size ? 22 x 36 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant Description:
lakštinio popieriaus (lakštai ne didesni kaip 22 x 36 cm)

Sheet fed office type offset printing machinery, for
sheet size ? 22 x 36 cm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443 12

CN:

8443 12

28.23.23

Kita įstaigų įranga
Other office machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita įstaigų įranga

Description:

Other office machines
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28.23.23.00.00

Kita įstaigų įranga
Other office machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita įstaigų įranga

Description:

Other office machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8472[.10 + .30 + .90(.10 + .70)] + 8519 81 51

CN:

8472[.10 + .30 + .90(.10 + .70)] + 8519 81 51

28.23.24

Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of typewriters and calculating machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of typewriters and calculating
machines

28.23.24.00.00

Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of typewriters and calculating machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of typewriters and calculating
machines

Ryšys su CN:

8473[.10(.11 + .19 + .90) + .21(.10 + .90) + .29(.10 +
.90)]

CN:

8473[.10(.11 + .19 + .90) + .21(.10 + .90) + .29(.10 +
.90)]

28.23.25

Kitos įstaigų įrangos dalys ir reikmenys
Parts and accessories of other office machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įstaigų įrangos dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of other office machines

28.23.25.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.72 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of the machines of HS 8472

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.72 pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of the machines of HS 8472

Ryšys su CN:

8473[.40(.11 + .18 + .80)]

CN:

8473[.40(.11 + .18 + .80)]

28.23.26

Fotokopijavimo aparatų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of photocopying apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotokopijavimo aparatų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of photocopying apparatus

28.23.26.00.00

Spausdintuvų, priskirtų HS 84.43.3 subpozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of printers of HS 8443 3

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintuvų, priskirtų HS 84.43.3 subpozicijai, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of printers of HS 8443 3
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Ryšys su CN:

8443[.99(.10 + .90)]

28.23.9

Įstaigų ir buhalterinės įrangos gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis
Office and accounting machinery manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and
equipment (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įstaigų ir buhalterinės įrangos gamybos paslaugos;
Description:
operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų
ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą)
gamybos dalis

28.23.91

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos paslaugos
Office and accounting machinery manufacturing services (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) gamybos paslaugos

Description:

Office and accounting machinery manufacturing
services (except computers and peripheral equipment)

28.23.91.00.00

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos paslaugos
Office and accounting machinery manufacturing services (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) gamybos paslaugos

Description:

Office and accounting machinery manufacturing
services (except computers and peripheral equipment)

28.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų
mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę
įrangą) gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office machinery and equipment (except computers
and peripheral equipment)

28.23.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų
mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę
įrangą) gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office machinery and equipment (except computers
and peripheral equipment)

28.24

Varikliniai rankiniai įrankiai
Power-driven hand tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Varikliniai rankiniai įrankiai

Description:

Power-driven hand tools

28.24.1

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai; kiti nešiojamieji varikliniai įrankiai ir aparatai
Electromechanical tools for working in the hand; other portable hand held power tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai; kiti nešiojamieji
varikliniai įrankiai ir aparatai

28.24.11

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu elektros varikliu
Electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu
elektros varikliu

Description:

Electromechanical tools for working in the hand, with
self-contained electric motor

28.24.11.13.00

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio
Electromechanical hand drills operated without an external source of power

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai, veikiantys be
išorinio elektros maitinimo šaltinio

Description:

Electromechanical hand drills operated without an
external source of power

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 21 10

CN:

8467 21 10

28.24.11.15.00

Įvairūs rankiniai elektriniai-pneumatiniai gręžtuvai
Electropneumatic drills of all kinds for working in the hand

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairūs rankiniai elektriniai-pneumatiniai gręžtuvai

Description:

Electropneumatic drills of all kinds for working in the
hand

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 21 91

CN:

8467 21 91

28.24.11.17.00

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai (išskyrus gręžtuvus, veikiančius be išorinio elektros maitinimo šaltinio, pneumatinius gręžtuvus)
Electromechanical hand drills of all kinds (excluding those operated without an external source of power, electropneumatic)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai (išskyrus
gręžtuvus, veikiančius be išorinio elektros maitinimo
šaltinio, pneumatinius gręžtuvus)

Description:

Electromechanical hand drills of all kinds (excluding
those operated without an external source of power,
electropneumatic)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 21 99

CN:

8467 21 99

28.24.11.20.00

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai, veikiantys be išorinio elektros maitinimo šaltinio (išskyrus gręžtuvus ir pjūklus)
Electromechanical hand tools operated without an external source of power (excluding drills, saws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai, veikiantys be
išorinio elektros maitinimo šaltinio (išskyrus gręžtuvus
ir pjūklus)

Description:

Electromechanical hand tools operated without an
external source of power (excluding drills, saws)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 29 20

CN:

8467 29 20
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28.24.11.23.00

Elektromechaniniai grandininiai pjūklai
Electromechanical chainsaws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromechaniniai grandininiai pjūklai

Description:

Electromechanical chainsaws

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 22 10

CN:

8467 22 10

28.24.11.25.00

Elektromechaniniai diskiniai pjūklai
Electromechanical circular saws

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromechaniniai diskiniai pjūklai

Description:

Electromechanical circular saws

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 22 30

CN:

8467 22 30

28.24.11.27.00

Rankiniai elektromechaniniai pjūklai (išskyrus grandininius, diskinius pjūklus)
Electromechanical handsaws (excluding chainsaws, circular saws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai elektromechaniniai pjūklai (išskyrus
grandininius, diskinius pjūklus)

Description:

Electromechanical handsaws (excluding chainsaws,
circular saws)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 22 90

CN:

8467 22 90

28.24.11.50.00

Rankiniai šlifavimo ir juostiniai šlifavimo įrenginiai su įmontuotu elektros varikliu, maitinamu iš išorinio elektros šaltinio
Grinders, sanders and planers, for working in the hand, with self-contained electric motor, operating with an external source of power

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai šlifavimo ir juostiniai šlifavimo įrenginiai su
įmontuotu elektros varikliu, maitinamu iš išorinio
elektros šaltinio

Description:

Grinders, sanders and planers, for working in the hand,
with self-contained electric motor, operating with an
external source of power

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467[.29(.51 + .53 + .59 + .70)]

CN:

8467[.29(.51 + .53 + .59 + .70)]

28.24.11.80.00

Elektromechaniniai gyvatvorių karpymo įrenginiai ir vejapjovės
Electromechanical hedge trimmers and lawn edge cutters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromechaniniai gyvatvorių karpymo įrenginiai ir
vejapjovės

Description:

Electromechanical hedge trimmers and lawn edge
cutters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 29 80

CN:

8467 29 80
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28.24.11.85.00

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu elektros varikliu, maitinamu iš išorinio elektros šaltinio (išskyrus pjūklus, gręžtuvus,
šlifavimo ir juostinius šlifavimo įrenginius, gyvatvorių karpymo įrenginius ir vejapjoves)
Electromechanical hand tools, with self-contained electric motor operating with an external source of power (excluding saws, drills,
grinders, sanders, planers, hedge trimmers and lawn edge cutters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu
elektros varikliu, maitinamu iš išorinio elektros šaltinio
(išskyrus pjūklus, gręžtuvus, šlifavimo ir juostinius
šlifavimo įrenginius, gyvatvorių karpymo įrenginius ir
vejapjoves)

Description:

Electromechanical hand tools, with self-contained
electric motor operating with an external source of
power (excluding saws, drills, grinders, sanders, planers,
hedge trimmers and lawn edge cutters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 29 85

CN:

8467 29 85

28.24.12

Kiti nešiojamieji varikliniai rankiniai įrankiai ir aparatai
Other portable hand held power tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti nešiojamieji varikliniai rankiniai įrankiai ir aparatai

Description:

Other portable hand held power tools

28.24.12.40.00

Rankiniai pneumatiniai įrankiai, įskaitant kombinuotus sukamuosius-smūginius įrankius
Tools for working in the hand, pneumatic, including combined rotary-percussion

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai pneumatiniai įrankiai, įskaitant kombinuotus
sukamuosius-smūginius įrankius

Description:

Tools for working in the hand, pneumatic, including
combined rotary-percussion

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467[.11(.10 + .90) + .19]

CN:

8467[.11(.10 + .90) + .19]

28.24.12.60.00

Grandininiai pjūklai su įmontuotu neelektriniu varikliu
Chainsaws with a self-contained non-electric motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grandininiai pjūklai su įmontuotu neelektriniu varikliu

Description:

Chainsaws with a self-contained non-electric motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 81

CN:

8467 81

28.24.12.80.00

Rankiniai hidrauliniai arba su įmontuotu neelektriniu varikliu įrankiai (išskyrus grandininius pjūklus)
Handtools, hydraulic or with a self-contained non-electric motor (excluding chainsaws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai hidrauliniai arba su įmontuotu neelektriniu
varikliu įrankiai (išskyrus grandininius pjūklus)

Description:

Handtools, hydraulic or with a self-contained nonelectric motor (excluding chainsaws)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8467 89

CN:

8467 89
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28.24.2

Variklinių rankinių įrankių dalys
Parts of power-driven hand tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių rankinių įrankių dalys

Description:

Parts of power-driven hand tools

28.24.21

Elektromechaninių rankinių įrankių su įmontuotu elektros varikliu dalys
Parts of electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektromechaninių rankinių įrankių su įmontuotu
elektros varikliu dalys

Description:

Parts of electromechanical tools for working in the
hand, with self-contained electric motor

28.24.21.00.00

Grandininių pjūklų ir kitų rankinių įrankių su įmontuotu neelektriniu varikliu dalys (išskyrus pneumatinių įrankių dalis)
Parts for chainsaws and other hand tools with a self-contained motor (excluding for pneumatic tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grandininių pjūklų ir kitų rankinių įrankių su įmontuotu Description:
neelektriniu varikliu dalys (išskyrus pneumatinių įrankių
dalis)

Parts for chainsaws and other hand tools with a selfcontained motor (excluding for pneumatic tools)

Ryšys su CN:

8467[.91 + .99]

CN:

8467[.91 + .99]

28.24.22

Kitų nešiojamųjų variklinių rankinių įrankių dalys
Parts of other portable hand held power tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nešiojamųjų variklinių rankinių įrankių dalys

Description:

Parts of other portable hand held power tools

28.24.22.50.00

Rankinių pneumatinių įrankių dalys
Parts for pneumatic hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankinių pneumatinių įrankių dalys

Description:

Parts for pneumatic hand tools

Ryšys su CN:

8467 92

CN:

8467 92

28.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
rankinių įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
power-driven hand tools

28.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
rankinių įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
power-driven hand tools
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28.24.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
rankinių įrankių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
power-driven hand tools

28.25

Nebuitiniai aušinimo ir vėdinimo įrenginiai
Non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nebuitiniai aušinimo ir vėdinimo įrenginiai

Description:

Non-domestic cooling and ventilation equipment

28.25.1

Šilumokaičiai; nebuitiniai oro kondicionavimo įrenginiai, šaldymo ir užšaldymo įranga
Heat exchange units; non-domestic air conditioning machines, refrigeration and freezing equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šilumokaičiai; nebuitiniai oro kondicionavimo
įrenginiai, šaldymo ir užšaldymo įranga

Description:

Heat exchange units; non-domestic air conditioning
machines, refrigeration and freezing equipment

28.25.11

Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga
Heat exchange units and machinery for liquefying air or other gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga

Description:

Heat exchange units and machinery for liquefying air
or other gases

28.25.11.30.00

Šilumokaičiai
Heat exchange units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šilumokaičiai

Description:

Heat exchange units

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 50

CN:

8419 50

28.25.11.50.00

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos
Machinery for liquefying air or other gases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos

Description:

Machinery for liquefying air or other gases

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 60

CN:

8419 60

28.25.12

Oro kondicionavimo įrenginiai
Air conditioning machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai

Description:

Air conditioning machines
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28.25.12.20.00

Autonominės ar iš atskirų įtaisų sudarytos oro kondicionavimo sistemos, montuojamos languose ar sienose
Window or wall air conditioning systems, self-contained or split-systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autonominės ar iš atskirų įtaisų sudarytos oro
kondicionavimo sistemos, montuojamos languose ar
sienose

Description:

Window or wall air conditioning systems, selfcontained or split-systems

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8415[.10(.10 + .90)]

CN:

8415[.10(.10 + .90)]

28.25.12.40.00

Oro kondicionavimo įrenginiai, montuojami variklinėse transporto priemonėse
Air conditioning machines of a kind used in motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai, montuojami variklinėse Description:
transporto priemonėse

Air conditioning machines of a kind used in motor
vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8415 20

CN:

8415 20

28.25.12.50.00

Oro kondicionavimo įrenginiai su šaldymo įtaisu (išskyrus naudojamus variklinėse transporto priemonėse, autonominius ar iš atskirų
įtaisų sudarytus įrenginius)
Air conditioning machines with refrigeration unit (excluding those used in motor vehicles, self-contained or split-systems machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai su šaldymo įtaisu
Description:
(išskyrus naudojamus variklinėse transporto
priemonėse, autonominius ar iš atskirų įtaisų sudarytus
įrenginius)

Air conditioning machines with refrigeration unit
(excluding those used in motor vehicles, self-contained
or split-systems machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8415[.81 + .82]

CN:

8415[.81 + .82]

28.25.12.70.00

Oro kondicionavimo įrenginiai be šaldymo įtaiso; centrinių stočių kondicionieriai; kintamojo oro srauto kondicionierių kameros ir
galiniai įtaisai, pastoviojo oro srauto kondicionieriai ir ventiliatoriai
Air conditioning machines not containing a refrigeration unit; central station air handling units; vav boxes and terminals, constant
volume units and fan coil units

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai be šaldymo įtaiso;
Description:
centrinių stočių kondicionieriai; kintamojo oro srauto
kondicionierių kameros ir galiniai įtaisai, pastoviojo oro
srauto kondicionieriai ir ventiliatoriai

Air conditioning machines not containing a
refrigeration unit; central station air handling units; vav
boxes and terminals, constant volume units and fan
coil units

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8415 83

CN:

8415 83

28.25.13

Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą
Refrigeration and freezing equipment and heat pumps, except household type equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai,
išskyrus buitinę įrangą

Description:

Refrigeration and freezing equipment and heat pumps,
except household type equipment
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28.25.13.33.00

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos užšaldytiems maisto produktams laikyti su įmontuotu šaldymo įtaisu arba garintuvu
Refrigerated show-cases and counters incorporating a refrigerating unit or evaporator for frozen food storage

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos užšaldytiems maisto
produktams laikyti su įmontuotu šaldymo įtaisu arba
garintuvu

Description:

Refrigerated show-cases and counters incorporating a
refrigerating unit or evaporator for frozen food storage

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 50 11

CN:

8418 50 11

28.25.13.35.00

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos su įmontuotu šaldymo įtaisu arba garintuvu (išskyrus šaldytuvus-prekystalius užšaldytiems maisto
produktams laikyti)
Refrigerated show-cases and counters incorporating a refrigerating unit or evaporator (excluding for frozen food storage)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos su įmontuotu šaldymo Description:
įtaisu arba garintuvu (išskyrus šaldytuvus-prekystalius
užšaldytiems maisto produktams laikyti)

Refrigerated show-cases and counters incorporating a
refrigerating unit or evaporator (excluding for frozen
food storage)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 50 19

CN:

8418 50 19

28.25.13.60.00

Baldų pavidalo šaldymo įrenginiai su šaldymo įtaisu arba garintuvu (išskyrus kombinuotus šaldytuvus-šaldiklius su atskiromis išorinėmis
durimis, buitinius šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas ir prekystalius)
Refrigerating furniture with a refrigerating unit or evaporator (excluding combined refrigerator-freezers, with separate external doors,
household refrigerators, refrigerated show-cases and counters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų pavidalo šaldymo įrenginiai su šaldymo įtaisu
arba garintuvu (išskyrus kombinuotus šaldytuvusšaldiklius su atskiromis išorinėmis durimis, buitinius
šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas ir prekystalius)

Description:

Refrigerating furniture with a refrigerating unit or
evaporator (excluding combined refrigerator-freezers,
with separate external doors, household refrigerators,
refrigerated show-cases and counters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 50 90

CN:

8418 50 90

28.25.13.80.00

Šiluminiai siurbliai, išskyrus HS 84.15 pozicijai priskirtus oro kondicionavimo įrenginius
Heat pumps other than air conditioning machines of HS 8415

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šiluminiai siurbliai, išskyrus HS 84.15 pozicijai priskirtus Description:
oro kondicionavimo įrenginius

Heat pumps other than air conditioning machines of
HS 8415

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 61

CN:

8418 61

28.25.13.90.00

Kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai
Other refrigerating or freezing equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai

Description:

Other refrigerating or freezing equipment

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8418 69

28.25.14

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
Machinery and apparatus for filtering or purifying gases n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo
įrenginiai ir aparatai

Description:

Machinery and apparatus for filtering or purifying
gases n.e.c.

28.25.14.10.00

Oro filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai (išskyrus vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrus)
Machinery and apparatus for filtering or purifying air (excluding intake filters for internal combustion engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai (išskyrus Description:
vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrus)

Machinery and apparatus for filtering or purifying air
(excluding intake filters for internal combustion
engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 39 20

CN:

8421 39 20

28.25.14.30.00

Dujų (išskyrus oro) filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai (išskyrus veikiančius naudojant katalizinį procesą ir izotopų skirtuvus)
Machinery and apparatus for filtering and purifying gases (other than air and excluding those which operate using a catalytic process,
and isotope separators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų (išskyrus oro) filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai (išskyrus veikiančius naudojant katalizinį
procesą ir izotopų skirtuvus)

Description:

Machinery and apparatus for filtering and purifying
gases (other than air and excluding those which
operate using a catalytic process, and isotope
separators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 39 80

CN:

8421 39 80

28.25.14.40.00

Dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai, veikiantys naudojant katalizinį procesą, išskyrus vidaus degimo variklių oro įsiurbimo
filtrus, oro filtravimo arba valymo mašinas ir aparatus
Machinery and apparatus for filtering or purifying gases by catalytic process (excluding intake air filters for internal combustion
engines, machinery and apparatus for filtering or purifying air)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai,
Description:
veikiantys naudojant katalizinį procesą, išskyrus vidaus
degimo variklių oro įsiurbimo filtrus, oro filtravimo arba
valymo mašinas ir aparatus

Machinery and apparatus for filtering or purifying
gases by catalytic process (excluding intake air filters
for internal combustion engines, machinery and
apparatus for filtering or purifying air)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 39 60

CN:

8421 39 60

28.25.2

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)
Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai,
grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai
vėdintuvai (ventiliatoriai)

Description:

Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or
roof fans
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28.25.20

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)
Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai,
grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai
vėdintuvai (ventiliatoriai)

Description:

Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or
roof fans

28.25.20.30.00

Ašiniai ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius, montuojamus languose, ant lubų arba ant stogų su įmontuotu ne didesnės
kaip 125 W galios elektros varikliu)
Axial fans (excluding table, floor, wall, window, ceiling or roof fans with a self-contained electric motor of an output ? 125 W)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ašiniai ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius,
sieninius, montuojamus languose, ant lubų arba ant
stogų su įmontuotu ne didesnės kaip 125 W galios
elektros varikliu)

Description:

Axial fans (excluding table, floor, wall, window, ceiling
or roof fans with a self-contained electric motor of an
output ? 125 W)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 59 20

CN:

8414 59 20

28.25.20.50.00

Išcentriniai ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius, montuojamus languose, ant lubų arba ant stogų su įmontuotu ne
didesnės kaip 125 W galios elektros varikliu)
Centrifugal fans (excluding table, floor, wall, window, ceiling or roof fans with a self-contained electric motor of an output ? 125 W)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išcentriniai ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius,
sieninius, montuojamus languose, ant lubų arba ant
stogų su įmontuotu ne didesnės kaip 125 W galios
elektros varikliu)

Description:

Centrifugal fans (excluding table, floor, wall, window,
ceiling or roof fans with a self-contained electric motor
of an output ? 125 W)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 59 40

CN:

8414 59 40

28.25.20.70.00

Ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius, montuojamus languose, ant lubų arba ant stogų su įmontuotu ne didesnės kaip
125 W galios elektros varikliu, ašinius ir išcentrinius ventiliatorius)
Fans (excluding table, floor, wall, ceiling or roof fans with a self-contained electric motor of an output ? 125 W, axial fans, centrifugal
fans)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ventiliatoriai (išskyrus stalinius, grindinius, sieninius,
montuojamus languose, ant lubų arba ant stogų su
įmontuotu ne didesnės kaip 125 W galios elektros
varikliu, ašinius ir išcentrinius ventiliatorius)

Description:

Fans (excluding table, floor, wall, ceiling or roof fans
with a self-contained electric motor of an output ? 125
W, axial fans, centrifugal fans)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8414 59 80

CN:

8414 59 80

28.25.3

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys
Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių
dalys

Description:

Parts of refrigeration and freezing equipment and heat
pumps
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28.25.30

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys
Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių
dalys

Description:

Parts of refrigeration and freezing equipment and heat
pumps

28.25.30.10.00

Oro kondicionavimo įrenginių dalys (įskaitant kondensatorius, sugėriklius, garintuvus ir generatorius)
Parts for air conditioning machines (including condensers, absorbers, evaporators and generators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginių dalys (įskaitant
Description:
kondensatorius, sugėriklius, garintuvus ir generatorius)

Parts for air conditioning machines (including
condensers, absorbers, evaporators and generators)

Ryšys su CN:

8415 90

8415 90

28.25.30.30.00

Baldai, pritaikyti šaldymo arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti (įskaitant garintuvus, sukomplektuotą šaldymo įrangą)
Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment (including evaporators, complete refrigerating units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldai, pritaikyti šaldymo arba užšaldymo įrenginiams
įmontuoti (įskaitant garintuvus, sukomplektuotą
šaldymo įrangą)

Description:

Furniture designed to receive refrigerating or freezing
equipment (including evaporators, complete
refrigerating units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 91

CN:

8418 91

28.25.30.50.00

Nebuitinių šaldymo įrenginių dalys (įskaitant garintuvus ir kondensatorius)
Parts for non-domestic refrigerating equipment (including evaporators and condensers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitinių šaldymo įrenginių dalys (įskaitant
garintuvus ir kondensatorius)

Description:

Parts for non-domestic refrigerating equipment
(including evaporators and condensers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8418 99 10

CN:

8418 99 10

28.25.30.70.00

Šaldymo baldų, šilumos siurblių, buitinių šaldymo įrenginių (garintuvų ir (arba) kondensatorių dalys, išskyrus nebuitinių šaldymo
įrenginių garintuvų ir kondensatorių dalis)
Parts for refrigerating furniture, for heat-pumps, for domestic refrigerating equipment (evaporators and condensers excluding
evaporators and condensers for non-domestic refrigerating equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaldymo baldų, šilumos siurblių, buitinių šaldymo
įrenginių (garintuvų ir (arba) kondensatorių dalys,
išskyrus nebuitinių šaldymo įrenginių garintuvų ir
kondensatorių dalis)

Description:

Parts for refrigerating furniture, for heat-pumps, for
domestic refrigerating equipment (evaporators and
condensers excluding evaporators and condensers for
non-domestic refrigerating equipment)

Ryšys su CN:

8418 99 90

CN:

8418 99 90
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28.25.30.80.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, pramoninių arba laboratorinių įrenginių, kaitinamų arba nekaitinamų elektra, naudojamų medžiagoms
apdoroti įvairiais su temperatūros pokyčiais susijusiais procesais, ir neelektrinių tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvų
dalys
Parts of machinery, plant and laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process
involving a change of temperature, and of non-electric instantaneous and storage water heaters, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, pramoninių arba
laboratorinių įrenginių, kaitinamų arba nekaitinamų
elektra, naudojamų medžiagoms apdoroti įvairiais su
temperatūros pokyčiais susijusiais procesais, ir
neelektrinių tekančio arba talpykloje laikomo vandens
šildytuvų dalys

Description:

Parts of machinery, plant and laboratory equipment,
whether or not electrically heated, for the treatment of
materials by a process involving a change of
temperature, and of non-electric instantaneous and
storage water heaters, n.e.c.

Ryšys su CN:

8419[.90(.15 + .85)]

CN:

8419[.90(.15 + .85)]

28.25.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių
aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-domestic cooling and ventilation equipment

28.25.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių
aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-domestic cooling and ventilation equipment

28.25.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių
aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-domestic cooling and ventilation equipment

28.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paskirties mašinos
Other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paskirties
mašinos

Description:

Other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.1

Dujų generatoriai, distiliavimo ir filtravimo aparatai
Gas generators, distilling and filtering apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dujų generatoriai, distiliavimo ir filtravimo aparatai

Description:

Gas generators, distilling and filtering apparatus
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28.29.11

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
Producer gas or water gas generators; acetylene gas generators and the like; distilling or rectifying plant

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai;
Description:
acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba
rektifikavimo įrenginiai

28.29.11.00.00

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
Producer gas or water gas generators; acetylene gas generators and the like; distilling or rectifying plant

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai;
Description:
acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba
rektifikavimo įrenginiai

Producer gas or water gas generators; acetylene gas
generators and the like; distilling or rectifying plant

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8405 10 + 8419 40

CN:

8405 10 + 8419 40

28.29.12

Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquid

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

Description:

Filtering or purifying machinery and apparatus, for
liquid

28.29.12.30.00

Vandens filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai
Machinery and apparatus for filtering or purifying water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai

Description:

Machinery and apparatus for filtering or purifying
water

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 21

CN:

8421 21

28.29.12.30.10

Vandens filtravimo arba gryninimo cheminiu būdu aparatai
Apparatus for filtering/purifying water by chemicals means

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens filtravimo arba gryninimo cheminiu būdu
aparatai

Description:

Apparatus for filtering/purifying water by chemicals
means

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 21a

CN:

8421 21a
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28.29.12.30.20

Vandens filtravimo arba gryninimo kitais būdais aparatai
Apparatus for filtering/purifying water by other means

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens filtravimo arba gryninimo kitais būdais
aparatai

Description:

Apparatus for filtering/purifying water by other means

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 21b

CN:

8421 21b

28.29.12.50.00

Filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai gėrimams, išskyrus vandenį, filtruoti arba valyti
Machinery and apparatus for filtering and purifying beverages (excluding water)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai gėrimams,
išskyrus vandenį, filtruoti arba valyti

Description:

Machinery and apparatus for filtering and purifying
beverages (excluding water)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 22

CN:

8421 22

28.29.12.70.00

Skysčių filtravimo ir (arba) valymo mašinos ir aparatai, išskyrus vandens ir gėrimų filtravimo arba valymo mašinas ir aparatus,
centrifugas ir išcentrinius džiovintuvus, vidaus degimo variklių degalų arba alyvų filtrus
Machinery and apparatus for solid-liquid separation/ purification excluding for water and beverages, centrifuges and centrifugal dryers,
oil/petrol filters for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių filtravimo ir (arba) valymo mašinos ir aparatai,
išskyrus vandens ir gėrimų filtravimo arba valymo
mašinas ir aparatus, centrifugas ir išcentrinius
džiovintuvus, vidaus degimo variklių degalų arba alyvų
filtrus

Description:

Machinery and apparatus for solid-liquid separation/
purification excluding for water and beverages,
centrifuges and centrifugal dryers, oil/petrol filters for
internal combustion engines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 29

CN:

8421 29

28.29.13

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai
Oil filters, petrol filters and intake air filters for internal combustion engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai

Description:

Oil filters, petrol filters and intake air filters for internal
combustion engines

28.29.13.30.00

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
Oil or petrol-filters for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

Description:

Oil or petrol-filters for internal combustion engines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 23

CN:

8421 23
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28.29.13.50.00

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai
Intake air filters for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

Description:

Intake air filters for internal combustion engines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 31

CN:

8421 31

28.29.2

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai; gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės;
tarpikliai
Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers; fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting
machines; gaskets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo
arba vyniojimo įrenginiai; gesintuvai, purkštuvai,
garosvaidžiai ar smėliasrautės; tarpikliai

Description:

Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping
bottles or other containers; fire extinguishers, spray
guns, steam or sand blasting machines; gaskets

28.29.21

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai
Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo
arba vyniojimo įrenginiai

Description:

Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping
bottles or other containers

28.29.21.20.00

Butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo mašinos
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba
džiovinimo mašinos

Description:

Machinery for cleaning or drying bottles or other
containers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8422 20

CN:

8422 20

28.29.21.50.00

Butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos;
gėrimų dujų prisotinimo mašinos
Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers, machinery for aerating
beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų
pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo
(etikečių pritvirtinimo) mašinos; gėrimų dujų
prisotinimo mašinos

Description:

Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or
labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers,
machinery for aerating beverages

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8422 30

CN:

8422 30
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28.29.21.80.00

Pakavimo arba vyniojimo mašinos (išskyrus butelių, skardinių, dėžių, maišų ar kitos taros užpildymo, uždarymo, sandarinimo,
užkimšimo arba žymėjimo (etikečių tvirtinimo) mašinas)
Machinery for packing or wrapping (excluding for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other
containers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakavimo arba vyniojimo mašinos (išskyrus butelių,
skardinių, dėžių, maišų ar kitos taros užpildymo,
uždarymo, sandarinimo, užkimšimo arba žymėjimo
(etikečių tvirtinimo) mašinas)

Description:

Machinery for packing or wrapping (excluding for
filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles,
cans, boxes, bags or other containers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8422 40

CN:

8422 40

28.29.22

Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje
Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar mechanical appliances, except for use in agriculture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir Description:
panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus
žemės ūkyje

28.29.22.10.00

Gesintuvai
Fire extinguishers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gesintuvai

Description:

Fire extinguishers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 10

CN:

8424 10

28.29.22.20.00

Pulverizatoriai ir panašūs įtaisai
Spray guns and similar appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pulverizatoriai ir panašūs įtaisai

Description:

Spray guns and similar appliances

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 20

CN:

8424 20

28.29.22.30.00

Garosvaidžiai, smėliasrautės ir panašios svaidymo mašinos (išskyrus gesintuvus, pulverizatorius ir panašius įtaisus)
Steam or sand blasting machines and similar jet-projecting machines (excluding fire extinguishers, spray guns and similar appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garosvaidžiai, smėliasrautės ir panašios svaidymo
mašinos (išskyrus gesintuvus, pulverizatorius ir
panašius įtaisus)

Description:

Steam or sand blasting machines and similar jetprojecting machines (excluding fire extinguishers, spray
guns and similar appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424[.30(.01 + .08 + .10 + .90)]

CN:

8424[.30(.01 + .08 + .10 + .90)]
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28.29.22.40.00

Kiti mechaniniai įtaisai skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti
Other mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mechaniniai įtaisai skysčiams arba milteliams
išsvaidyti, paskleisti arba purkšti

Description:

Other mechanical appliances for projecting, dispersing
or spraying

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 89

CN:

8424 89

28.29.23

Tarpikliai iš lakštinio metalo; mechaniniai sandarikliai
Gaskets of metal sheeting; mechanical seals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tarpikliai iš lakštinio metalo; mechaniniai sandarikliai

Description:

Gaskets of metal sheeting; mechanical seals

28.29.23.00.00

Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo,
kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar
daugiau metalo sluoksnių

Description:

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined
with other material or of two or more layers of metal

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8484[.10 + .20]

CN:

8484[.10 + .20]

28.29.3

Pramoniniai, buitiniai ir kiti svėrimo bei matavimo įrenginiai
Industrial, household and other weighing and measuring machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoniniai, buitiniai ir kiti svėrimo bei matavimo
įrenginiai

Description:

Industrial, household and other weighing and
measuring machinery

28.29.31

Pramoninės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos
medžiagos masės atseikėjimo svarstyklės
Weighing machines for industrial purposes; scales for continuous weighing of goods on conveyors; constant weight scales and scales
for discharging a predetermined weight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių
svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo
svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo
svarstyklės

Description:

Weighing machines for industrial purposes; scales for
continuous weighing of goods on conveyors; constant
weight scales and scales for discharging a
predetermined weight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - šaltkalvystės tikslieji
įrankiai

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - machinists' precision
tools
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28.29.31.30.00

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės
Continuous and discontinuous totalisers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės

Description:

Continuous and discontinuous totalisers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8423 20

CN:

8423 20

28.29.31.80.00

Automatinės gravimetrinės fasavimo mašinos
Automatic gravimetric filling machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatinės gravimetrinės fasavimo mašinos

Description:

Automatic gravimetric filling machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8423 30

CN:

8423 30

28.29.32

Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės
Personal and household weighing machines and scales

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės

Description:

Personal and household weighing machines and scales

28.29.32.00.00

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles kūdikiams sverti; buitinės svarstyklės
Personal weighing machines, including baby scales; household scales

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles
kūdikiams sverti; buitinės svarstyklės

Description:

Personal weighing machines, including baby scales;
household scales

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8423[.10(.10 + .90)]

CN:

8423[.10(.10 + .90)]

28.29.39

Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai
Other weighing and measuring machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai

Description:

Other weighing and measuring machinery

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - gulsčiukai, matavimo Explanatory
juostos ir panašūs rankiniai įrankiai
notes:

28.29.39.10.00

Automatinės rūšiavimo ir kontrolinės svarstyklės, kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 5 000 kg
Automatic catchweighing machines and checkweighers, of a maximum weighing capacity ? 5 000 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatinės rūšiavimo ir kontrolinės svarstyklės, kurių
maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 5 000 kg

Description:

Automatic catchweighing machines and
checkweighers, of a maximum weighing capacity
? 5 000 kg

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8423[.81(.10) + .82(.10)]

28.29.39.30.00

Svėrimo ir (arba) kainos žymėjimo mašinos, tiltinės svarstyklės ir kita svėrimo įranga (išskyrus parduotuvių svarstykles, svarstykles
žmonėms sverti ir buitines svarstykles, konvejerines nuolatinio prekių svėrimo svarstykles ir svarstykles, kurių jautrumas ne didesnis
kaip 5 cg)
Weigh/price labelling machines, weighbridges and other weighing machinery (excluding shop-scales, personal and household scales,
scales for continuous weighing of goods on conveyors, constant weight scales and balances of a sensitivity ? 5 cg)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svėrimo ir (arba) kainos žymėjimo mašinos, tiltinės
svarstyklės ir kita svėrimo įranga (išskyrus parduotuvių
svarstykles, svarstykles žmonėms sverti ir buitines
svarstykles, konvejerines nuolatinio prekių svėrimo
svarstykles ir svarstykles, kurių jautrumas ne didesnis
kaip 5 cg)

Description:

Weigh/price labelling machines, weighbridges and
other weighing machinery (excluding shop-scales,
personal and household scales, scales for continuous
weighing of goods on conveyors, constant weight
scales and balances of a sensitivity ? 5 cg)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8423[.81(.30 + .90) + .82(.90) + .89]

CN:

8423[.81(.30 + .90) + .82(.90) + .89]

28.29.39.50.00

Neautomatinės parduotuvių svarstyklės, kurių maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 kg
Non-automatic retail weighing machines, maximum weighing capacity ? 30 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neautomatinės parduotuvių svarstyklės, kurių
maksimali sveriama masė ne didesnė kaip 30 kg

Description:

Non-automatic retail weighing machines, maximum
weighing capacity ? 30 kg

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8423 81 50

CN:

8423 81 50

28.29.39.60.00

Nivelyrai
Levels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nivelyrai

Description:

Levels

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9015[.30(.10 + .90)]

CN:

9015[.30(.10 + .90)]

28.29.39.75.00

Matuoklės ir tieslės bei liniuotės su padalomis
Measuring rods and tapes and divided scales

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Matuoklės ir tieslės bei liniuotės su padalomis

Description:

Measuring rods and tapes and divided scales

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9017 80 10

CN:

9017 80 10

28.29.39.79.00

Kiti rankiniai matavimo prietaisai
Other measuring instruments, for use in the hand, others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti rankiniai matavimo prietaisai

Description:

Other measuring instruments, for use in the hand,
others

Ryšys su CN:

9017 80 90

CN:

9017 80 90
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28.29.4

Centrifugos, kalandravimo mašinos ir prekybos automatai
Centrifuges, calendaring and vending machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Centrifugos, kalandravimo mašinos ir prekybos
automatai

Description:

Centrifuges, calendaring and vending machines

28.29.41

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos
Centrifuges n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos

Description:

Centrifuges n.e.c.

28.29.41.00.00

Centrifugos (išskyrus grietinėlės separatorius, drabužių džiovyklas ir laboratorijų centrifugas)
Centrifuges (excluding cream separators, clothes dryers, those used in laboratories)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrifugos (išskyrus grietinėlės separatorius, drabužių
džiovyklas ir laboratorijų centrifugas)

Description:

Centrifuges (excluding cream separators, clothes
dryers, those used in laboratories)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 19 70

CN:

8421 19 70

28.29.42

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus įrangą metalui arba stiklui apdirbti
Calendaring or other rolling machines, excluding metal or glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus
įrangą metalui arba stiklui apdirbti

Description:

Calendaring or other rolling machines, excluding metal
or glass

28.29.42.00.00

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus mašinas metalui arba stiklui apdoroti)
Calendering or other rolling machines, excluding metal or glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus
mašinas metalui arba stiklui apdoroti)

Description:

Calendering or other rolling machines, excluding metal
or glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8420[.10(.10 + .30 + .80)]

CN:

8420[.10(.10 + .30 + .80)]

28.29.43

Prekybos automatai
Automatic goods-vending machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prekybos automatai

Description:

Automatic goods-vending machines
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28.29.43.30.00

Prekybos automatai su šildymo ar šaldymo įrenginiais
Automatic goods-vending machines incorporating heating or refrigerating devices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekybos automatai su šildymo ar šaldymo įrenginiais

Description:

Automatic goods-vending machines incorporating
heating or refrigerating devices

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8476[.21 + .81]

CN:

8476[.21 + .81]

28.29.43.50.00

Prekybos automatai (įskaitant pinigų keitimo automatus, išskyrus prekybos automatus su šildymo ar šaldymo įrenginiais)
Automatic goods-vending machines (including money-changing machines) (excluding those incorporating heating or refrigerating
devices)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekybos automatai (įskaitant pinigų keitimo
automatus, išskyrus prekybos automatus su šildymo ar
šaldymo įrenginiais)

Description:

Automatic goods-vending machines (including moneychanging machines) (excluding those incorporating
heating or refrigerating devices)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8476[.29 + .89]

CN:

8476[.29 + .89]

28.29.5

Pramoninės indaplovės
Dish washing machines, of the industrial type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoninės indaplovės

Description:

Dish washing machines, of the industrial type

28.29.50

Pramoninės indaplovės
Dish washing machines, of the industrial type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninės indaplovės

Description:

Dish washing machines, of the industrial type

28.29.50.00.00

Pramoninės indaplovės
Non-domestic dish-washing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės indaplovės

Description:

Non-domestic dish-washing machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8422 19

CN:

8422 19

28.29.6

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga
Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo
temperatūros keitimo būdu įranga

Description:

Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a
process involving a change of temperature
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28.29.60

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga
Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo
temperatūros keitimo būdu įranga

Description:

Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a
process involving a change of temperature

28.29.60.30.00

Aušinimo bokštai ir panašūs tiesioginio aušinimo įrenginiai, veikiantys naudojant uždaroje sistemoje cirkuliuojantį vandenį
Cooling towers and similar plant for direct cooling by means of recirculated water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aušinimo bokštai ir panašūs tiesioginio aušinimo
įrenginiai, veikiantys naudojant uždaroje sistemoje
cirkuliuojantį vandenį

Description:

Cooling towers and similar plant for direct cooling by
means of recirculated water

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 89 10

CN:

8419 89 10

28.29.60.50.00

Vakuuminio garinimo įrenginiai, skirti metalams nusodinti
Vacuum-vapour plant for the deposition of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vakuuminio garinimo įrenginiai, skirti metalams
nusodinti

Description:

Vacuum-vapour plant for the deposition of metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 89 30

CN:

8419 89 30

28.29.60.90.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, kaitinami arba nekaitinami elektra, naudojami medžiagoms
apdoroti įvairiais su temperatūros pokyčiais susijusiais procesais
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a
change of temperature, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos, pramoniniai arba
laboratoriniai įrenginiai, kaitinami arba nekaitinami
elektra, naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais su
temperatūros pokyčiais susijusiais procesais

Description:

Machinery, plant or laboratory equipment, whether or
not electrically heated, for the treatment of materials
by a process involving a change of temperature, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 89 98

CN:

8419 89 98

28.29.7

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui arba suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai paviršiaus grūdinimo
mechaniniai įrenginiai ir aparatai
Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines
and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir
kietajam litavimui arba suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai
paviršiaus grūdinimo mechaniniai įrenginiai ir aparatai

Description:

Non-electrical machinery and apparatus for soldering,
brazing or welding and parts thereof; gas-operated
surface tempering machines and appliances
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28.29.70

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai paviršiaus grūdinimo
mechaniniai įrenginiai ir aparatai
Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines
and appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir
kietajam litavimui bei suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai
paviršiaus grūdinimo mechaniniai įrenginiai ir aparatai

Description:

Non-electrical machinery and apparatus for soldering,
brazing or welding and parts thereof; gas-operated
surface tempering machines and appliances

28.29.70.20.00

Litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo rankiniai dujų degikliai (išskyrus elektrinius, lazerinius, naudojančius kitokius šviesos ar fotonų
pluoštus, ultragarsinius, elektronpluoščius, magnetinius impulsus arba plazmos lanką)
Hand-held blow pipes for soldering, brazing or welding (excluding electric, laser, other light or photon beam, ultrasonic, electron
beam, magnetic pulse or plasma arc)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo rankiniai dujų Description:
degikliai (išskyrus elektrinius, lazerinius, naudojančius
kitokius šviesos ar fotonų pluoštus, ultragarsinius,
elektronpluoščius, magnetinius impulsus arba plazmos
lanką)

Hand-held blow pipes for soldering, brazing or welding
(excluding electric, laser, other light or photon beam,
ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma
arc)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8468 10

CN:

8468 10

28.29.70.90.00

Litavimo ar kietojo litavimo, suvirinimo arba paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai (išskyrus rankinius dujų degiklius ir
elektrines mašinas ir aparatus)
Machinery and apparatus for soldering, brazing, welding or surface tempering (excluding hand-held blow pipes and electric machines
and apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Litavimo ar kietojo litavimo, suvirinimo arba paviršiaus
šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai (išskyrus
rankinius dujų degiklius ir elektrines mašinas ir
aparatus)

Description:

Machinery and apparatus for soldering, brazing,
welding or surface tempering (excluding hand-held
blow pipes and electric machines and apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8468[.20 + .80]

CN:

8468[.20 + .80]

28.29.8

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties įrenginių dalys
Parts of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties
įrenginių dalys

Description:

Parts of other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.81

Dujų arba vandens dujų generatorių dalys
Parts of gas or water gas generators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujų arba vandens dujų generatorių dalys

Description:

Parts of gas or water gas generators
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28.29.81.00.00

Generatorinių dujų generatorių arba vandens dujų generatorių, acetileno dujų generatorių ir panašių vandens proceso dujų
generatorių dalys
Parts for producer gas or water generators, acetylene gas generators and similar water process gas generators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Generatorinių dujų generatorių arba vandens dujų
generatorių, acetileno dujų generatorių ir panašių
vandens proceso dujų generatorių dalys

Description:

Parts for producer gas or water generators, acetylene
gas generators and similar water process gas
generators

Ryšys su CN:

8405 90

CN:

8405 90

28.29.82

Centrifugų dalys; skysčių ar dujų filtravimo arba gryninimo įrenginių ir aparatų dalys
Parts of centrifuges; parts of filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Centrifugų dalys; skysčių ar dujų filtravimo arba
gryninimo įrenginių ir aparatų dalys

Description:

Parts of centrifuges; parts of filtering or purifying
machinery and apparatus for liquids or gases

28.29.82.20.00

Centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalys
Parts for centrifuges and centrifugal dryers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalys

Description:

Parts for centrifuges and centrifugal dryers

Ryšys su CN:

8421 91

CN:

8421 91

28.29.82.50.00

Skysčių ar dujų filtravimo ir valymo mašinų ir aparatų dalys (išskyrus centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalis)
Parts for filtering and purifying machinery and apparatus, for liquids or gases (excluding for centrifuges and centrifugal dryers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysčių ar dujų filtravimo ir valymo mašinų ir aparatų
dalys (išskyrus centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalis)

Description:

Parts for filtering and purifying machinery and
apparatus, for liquids or gases (excluding for
centrifuges and centrifugal dryers)

Ryšys su CN:

8421 99

CN:

8421 99

28.29.83

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys; purškimo įrenginių dalys, svarstyklių svarsčiai
Parts of calendaring or other rolling machines; parts of spraying machinery, weights for weighing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys;
purškimo įrenginių dalys, svarstyklių svarsčiai

Description:

Parts of calendaring or other rolling machines; parts of
spraying machinery, weights for weighing machines

28.29.83.13.00

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų cilindrai (išskyrus kalandravimo arba valcavimo mašinų cilindrus metalui ar stiklui)
Cylinders for calendering or other rolling machines (excluding those for calendering or rolling machines for metals or glass)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų cilindrai
Description:
(išskyrus kalandravimo arba valcavimo mašinų cilindrus
metalui ar stiklui)

Cylinders for calendering or other rolling machines
(excluding those for calendering or rolling machines
for metals or glass)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8420[.91(.10 + .80)]

CN:

8420[.91(.10 + .80)]
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28.29.83.15.00

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys (išskyrus kalandravimo arba valcavimo mašinų cilindrus metalui ar stiklui)
Parts for calendering or other rolling machines (excluding cylinders, those for calendering or rolling machines for metals or glass)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys
Description:
(išskyrus kalandravimo arba valcavimo mašinų cilindrus
metalui ar stiklui)

Parts for calendering or other rolling machines
(excluding cylinders, those for calendering or rolling
machines for metals or glass)

Ryšys su CN:

8420 99

8420 99

28.29.83.20.00

Visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai, svėrimo įrenginių dalys (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg)
Weighing machine weights of all kinds, parts of weighing machinery (excluding for balances of a sensitivity of 5 cg or better)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai, svėrimo įrenginių Description:
dalys (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis
kaip 5 cg)

Weighing machine weights of all kinds, parts of
weighing machinery (excluding for balances of a
sensitivity of 5 cg or better)

Ryšys su CN:

8423 90

8423 90

28.29.83.40.00

Mechaninių įtaisų skysčiams ir (arba) milteliams svaidyti, skleisti arba purkšti dalys; gesintuvų, pulverizatorių ir panašių įtaisų,
garosvaidžių ir (arba) smėliasraučių dalys
Parts for mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying liquids/powders; fire-extinguishers, spray guns and similar
appliances and steam/sand-blasting machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninių įtaisų skysčiams ir (arba) milteliams
svaidyti, skleisti arba purkšti dalys; gesintuvų,
pulverizatorių ir panašių įtaisų, garosvaidžių ir (arba)
smėliasraučių dalys

Description:

Parts for mechanical appliances for projecting,
dispersing or spraying liquids/powders; fireextinguishers, spray guns and similar appliances and
steam/sand-blasting machines

Ryšys su CN:

8424 90

CN:

8424 90

28.29.83.50.00

Prekybos automatų, įskaitant pinigų keitimo automatus, dalys
Parts for automatic-goods vending machines (including for money-changing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekybos automatų, įskaitant pinigų keitimo
automatus, dalys

Description:

Parts for automatic-goods vending machines
(including for money-changing machines)

Ryšys su CN:

8476 90

CN:

8476 90

28.29.84

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys, neturinčios elektrinių jungčių
Machinery parts, not containing electrical connectors n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys, neturinčios
elektrinių jungčių

Description:

Machinery parts, not containing electrical connectors
n.e.c.

28.29.84.00.00

Neautomatiniai mašinų tepimo bakeliai, tepamosios įmovos, tepalo sandarinimo žiedai, rankiniai ratai, svertai, rankiniai spaustuvai,
apsauginiai įtaisai ir pagrindo plokštės
Non-automatic lubricating pots, greasing nipples, oil seal rings, hand wheels, levers, hand grips, safety guards and baseplates for
machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neautomatiniai mašinų tepimo bakeliai, tepamosios
įmovos, tepalo sandarinimo žiedai, rankiniai ratai,

Description:

Non-automatic lubricating pots, greasing nipples, oil
seal rings, hand wheels, levers, hand grips, safety
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svertai, rankiniai spaustuvai, apsauginiai įtaisai ir
pagrindo plokštės

guards and baseplates for machinery

Ryšys su CN:

8487[.90(.40 + .51 + .57 + .59 + .90)]

28.29.85

Indų plovimo mašinų ir valymo, pripildymo, pakavimo ar įvyniojimo mašinų dalys
Parts of dish washing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrapping

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Indų plovimo mašinų ir valymo, pripildymo, pakavimo
ar įvyniojimo mašinų dalys

Description:

Parts of dish washing machines and machines for
cleaning, filling, packing or wrapping

28.29.85.10.00

Indaplovių dalys
Parts of dish-washing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Indaplovių dalys

Description:

Parts of dish-washing machines

Ryšys su CN:

8422 90 10

CN:

8422 90 10

28.29.85.20.00

Pakavimo arba vyniojimo mašinų dalys
Parts of packing and wrapping machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakavimo arba vyniojimo mašinų dalys

Description:

Parts of packing and wrapping machines

Ryšys su CN:

8422 90 90

CN:

8422 90 90

28.29.86

Neelektrinių mašinų ir aparatų minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui dalys; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir
įtaisai
Parts of non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; gas-operated surface tempering machines and
appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektrinių mašinų ir aparatų minkštajam ir kietajam
litavimui bei suvirinimui dalys; dujinės paviršiaus
šiluminio apdorojimo mašinos ir įtaisai

Description:

Parts of non-electrical machinery and apparatus for
soldering, brazing or welding; gas-operated surface
tempering machines and appliances

28.29.86.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.68 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts of machinery and apparatus of HS 8468

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.68 pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts of machinery and apparatus of HS 8468

Ryšys su CN:

8468 90

CN:

8468 90

28.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other general-purpose machinery n.e.c.
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28.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other general-purpose machinery n.e.c.

28.29.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other general-purpose machinery n.e.c.

28.3

Žemės ir miškų ūkio technika
Agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio technika

Description:

Agricultural and forestry machinery

28.30

Žemės ir miškų ūkio technika
Agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio technika

Description:

Agricultural and forestry machinery

28.30.1

Pėsčiojo valdomi traktoriai
Pedestrian-controlled tractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Description:

Pedestrian-controlled tractors

28.30.10

Pėsčiojo valdomi traktoriai
Pedestrian-controlled tractors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Description:

Pedestrian-controlled tractors

28.30.10.00.00

Pėsčiojo valdomi traktoriai
Pedestrian-controlled tractors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Description:

Pedestrian-controlled tractors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 10

CN:

8701 10
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28.30.2

Kiti žemės ūkio traktoriai
Other agricultural tractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti žemės ūkio traktoriai

Description:

Other agricultural tractors

28.30.21

Traktoriai, kurių variklio galia neviršija 37 kW
Tractors, with an engine power <= 37 kW

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Traktoriai, kurių variklio galia neviršija 37 kW

Description:

Tractors, with an engine power = 37 kW

28.30.21.00.00

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia ne didesnė kaip 37 kW
New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power ? 37 kW

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių
variklio galia ne didesnė kaip 37 kW

Description:

New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an
engine power ? 37 kW

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701[.90(.11 + .20)]

CN:

8701[.90(.11 + .20)]

28.30.22

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė nei 37 kW, bet neviršija 59 kW
Tractors, with an engine power > 37 kW but <= 59 kW

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė nei 37 kW, bet
neviršija 59 kW

Description:

Tractors, with an engine power > 37 kW but = 59 kW

28.30.22.00.00

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 59 kW (išskyrus pėsčiojo
valdomus traktorius)
New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 37 kW but ? 59 kW (excluding pedestrian-controlled tractors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių
variklio galia didesnė kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip
59 kW (išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius)

Description:

New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an
engine power > 37 kW but ? 59 kW (excluding
pedestrian-controlled tractors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 90 25

CN:

8701 90 25

28.30.23

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 59 kW
Tractors, with an engine power > 59 kW

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 59 kW

Description:

Tractors, with an engine power > 59 kW
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28.30.23.30.00

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 59 kW, bet ne didesnė kaip 75 kW (išskyrus pėsčiojo
valdomus traktorius)
New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 59 kW but ? 75 kW (excluding pedestrian-controlled tractors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių
variklio galia didesnė kaip 59 kW, bet ne didesnė kaip
75 kW (išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius)

Description:

New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an
engine power > 59 kW but ? 75 kW (excluding
pedestrian-controlled tractors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 90 31

CN:

8701 90 31

28.30.23.50.00

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 90 kW (išskyrus pėsčiojo
valdomus traktorius)
New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 75 kW but ? 90 kW (excluding pedestrian-controlled tractors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių
variklio galia didesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip
90 kW (išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius)

Description:

New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an
engine power > 75 kW but ? 90 kW (excluding
pedestrian-controlled tractors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 90 35

CN:

8701 90 35

28.30.23.70.00

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 90 kW (išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius)
New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 90 kW (excluding pedestrian-controlled tractors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai, kurių
variklio galia didesnė kaip 90 kW (išskyrus pėsčiojo
valdomus traktorius)

Description:

New agricultural and forestry tractors, wheeled, of an
engine power > 90 kW (excluding pedestriancontrolled tractors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 90 39

CN:

8701 90 39

28.30.23.90.00

Nauji ratiniai traktoriai, išskyrus žemės ir (arba) miškų ūkio traktorius, ratinius, pėsčiojo valdomus, puspriekabių vilkikus, vikšrinius
traktorius, traktorius, naudojamus geležinkelio stočių platformose
New tractors excluding agricultural/forestry tractors, wheeled, pedestrian-controlled tractors - road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors - tractors used on railway platforms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji ratiniai traktoriai, išskyrus žemės ir (arba) miškų
ūkio traktorius, ratinius, pėsčiojo valdomus,
puspriekabių vilkikus, vikšrinius traktorius, traktorius,
naudojamus geležinkelio stočių platformose

Description:

New tractors excluding agricultural/forestry tractors,
wheeled, pedestrian-controlled tractors - road tractors
for semi-trailers, track-laying tractors - tractors used on
railway platforms

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 90 90

CN:

8701 90 90

28.30.3

Dirvos apdirbimo mašinos ir įranga
Soil machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dirvos apdirbimo mašinos ir įranga

Description:

Soil machinery
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28.30.31

Plūgai
Ploughs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plūgai

Description:

Ploughs

28.30.31.40.00

Plūgai
Ploughs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plūgai

Description:

Ploughs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 10

CN:

8432 10

28.30.32

Akėčios, purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai, ravėtuvai ir kauptuvai
Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akėčios, purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai,
ravėtuvai ir kauptuvai

Description:

Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

28.30.32.10.00

Skarifikatoriai ir kultivatoriai
Scarifiers and cultivators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skarifikatoriai ir kultivatoriai

Description:

Scarifiers and cultivators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 29 10

CN:

8432 29 10

28.30.32.20.00

Lėkštinės akėčios
Disc harrows

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lėkštinės akėčios

Description:

Disc harrows

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 21

CN:

8432 21

28.30.32.30.00

Akėčios (išskyrus lėkštines akėčias)
Harrows (excluding disc harrows)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akėčios (išskyrus lėkštines akėčias)

Description:

Harrows (excluding disc harrows)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 29 30

CN:

8432 29 30
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28.30.32.50.00

Rotovatoriai
Rotovators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rotovatoriai

Description:

Rotovators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 29 50

CN:

8432 29 50

28.30.32.70.00

Ravėtuvai ir kauptuvai
Weeders and hoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ravėtuvai ir kauptuvai

Description:

Weeders and hoes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 29 90

CN:

8432 29 90

28.30.33

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės
Seeders, planters and transplanters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

Description:

Seeders, planters and transplanters

28.30.33.33.00

Tikslaus sėjimo sėjamosios su centrine pavara, naudojamos žemdirbystėje ar sodininkystėje
Central driven precision spacing seeders for agricultural or horticultural use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tikslaus sėjimo sėjamosios su centrine pavara,
naudojamos žemdirbystėje ar sodininkystėje

Description:

Central driven precision spacing seeders for
agricultural or horticultural use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 30 11

CN:

8432 30 11

28.30.33.35.00

Sėjamosios, naudojamos žemdirbystėje ar sodininkystėje (išskyrus tikslaus sėjimo sėjamąsias su centrine pavara)
Seeders for agricultural or horticultural use (excluding central driven precision spacing seeders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėjamosios, naudojamos žemdirbystėje ar
sodininkystėje (išskyrus tikslaus sėjimo sėjamąsias su
centrine pavara)

Description:

Seeders for agricultural or horticultural use (excluding
central driven precision spacing seeders)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 30 19

CN:

8432 30 19
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28.30.33.50.00

Sodinamosios ir daigasodės
Planters and transplanters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sodinamosios ir daigasodės

Description:

Planters and transplanters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 30 90

CN:

8432 30 90

28.30.34

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai
Manure spreaders and fertiliser distributors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai

Description:

Manure spreaders and fertiliser distributors

28.30.34.30.00

Mineralinių arba cheminių trąšų barstytuvai dirvai paruošti
Distributors for mineral or chemical fertiliser for soil preparation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinių arba cheminių trąšų barstytuvai dirvai
paruošti

Description:

Distributors for mineral or chemical fertiliser for soil
preparation

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 40 10

CN:

8432 40 10

28.30.34.50.00

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai (išskyrus mineralinių ar cheminių trąšų barstytuvus)
Manure spreaders and fertiliser distributors (excluding for mineral or chemical fertilisers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai (išskyrus
mineralinių ar cheminių trąšų barstytuvus)

Description:

Manure spreaders and fertiliser distributors (excluding
for mineral or chemical fertilisers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 40 90

CN:

8432 40 90

28.30.39

Kitos dirvos apdirbimo mašinos ir įranga
Other soil machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos dirvos apdirbimo mašinos ir įranga

Description:

Other soil machinery

28.30.39.00.00

Niekur kitur nepriskirta žemės ir miškų ūkio technika; vejų ar sporto aikštelių volai
Agricultural... forestry machinery, n.e.c.; lawn or sports-ground rollers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta žemės ir miškų ūkio technika;
vejų ar sporto aikštelių volai

Description:

Agricultural... forestry machinery, n.e.c.; lawn or sportsground rollers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8432 80

CN:

8432 80
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28.30.4

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti
Mowers for lawns, parks or sports grounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms
pjauti

Description:

Mowers for lawns, parks or sports grounds

28.30.40

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti
Mowers for lawns, parks or sports grounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms
pjauti

Description:

Mowers for lawns, parks or sports grounds

28.30.40.10.00

Elektrinės vejapjovės žolynams, parkams, golfo aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti
Electric mowers for lawns, parks, golf courses or sports grounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės vejapjovės žolynams, parkams, golfo
aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti

Description:

Electric mowers for lawns, parks, golf courses or sports
grounds

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433[.11(.10) + .19(.10)]

CN:

8433[.11(.10) + .19(.10)]

28.30.40.30.00

Neelektrinės vejapjovės žolynams, parkams arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas sukasi horizontalioje
plokštumoje
Mowers for lawns, parks or sports grounds, powered non-electrically, with the cutting device rotating in a horizontal plane

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės vejapjovės žolynams, parkams arba sporto Description:
aikštelių vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas sukasi
horizontalioje plokštumoje

Mowers for lawns, parks or sports grounds, powered
non-electrically, with the cutting device rotating in a
horizontal plane

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433[.11(.51 + .59 + .90)]

CN:

8433[.11(.51 + .59 + .90)]

28.30.40.50.00

Neelektrinės vejapjovės su varikliu žolynams, parkams arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas sukasi vertikalioje
plokštumoje, arba su juostiniais žolės pjovimo įrenginiais
Motor mowers for lawns, parks or sports grounds, powered non-electrically, with the cutting device rotating in a vertical plane or with
cutter bars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės vejapjovės su varikliu žolynams, parkams
arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo
įtaisas sukasi vertikalioje plokštumoje, arba su
juostiniais žolės pjovimo įrenginiais

Description:

Motor mowers for lawns, parks or sports grounds,
powered non-electrically, with the cutting device
rotating in a vertical plane or with cutter bars

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433[.19(.51 + .59 + .70)]

CN:

8433[.19(.51 + .59 + .70)]
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28.30.40.70.00

Vejapjovės be variklio žolynams, parkams, golfo aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti (kaip stumdomos cilindrinės
vejapjovės) (išskyrus vejapjoves su horizontaliai besisukančiu pjovimo įtaisu)
Non-motorised mowers for lawns, parks, golf courses or sports grounds (such as push cylinder mowers) (excluding with the cutting
device rotating in a horizontal plane)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejapjovės be variklio žolynams, parkams, golfo
aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti (kaip
stumdomos cilindrinės vejapjovės) (išskyrus vejapjoves
su horizontaliai besisukančiu pjovimo įtaisu)

Description:

Non-motorised mowers for lawns, parks, golf courses
or sports grounds (such as push cylinder mowers)
(excluding with the cutting device rotating in a
horizontal plane)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 19 90

CN:

8433 19 90

28.30.5

Derliaus nuėmimo mašinos ir įranga
Harvesting machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Derliaus nuėmimo mašinos ir įranga

Description:

Harvesting machinery

28.30.51

Niekur kitur nepriskirtos žoliapjovės (įskaitant juostinius žolės pjovimo įrenginius, prikabinamus prie traktoriaus)
Mowers (including cutter bars for tractor mounting) n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos žoliapjovės (įskaitant
juostinius žolės pjovimo įrenginius, prikabinamus prie
traktoriaus)

Description:

Mowers (including cutter bars for tractor mounting)
n.e.c.

28.30.51.30.00

Vejapjovės arba šienapjovės su varikliu (išskyrus vejapjoves žolynams, parkams, golfo aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti)
Motor mowers (excluding for lawns, parks, golf courses or sports grounds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejapjovės arba šienapjovės su varikliu (išskyrus
vejapjoves žolynams, parkams, golfo aikštynų arba
sporto aikštelių vejoms prižiūrėti)

Description:

Motor mowers (excluding for lawns, parks, golf courses
or sports grounds)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 20 10

CN:

8433 20 10

28.30.51.50.00

Vejapjovės arba šienapjovės, pakabinamos arba prikabinamos prie traktoriaus, įskaitant juostines žolės pjovimo mašinas
Mowers, including cutter bars, designed to be carried on or hauled by a tractor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejapjovės arba šienapjovės, pakabinamos arba
prikabinamos prie traktoriaus, įskaitant juostines žolės
pjovimo mašinas

Description:

Mowers, including cutter bars, designed to be carried
on or hauled by a tractor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 20 50

CN:

8433 20 50
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28.30.51.70.00

Vejapjovės arba šienapjovės (išskyrus variklines vejapjoves, naudojamas žolynams, parkams, golfo aikštynų arba sporto aikštelių vejoms
prižiūrėti ir pakabinamas arba prikabinamas prie traktoriaus šienapjoves)
Mowers (excluding those with motors, for lawns, parks, golf courses or sports grounds, those designed to be hauled or carried by a
tractor)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejapjovės arba šienapjovės (išskyrus variklines
vejapjoves, naudojamas žolynams, parkams, golfo
aikštynų arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti ir
pakabinamas arba prikabinamas prie traktoriaus
šienapjoves)

Description:

Mowers (excluding those with motors, for lawns, parks,
golf courses or sports grounds, those designed to be
hauled or carried by a tractor)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 20 90

CN:

8433 20 90

28.30.52

Šienavimo mašinos
Hay-making machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šienavimo mašinos

Description:

Hay-making machinery

28.30.52.00.00

Šienavimo mašinos
Hay-making machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šienavimo mašinos

Description:

Hay-making machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 30

CN:

8433 30

28.30.52.00.10

Sąvalkų vartytuvai, šienavartės
Turners, tedders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sąvalkų vartytuvai, šienavartės

Description:

Turners, tedders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 30a

CN:

8433 30a

28.30.52.00.20

Šoninės grėbiamosios
Side delivery rakes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šoninės grėbiamosios

Description:

Side delivery rakes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 30b

CN:

8433 30b
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28.30.53

Šiaudų arba šieno pakavimo presai, įskaitant presus-rinktuvus
Straw or fodder balers, including pick-up balers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šiaudų arba šieno pakavimo presai, įskaitant presusrinktuvus

Description:

Straw or fodder balers, including pick-up balers

28.30.53.40.00

Šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktuvus
Straw or fodder balers, including pick-up balers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktuvus

Description:

Straw or fodder balers, including pick-up balers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 40

CN:

8433 40

28.30.54

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos
Root or tuber harvesting machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos

Description:

Root or tuber harvesting machines

28.30.54.20.00

Bulviakasės ir bulvių kombainai
Potato-diggers and potato harvesters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bulviakasės ir bulvių kombainai

Description:

Potato-diggers and potato harvesters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 53 10

CN:

8433 53 10

28.30.54.50.00

Runkelių lapų pjovimo mašinos ir runkelių kombainai
Beet-topping machines and beet harvesters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Runkelių lapų pjovimo mašinos ir runkelių kombainai

Description:

Beet-topping machines and beet harvesters

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 53 30

CN:

8433 53 30

28.30.54.80.00

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos (išskyrus bulviakases ir bulvių kombainus, runkelių lapų pjovimo mašinas ir runkelių
kombainus)
Root or tuber harvesting machines (excluding potato-diggers and potato harvesters, beet-topping machines and beet harvesters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos
Description:
(išskyrus bulviakases ir bulvių kombainus, runkelių lapų
pjovimo mašinas ir runkelių kombainus)

Root or tuber harvesting machines (excluding potatodiggers and potato harvesters, beet-topping machines
and beet harvesters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 53 90

CN:

8433 53 90
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28.30.59

Niekur kitur nepriskirtos derliaus nuėmimo ir kuliamosios mašinos
Harvesting and threshing machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos derliaus nuėmimo ir
kuliamosios mašinos

Description:

Harvesting and threshing machinery n.e.c.

28.30.59.15.00

Javų kombainai
Combine harvester-threshers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Javų kombainai

Description:

Combine harvester-threshers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 51

CN:

8433 51

28.30.59.30.00

Žemės ūkio kuliamosios mašinos (išskyrus javų kombainus)
Agricultural threshing machinery (excluding combine harvester-threshers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio kuliamosios mašinos (išskyrus javų
kombainus)

Description:

Agricultural threshing machinery (excluding combine
harvester-threshers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 52

CN:

8433 52

28.30.59.45.00

Stambiųjų pašarų kombainai (išskyrus savaeigius)
Forage harvesters (excluding self-propelled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stambiųjų pašarų kombainai (išskyrus savaeigius)

Description:

Forage harvesters (excluding self-propelled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 59 19

CN:

8433 59 19

28.30.59.60.00

Savaeigiai stambiųjų pašarų kombainai
Forage harvesters, self-propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai stambiųjų pašarų kombainai

Description:

Forage harvesters, self-propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 59 11

CN:

8433 59 11

28.30.59.70.00

Derliaus nuėmimo mašinos (išskyrus javų kombainus, šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinas, stambiųjų pašarų kombainus)
Harvesting machines (excluding combine harvester threshers, root or tuber harvesting machines, forage harvesters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Derliaus nuėmimo mašinos (išskyrus javų kombainus,
šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinas,
stambiųjų pašarų kombainus)

Description:

Harvesting machines (excluding combine harvester
threshers, root or tuber harvesting machines, forage
harvesters)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 59 85

CN:

8433 59 85

28.30.6

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar sodininkystėje
Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo
arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar
sodininkystėje

Description:

Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids
or powders for agriculture or horticulture

28.30.60

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar sodininkystėje
Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo
arba purškimo mašinos, naudojamos žemės ūkyje ar
sodininkystėje

Description:

Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids
or powders for agriculture or horticulture

28.30.60.10.00

Žemės ūkio ar sodininkystės laistymo įrenginiai
Agricultural or horticultural watering appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio ar sodininkystės laistymo įrenginiai

Description:

Agricultural or horticultural watering appliances

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 81 10

CN:

8424 81 10

28.30.60.30.00

Žemės ūkio ar sodininkystės nešiojamieji mechaniniai skysčių ar biriųjų medžiagų įterpimo, skleidimo arba purškimo aparatai su varikliu
arba be variklio (išskyrus laistymo įrenginius)
Portable mechanical appliances with or without a motor, for projecting, dispersing or spraying liquids or powders, for agricultural or
horticultural use (excluding watering appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio ar sodininkystės nešiojamieji mechaniniai
skysčių ar biriųjų medžiagų įterpimo, skleidimo arba
purškimo aparatai su varikliu arba be variklio (išskyrus
laistymo įrenginius)

Description:

Portable mechanical appliances with or without a
motor, for projecting, dispersing or spraying liquids or
powders, for agricultural or horticultural use (excluding
watering appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 81 30

CN:

8424 81 30

28.30.60.50.00

Ant žemės ūkio traktorių uždedami arba jų tempiami purkštuvai ir dulkintuvai (išskyrus laistymo įrenginius)
Sprayers and powder distributors designed to be mounted on or drawn by agricultural tractors (excluding watering appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ant žemės ūkio traktorių uždedami arba jų tempiami
purkštuvai ir dulkintuvai (išskyrus laistymo įrenginius)

Description:

Sprayers and powder distributors designed to be
mounted on or drawn by agricultural tractors
(excluding watering appliances)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 81 91

CN:

8424 81 91
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28.30.60.90.00

Kiti žemės ūkio ar sodininkystės įrenginiai
Other appliances, agricultural or horticultural

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti žemės ūkio ar sodininkystės įrenginiai

Description:

Other appliances, agricultural or horticultural

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8424 81 99

CN:

8424 81 99

28.30.7

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės
Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir
puspriekabės

Description:

Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for
agriculture

28.30.70

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės
Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir
puspriekabės

Description:

Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for
agriculture

28.30.70.40.00

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio priekabos
Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio priekabos

Description:

Self-loading or self-unloading trailers for agricultural
purposes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 20

CN:

8716 20

28.30.8

Kitos žemės ūkio mašinos ir įranga
Other agricultural machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos žemės ūkio mašinos ir įranga

Description:

Other agricultural machinery

28.30.81

Kiaušinių, vaisių, uogų arba kitų žemės ūkio produktų, išskyrus sėklas, grūdus arba džiovintas ankštines daržoves, valymo, rūšiavimo
arba kalibravimo mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, except seed, grain or dried leguminous vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiaušinių, vaisių, uogų arba kitų žemės ūkio produktų,
išskyrus sėklas, grūdus arba džiovintas ankštines
daržoves, valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

Description:

Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or
other agricultural produce, except seed, grain or dried
leguminous vegetables
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28.30.81.00.00

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, Description:
rūšiavimo arba atrankos mašinos

Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or
other agricultural produce

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8433 60

CN:

8433 60

28.30.82

Melžimo įranga
Milking machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Melžimo įranga

Description:

Milking machines

28.30.82.00.00

Melžimo įranga
Milking machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Melžimo įranga

Description:

Milking machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8434 10

CN:

8434 10

28.30.83

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos ir įranga
Machinery for preparing animal feeding stuffs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos ir įranga

Description:

Machinery for preparing animal feeding stuffs

28.30.83.00.00

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos
Machinery for preparing animal feedstuffs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos

Description:

Machinery for preparing animal feedstuffs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8436 10

CN:

8436 10

28.30.84

Paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir šildytuvai
Poultry incubators and brooders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir šildytuvai

Description:

Poultry incubators and brooders
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28.30.84.00.00

Paukščių inkubatoriai ir šildytuvai
Poultry incubators and brooders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paukščių inkubatoriai ir šildytuvai

Description:

Poultry incubators and brooders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8436 21

CN:

8436 21

28.30.85

Paukštininkystės mašinos ir įranga
Poultry keeping machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paukštininkystės mašinos ir įranga

Description:

Poultry keeping machinery

28.30.85.00.00

Paukštininkystės mašinos (išskyrus paukščių inkubatorius ir šildytuvus)
Poultry-keeping machinery (excluding poultry incubators and brooders)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paukštininkystės mašinos (išskyrus paukščių
inkubatorius ir šildytuvus)

Description:

Poultry-keeping machinery (excluding poultry
incubators and brooders)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8436 29

CN:

8436 29

28.30.86

Niekur kitur nepriskirtos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos ir įranga
Agricultural, horticultural, forestry, poultry- or bee-keeping machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos žemės ūkio, sodininkystės,
Description:
miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos
ir įranga

28.30.86.30.00

Miškų ūkio mašinos
Forestry machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miškų ūkio mašinos

Description:

Forestry machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8436 80 10

CN:

8436 80 10

28.30.86.60.00

Kitos mašinos, priskirtos HS 84.36 pozicijai
Other machinery of HS 8436

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos mašinos, priskirtos HS 84.36 pozicijai

Description:

Other machinery of HS 8436

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8436 80 90

CN:

8436 80 90
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28.30.9

Žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys; operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis
Parts of agricultural machinery and equipment; sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry
machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų
gamybos dalis

Description:

Parts of agricultural machinery and equipment; subcontracted operations as part of manufacturing of
agricultural and forestry machinery

28.30.91

Niekur kitur nepriskirtų derliaus nuėmimo ir kuliamųjų mašinų dalys
Parts of harvester and threshers n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų derliaus nuėmimo ir kuliamųjų
mašinų dalys

Description:

Parts of harvester and threshers n.e.c.

28.30.91.00.00

Mašinų ir aparatų, priskirtų HS 84.33 pozicijai, dalys
Parts of machinery and apparatus of HS 8433

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, priskirtų HS 84.33 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery and apparatus of HS 8433

Ryšys su CN:

8433 90

CN:

8433 90

28.30.92

Dirvos apdirbimo mašinų ir įrangos dalys
Parts of soil machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirvos apdirbimo mašinų ir įrangos dalys

Description:

Parts of soil machinery

28.30.92.00.00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio dirvos paruošimo ar įdirbimo mašinų dalys
Parts of agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio dirvos
paruošimo ar įdirbimo mašinų dalys

Description:

Parts of agricultural, horticultural or forestry machinery
for soil preparation or cultivation

Ryšys su CN:

8432 90

CN:

8432 90

28.30.93

Kitų žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys
Parts of other agricultural machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys

Description:

Parts of other agricultural machinery

28.30.93.30.00

Paukštininkystės mašinų arba paukščių inkubatorių ir gaubtinių šildytuvų dalys
Parts of poultry-keeping machinery or poultry incubators and brooders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paukštininkystės mašinų arba paukščių inkubatorių ir
gaubtinių šildytuvų dalys

Description:

Parts of poultry-keeping machinery or poultry
incubators and brooders

Ryšys su CN:

8436 91

CN:

8436 91
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28.30.93.80.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, priskirtų HS 84.36 pozicijai, dalys
Parts of machinery of HS 8436, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, priskirtų HS 84.36
pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8436, n.e.c.

Ryšys su CN:

8436 99

CN:

8436 99

28.30.94

Niekur kitur nepriskirtos melžimo mašinų ir pienininkystės įrangos dalys
Parts of milking and dairy machines n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos melžimo mašinų ir
pienininkystės įrangos dalys

Description:

Parts of milking and dairy machines n.e.c.

28.30.94.00.00

Melžimo ir pienininkystės įrangos dalys
Parts for milking machines and dairy machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Melžimo ir pienininkystės įrangos dalys

Description:

Parts for milking machines and dairy machinery

Ryšys su CN:

8434 90

CN:

8434 90

28.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir
miškų ūkio mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
agricultural and forestry machinery

28.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir
miškų ūkio mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
agricultural and forestry machinery

28.4

Metalo formavimo įranga ir staklės
Metal forming machinery and machine tools

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalo formavimo įranga ir staklės

Description:

Metal forming machinery and machine tools

28.41

Metalo formavimo įranga
Metal forming machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalo formavimo įranga

Description:

Metal forming machinery
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28.41.1

Lazerio valdomos ir panašios metalo apdirbimo staklės; daugiatikslės (universaliosios) ir panašios staklės metalui apdirbti
Machine tools for working metal, operated by laser and the like; machining centres for working metal and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lazerio valdomos ir panašios metalo apdirbimo staklės; Description:
daugiatikslės (universaliosios) ir panašios staklės
metalui apdirbti

28.41.11

Staklės metalui apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę, ultragarsą ar panašius procesus
Machine tools for working metal by removal of material by laser, ultrasonic and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Staklės metalui apdirbti pašalinant dalį medžiagos,
veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę, ultragarsą
ar panašius procesus

Description:

Machine tools for working metal by removal of
material by laser, ultrasonic and the like

28.41.11.10.00

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar
fotonų pluoštų procesus
Machine-tools for working any material by removal of material, operated by laser or other light or photon beam processes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant
dalį medžiagos, veikiančios naudojant lazerio
spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų
procesus

Description:

Machine-tools for working any material by removal of
material, operated by laser or other light or photon
beam processes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8456 10

CN:

8456 10

28.41.11.30.00

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant ultragarso procesus (išskyrus stakles
puslaidininkių įtaisų arba elektroninių integrinių grandynų gamybai)
Machine-tools for working any material by removal of material, operated by ultrasonic processes (excluding machines for the
manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant
dalį medžiagos, veikiančios naudojant ultragarso
procesus (išskyrus stakles puslaidininkių įtaisų arba
elektroninių integrinių grandynų gamybai)

Description:

Machine-tools for working any material by removal of
material, operated by ultrasonic processes (excluding
machines for the manufacture of semiconductor
devices or of electronic integrated circuits)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8456 20

CN:

8456 20

28.41.11.50.00

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant elektros iškrovos procesus
Machine tools for working any material by removal of material, operated by electro-discharge processes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant
Description:
dalį medžiagos, veikiančios naudojant elektros iškrovos
procesus

Machine tools for working any material by removal of
material, operated by electro-discharge processes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8456[.30(.11 + .19 + .90)]

CN:

8456[.30(.11 + .19 + .90)]
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28.41.11.70.00

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant elektrocheminius procesus, elektronų
pluoštą arba plazmos lanką
Machine-tools for working any material by removal of material, operated by electro-chemical, electron-beam, ionic-beam or plasma
arc processes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant
dalį medžiagos, veikiančios naudojant
elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą arba
plazmos lanką

Description:

Machine-tools for working any material by removal of
material, operated by electro-chemical, electron-beam,
ionic-beam or plasma arc processes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8456 90 80

CN:

8456 90 80

28.41.11.80.00

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos, veikiančios naudojant ultragarso procesus, skirtos puslaidininkių
įtaisų arba elektroninių integrinių grandynų gamybai
Machine tools for working any material by removal of material, operated by ultrasonic processes, for the manufacture of
semiconductor devices or of electronic integrated circuits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant
dalį medžiagos, veikiančios naudojant ultragarso
procesus, skirtos puslaidininkių įtaisų arba elektroninių
integrinių grandynų gamybai

Description:

Machine tools for working any material by removal of
material, operated by ultrasonic processes, for the
manufacture of semiconductor devices or of electronic
integrated circuits

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8486 20 10

CN:

8486 20 10

28.41.12

Metalo apdirbimo centrai, agregatinės vienpozicės arba daugiapozicės metalo apdirbimo staklės
Machining centres, unit construction machines and multi-station transfer machines, for working metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo centrai, agregatinės vienpozicės
arba daugiapozicės metalo apdirbimo staklės

Description:

Machining centres, unit construction machines and
multi-station transfer machines, for working metal

28.41.12.20.00

Horizontalūs metalo mechaninio apdirbimo centrai
Horizontal machining centres for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Horizontalūs metalo mechaninio apdirbimo centrai

Description:

Horizontal machining centres for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8457 10 10

CN:

8457 10 10

28.41.12.40.00

Vertikalūs metalo mechaninio apdirbimo centrai (įskaitant suderintus horizontalius ir vertikalius mechaninio apdirbimo centrus)
Vertical machining centres for working metal (including combined horizontal and vertical machining centres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vertikalūs metalo mechaninio apdirbimo centrai
(įskaitant suderintus horizontalius ir vertikalius
mechaninio apdirbimo centrus)

Description:

Vertical machining centres for working metal (including
combined horizontal and vertical machining centres)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8457 10 90

CN:

8457 10 90
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28.41.12.50.00

Vienpozicės agregatinės metalo apdirbimo staklės
Unit construction machines (single station) for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienpozicės agregatinės metalo apdirbimo staklės

Description:

Unit construction machines (single station) for working
metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8457 20

CN:

8457 20

28.41.12.70.00

Daugiapozicės agregatinės metalo apdirbimo staklės
Multi-station transfer machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Daugiapozicės agregatinės metalo apdirbimo staklės

Description:

Multi-station transfer machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8457[.30(.10 + .90)]

CN:

8457[.30(.10 + .90)]

28.41.2

Metalo tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės
Lathes, boring and milling machine tools for working metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės

Description:

Lathes, boring and milling machine tools for working
metal

28.41.21

Metalo tekinimo staklės
Lathes for removing metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo tekinimo staklės

Description:

Lathes for removing metal

28.41.21.23.00

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo staklės, tekinimo centrai
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres, for removing metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios
metalo tekinimo staklės, tekinimo centrai

Description:

Numerically controlled horizontal lathes, turning
centres, for removing metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8458 11 20

CN:

8458 11 20

28.41.21.27.00

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo staklės, tekinimo automatai (išskyrus tekinimo centrus)
Numerically controlled horizontal lathes, automatic lathes, for removing metal (excluding turning centres)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios
metalo tekinimo staklės, tekinimo automatai (išskyrus
tekinimo centrus)

Description:

Numerically controlled horizontal lathes, automatic
lathes, for removing metal (excluding turning centres)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8458[.11(.41 + .49)]

28.41.21.29.00

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo staklės (išskyrus tekinimo automatus, tekinimo centrus)
Numerically controlled horizontal lathes, for removing metal (excluding turning centres, automatic lathes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios
metalo tekinimo staklės (išskyrus tekinimo automatus,
tekinimo centrus)

Description:

Numerically controlled horizontal lathes, for removing
metal (excluding turning centres, automatic lathes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8458 11 80

CN:

8458 11 80

28.41.21.40.00

Neskaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo staklės
Non-numerically controlled horizontal lathes, for removing metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo horizontaliosios
metalo tekinimo staklės

Description:

Non-numerically controlled horizontal lathes, for
removing metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8458 19

CN:

8458 19

28.41.21.60.00

Metalo tekinimo staklės, įskaitant tekinimo centrus (išskyrus horizontaliąsias tekinimo stakles)
Lathes, including turning centres, for removing metal (excluding horizontal lathes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo tekinimo staklės, įskaitant tekinimo centrus
(išskyrus horizontaliąsias tekinimo stakles)

Description:

Lathes, including turning centres, for removing metal
(excluding horizontal lathes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8458[.91(.20 + .80) + .99]

CN:

8458[.91(.20 + .80) + .99]

28.41.22

Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės; niekur kitur nepriskirtos sriegių sriegimo ar įsriegimo staklės
Machine tools for drilling, boring or milling metal; machine tools for threading or tapping metal n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės; niekur
kitur nepriskirtos sriegių sriegimo ar įsriegimo staklės

Description:

Machine tools for drilling, boring or milling metal;
machine tools for threading or tapping metal n.e.c.

28.41.22.13.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines agregatines stakles)
Numerically controlled drilling machines for working metal (excluding way-type unit head machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo gręžimo
staklės (išskyrus linijines agregatines stakles)

Description:

Numerically controlled drilling machines for working
metal (excluding way-type unit head machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 21

CN:

8459 21
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28.41.22.17.00

Skaitmeninio programinio valdymo konsolinės metalo frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)
Numerically controlled knee-type milling machines for working metal (excluding boring-milling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo konsolinės metalo
frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)

Description:

Numerically controlled knee-type milling machines for
working metal (excluding boring-milling machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 51

CN:

8459 51

28.41.22.23.00

Skaitmeninio programinio valdymo įrankinės metalo frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo, konsolines metalo frezavimo
stakles)
Numerically controlled tool-milling machines for working metal (excluding boring-milling machines, knee-type machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo įrankinės metalo
frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo,
konsolines metalo frezavimo stakles)

Description:

Numerically controlled tool-milling machines for
working metal (excluding boring-milling machines,
knee-type machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 61 10

CN:

8459 61 10

28.41.22.25.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo frezavimo staklės (įskaitant išilginio drožimo-frezavimo stakles) (išskyrus tekinimofrezavimo, konsolines metalo frezavimo stakles)
Numerically controlled milling machines for working metal (including plano-milling machines) (excluding boring-milling machines,
knee-type, tool-milling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo frezavimo
staklės (įskaitant išilginio drožimo-frezavimo stakles)
(išskyrus tekinimo-frezavimo, konsolines metalo
frezavimo stakles)

Description:

Numerically controlled milling machines for working
metal (including plano-milling machines) (excluding
boring-milling machines, knee-type, tool-milling
machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 61 90

CN:

8459 61 90

28.41.22.33.00

Linijinės agregatinės metalo gręžimo, tekinimo, frezavimo, sriegimo arba įsriegimo staklės
Way-type unit heads for working metal by drilling, boring, milling, threading or tapping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Linijinės agregatinės metalo gręžimo, tekinimo,
frezavimo, sriegimo arba įsriegimo staklės

Description:

Way-type unit heads for working metal by drilling,
boring, milling, threading or tapping

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 10

CN:

8459 10

28.41.22.35.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines agregatines stakles)
Non-numerically controlled drilling machines for working metal (excluding way-type unit head machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo gręžimo
staklės (išskyrus linijines agregatines stakles)

Description:

Non-numerically controlled drilling machines for
working metal (excluding way-type unit head
machines)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8459 29

28.41.22.40.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo tekinimo ir tekinimo-frezavimo staklės (išskyrus gręžimo stakles)
Numerically controlled boring and boring-milling machines for working metal (excluding drilling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo tekinimo ir
tekinimo-frezavimo staklės (išskyrus gręžimo stakles)

Description:

Numerically controlled boring and boring-milling
machines for working metal (excluding drilling
machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459[.31 + .40(.10)]

CN:

8459[.31 + .40(.10)]

28.41.22.60.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo tekinimo ir tekinimo-frezavimo staklės (išskyrus gręžimo stakles)
Non-numerically controlled boring and boring-milling machines for working metal (excluding drilling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo tekinimo Description:
ir tekinimo-frezavimo staklės (išskyrus gręžimo stakles)

Non-numerically controlled boring and boring-milling
machines for working metal (excluding drilling
machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459[.39 + .40(.90)]

CN:

8459[.39 + .40(.90)]

28.41.22.70.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)
Non-numerically controlled milling machines for working metal (excluding boring-milling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo
frezavimo staklės (išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)

Description:

Non-numerically controlled milling machines for
working metal (excluding boring-milling machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459[.59 + .69(.10 + .90)]

CN:

8459[.59 + .69(.10 + .90)]

28.41.22.80.00

Metalo sriegimo arba įsriegimo staklės (išskyrus gręžimo stakles)
Threading or tapping machines for working metal (excluding drilling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo sriegimo arba įsriegimo staklės (išskyrus
gręžimo stakles)

Description:

Threading or tapping machines for working metal
(excluding drilling machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8459 70

CN:

8459 70

28.41.23

Atplaišų pašalinimo, galandimo, šlifavimo arba kitos metalo baigiamojo apdirbimo staklės
Machine tools for deburring, sharpening, grinding or otherwise finishing metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atplaišų pašalinimo, galandimo, šlifavimo arba kitos
metalo baigiamojo apdirbimo staklės

Description:

Machine tools for deburring, sharpening, grinding or
otherwise finishing metal
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28.41.23.05.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo plokščių paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos
ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm
Numerically controlled flat-surface grinding machines for working metal, in which the positioning in any one axis can be set up to a
minimum accuracy of 0,01 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo plokščių
paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo
tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm

Description:

Numerically controlled flat-surface grinding machines
for working metal, in which the positioning in any one
axis can be set up to a minimum accuracy of 0,01 mm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 11

CN:

8460 11

28.41.23.15.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos
ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm
Numerically controlled cylindrical surface grinding machines for working metal, in which the positioning in any one axis can be set up
to a minimum accuracy of 0,01 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo cilindrinių
paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo
tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm

Description:

Numerically controlled cylindrical surface grinding
machines for working metal, in which the positioning in
any one axis can be set up to a minimum accuracy of
0,01 mm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460[.21(.11 + .15 + .19)]

CN:

8460[.21(.11 + .15 + .19)]

28.41.23.25.00

Kitos šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm
Other numerically controlled grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to accuracy > 0,01 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo
tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm

Description:

Other numerically controlled grinding machines in
which the positioning in any one axis can be set up to
accuracy > 0,01 mm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 21 90

CN:

8460 21 90

28.41.23.35.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo plokščių paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos
ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm
Non-numerically controlled flat-surface grinding machines for working metal, in which the positioning in any one axis can be set up to
a minimum accuracy of 0,01 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo plokščių
paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo
tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm

Description:

Non-numerically controlled flat-surface grinding
machines for working metal, in which the positioning in
any one axis can be set up to a minimum accuracy of
0,01 mm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 19

CN:

8460 19
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28.41.23.45.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios
vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm
Non-numerically controlled cylindrical surface grinding machines for working metal, in which the positioning in any one axis can be set
up to a minimum accuracy of 0,01 mm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo
cilindrinių paviršių šlifavimo staklės, kurių pozicijos
nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu
ne mažesnis kaip 0,01 mm

Description:

Non-numerically controlled cylindrical surface grinding
machines for working metal, in which the positioning in
any one axis can be set up to a minimum accuracy of
0,01 mm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 29 10

CN:

8460 29 10

28.41.23.55.00

Metalo šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm, išskyrus
plokščių ir cilindrinių paviršių šlifavimo stakles
Grinding machines for working metal, any one axis can be set to an accuracy ? 0,01 mm excluding flat-surface grinding machines,
cylindrical surface grinding machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo šlifavimo staklės, kurių pozicijos nustatymo
tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis
kaip 0,01 mm, išskyrus plokščių ir cilindrinių paviršių
šlifavimo stakles

Description:

Grinding machines for working metal, any one axis can
be set to an accuracy ? 0,01 mm excluding flat-surface
grinding machines, cylindrical surface grinding
machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 29 90

CN:

8460 29 90

28.41.23.65.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės
Numerically controlled sharpening (tool or cutter grinding) machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo galandimo
(pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės

Description:

Numerically controlled sharpening (tool or cutter
grinding) machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 31

CN:

8460 31

28.41.23.75.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės
Non-numerically controlled sharpening (tool or cutter grinding) machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo
galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės

Description:

Non-numerically controlled sharpening (tool or cutter
grinding) machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460 39

CN:

8460 39
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28.41.23.85.00

Metalo galandinimo arba šlifavimo staklės
Honing or lapping machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo galandinimo arba šlifavimo staklės

Description:

Honing or lapping machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460[.40(.10 + .90)]

CN:

8460[.40(.10 + .90)]

28.41.23.95.00

Metalo atplaišų pašalinimo arba poliravimo staklės (išskyrus krumplių apdailos stakles)
Machines for deburring or polishing metal (excluding gear finishing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo atplaišų pašalinimo arba poliravimo staklės
(išskyrus krumplių apdailos stakles)

Description:

Machines for deburring or polishing metal (excluding
gear finishing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8460[.90(.10 + .90)]

CN:

8460[.90(.10 + .90)]

28.41.24

Išilginio drožimo, pjaustymo, atpjovimo arba kitos metalo pjovimo staklės
Machine tools for planing, sawing, cutting-off or otherwise cutting metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išilginio drožimo, pjaustymo, atpjovimo arba kitos
metalo pjovimo staklės

Description:

Machine tools for planing, sawing, cutting-off or
otherwise cutting metal

28.41.24.10.00

Metalo pratraukimo staklės
Broaching machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo pratraukimo staklės

Description:

Broaching machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8461[.30(.10 + .90)]

CN:

8461[.30(.10 + .90)]

28.41.24.30.00

Metalo krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo arba krumplių apdailos staklės (išskyrus išilginio drožimo, vertikaliojo drožimo ir
pratraukimo stakles)
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines, for working metals, metal carbides or cermets (excluding planing, slotting and
broaching machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo arba
krumplių apdailos staklės (išskyrus išilginio drožimo,
vertikaliojo drožimo ir pratraukimo stakles)

Description:

Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines,
for working metals, metal carbides or cermets
(excluding planing, slotting and broaching machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8461[.40(.11 + .19 + .31 + .39 + .71 + .79 + .90)]

CN:

8461[.40(.11 + .19 + .31 + .39 + .71 + .79 + .90)]
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28.41.24.70.00

Metalo pjaustymo ir atpjovimo staklės
Sawing or cutting-off machines for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo pjaustymo ir atpjovimo staklės

Description:

Sawing or cutting-off machines for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8461[.50(.11 + .19 + .90)]

CN:

8461[.50(.11 + .19 + .90)]

28.41.24.90.00

Niekur kitur nepriskirtos išilginio, skersinio ar vertikaliojo drožimo staklės ir kitos metalo arba kermetų apdirbimo pašalinant dalį
metalo arba kermetų staklės
Planing, shaping or slotting machines and other machine-tools working by removing metal or cermets, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos išilginio, skersinio ar
vertikaliojo drožimo staklės ir kitos metalo arba
kermetų apdirbimo pašalinant dalį metalo arba
kermetų staklės

Description:

Planing, shaping or slotting machines and other
machine-tools working by removing metal or cermets,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8461[.20 + .90]

CN:

8461[.20 + .90]

28.41.3

Kitos metalo apdirbimo staklės
Other machine tools for working metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos metalo apdirbimo staklės

Description:

Other machine tools for working metal

28.41.31

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo ir tiesinimo staklės
Machines for bending, folding and straightening metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo ir tiesinimo staklės

Description:

Machines for bending, folding and straightening metal

28.41.31.20.00

Skaitmeninio programinio valdymo plokščių metalo gaminių lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant presus)
Numerically controlled bending, folding, straightening or flattening machines for working flat metal products (including presses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo plokščių metalo
gaminių lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo
staklės (įskaitant presus)

Description:

Numerically controlled bending, folding, straightening
or flattening machines for working flat metal products
(including presses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462 21 10

CN:

8462 21 10

28.41.31.40.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant presus) (išskyrus plokščių
metalo gaminių apdirbimo stakles)
Numerically controlled bending, folding, straightening or flattening machines for working metal (including presses) (excluding those
for working flat metal products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo lenkimo,

Description:

Numerically controlled bending, folding, straightening
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briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant
presus) (išskyrus plokščių metalo gaminių apdirbimo
stakles)

or flattening machines for working metal (including
presses) (excluding those for working flat metal
products)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462 21 80

CN:

8462 21 80

28.41.31.60.00

Neskaitmeninio programinio valdymo plokščių metalo gaminių lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant presus)
Non-numerically controlled bending, folding, straightening or flattening machines for working flat metal products (including presses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo plokščių metalo
gaminių lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo
staklės (įskaitant presus)

Description:

Non-numerically controlled bending, folding,
straightening or flattening machines for working flat
metal products (including presses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462 29 10

CN:

8462 29 10

28.41.31.80.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant presus, išskyrus plokščių
metalo gaminių apdirbimo stakles)
Non-numerically controlled bending, folding, straightening or flattening machines for working metal (including presses) (excluding
those for working flat metal products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo lenkimo,
briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant
presus, išskyrus plokščių metalo gaminių apdirbimo
stakles)

Description:

Non-numerically controlled bending, folding,
straightening or flattening machines for working metal
(including presses) (excluding those for working flat
metal products)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.29(.91 + .98)]

CN:

8462[.29(.91 + .98)]

28.41.32

Metalo kirpimo, skylių pramušimo arba įkirtimo staklės
Machines for shearing, punching and notching metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo kirpimo, skylių pramušimo arba įkirtimo staklės

Description:

Machines for shearing, punching and notching metal

28.41.32.20.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo kirpimo staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles
Numerically controlled shearing machines for working metal (including presses) (excluding combined punching and shearing
machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo kirpimo
staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotas skylių
pramušimo ir kirpimo stakles

Description:

Numerically controlled shearing machines for working
metal (including presses) (excluding combined
punching and shearing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462 31

CN:

8462 31
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28.41.32.40.00

Skaitmeninio programinio valdymo skylių pramušimo arba įkirtimo staklės (įskaitant presus, kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo
stakles)
Numerically controlled punching or notching machines for working metal (including presses, combined punching and shearing
machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo skylių pramušimo
arba įkirtimo staklės (įskaitant presus, kombinuotas
skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

Description:

Numerically controlled punching or notching machines
for working metal (including presses, combined
punching and shearing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.41(.10 + .90)]

CN:

8462[.41(.10 + .90)]

28.41.32.60.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo kirpimo staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo
stakles
Non-numerically controlled shearing machines for working metal (including presses) (excluding combined punching and shearing
machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo kirpimo
staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotas skylių
pramušimo ir kirpimo stakles

Description:

Non-numerically controlled shearing machines for
working metal (including presses) (excluding combined
punching and shearing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.39(.10 + .91 + .99)]

CN:

8462[.39(.10 + .91 + .99)]

28.41.32.80.00

Neskaitmeninio programinio valdymo skylių pramušimo arba įkirtimo staklės (įskaitant presus, kombinuotas skylių pramušimo ir
kirpimo stakles)
Non-numerically controlled punching or notching machines for working metal (including presses, combined punching and shearing
machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo skylių
pramušimo arba įkirtimo staklės (įskaitant presus,
kombinuotas skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

Description:

Non-numerically controlled punching or notching
machines for working metal (including presses,
combined punching and shearing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.49(.10 + .90)]

CN:

8462[.49(.10 + .90)]

28.41.33

Kalimo arba štampavimo staklės ir kūjai; niekur kitur nepriskirti hidrauliniai ir metalo apdirbimo presai
Forging or die-stamping machines and hammers; hydraulic presses and presses for working metal n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalimo arba štampavimo staklės ir kūjai; niekur kitur
nepriskirti hidrauliniai ir metalo apdirbimo presai

Description:

Forging or die-stamping machines and hammers;
hydraulic presses and presses for working metal n.e.c.

28.41.33.10.00

Skaitmeninio programinio valdymo metalo kalimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus) ir kūjai
Numerically controlled forging or die-stamping machines and hammers for working metal (including presses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo metalo kalimo arba Description:
štampavimo staklės (įskaitant presus) ir kūjai

Numerically controlled forging or die-stamping
machines and hammers for working metal (including
presses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

p/st
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Ryšys su CN:

8462 10 10

28.41.33.20.00

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo kalimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus) ir kūjai
Non-numerically controlled forging or die-stamping machines and hammers for working metal (including presses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neskaitmeninio programinio valdymo metalo kalimo
arba štampavimo staklės (įskaitant presus) ir kūjai

Description:

Non-numerically controlled forging or die-stamping
machines and hammers for working metal (including
presses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462 10 90

CN:

8462 10 90

28.41.33.50.00

Hidrauliniai metalo apdirbimo presai
Hydraulic presses for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidrauliniai metalo apdirbimo presai

Description:

Hydraulic presses for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.91(.20 + .80)]

CN:

8462[.91(.20 + .80)]

28.41.33.60.00

Nehidrauliniai metalo apdirbimo presai
Non-hydraulic presses for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nehidrauliniai metalo apdirbimo presai

Description:

Non-hydraulic presses for working metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8462[.99(.20 + .80)]

CN:

8462[.99(.20 + .80)]

28.41.34

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepintų metalų karbidų arba kermeto apdirbimo nenuimant dalies medžiagos staklės
Machine tools n.e.c. for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepintų metalų
karbidų arba kermeto apdirbimo nenuimant dalies
medžiagos staklės

Description:

Machine tools n.e.c. for working metal, sintered metal
carbides or cermets, without removing material

28.41.34.10.00

Strypų, vamzdžių, profiliuočių vielos arba panašių dirbinių iš metalo, sukepinto metalo karbidų arba kermetų traukimo staklės
Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like of metal, sintered metal carbides or cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Strypų, vamzdžių, profiliuočių vielos arba panašių
dirbinių iš metalo, sukepinto metalo karbidų arba
kermetų traukimo staklės

Description:

Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like
of metal, sintered metal carbides or cermets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8463[.10(.10 + .90)]

CN:

8463[.10(.10 + .90)]
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28.41.34.30.00

Sriegių valcavimo staklės metalui, sukepinto metalo karbidams ar kermetams apdirbti
Thread rolling machines for working metal, sintered metal carbides or cermets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sriegių valcavimo staklės metalui, sukepinto metalo
karbidams ar kermetams apdirbti

Description:

Thread rolling machines for working metal, sintered
metal carbides or cermets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8463 20

CN:

8463 20

28.41.34.50.00

Vielos apdirbimo staklės (išskyrus traukimo, sriegių valcavimo stakles)
Machines for working wire (excluding draw-benches, thread rolling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vielos apdirbimo staklės (išskyrus traukimo, sriegių
valcavimo stakles)

Description:

Machines for working wire (excluding draw-benches,
thread rolling machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8463 30

CN:

8463 30

28.41.34.70.00

Metalo kniedijimo, sukiojo kalimo mašinos ir spaudžiamojo tekinimo staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš spiralinės metalo juostelės
gamybos mašinos ir metalo formavimo elektromagnetiniais impulsais mašinos
Riveting machines, swaging machines and spinning lathes for working metal, machines for manufacturing flexible tubes of spiral metal
strip and electro-magnetic pulse metal forming machines, and other machine tools for working metal without removing metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo kniedijimo, sukiojo kalimo mašinos ir
spaudžiamojo tekinimo staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš
spiralinės metalo juostelės gamybos mašinos ir metalo
formavimo elektromagnetiniais impulsais mašinos

Description:

Riveting machines, swaging machines and spinning
lathes for working metal, machines for manufacturing
flexible tubes of spiral metal strip and electro-magnetic
pulse metal forming machines, and other machine
tools for working metal without removing metal

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8463 90

CN:

8463 90

28.41.4

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
Parts and accessories for metalworking machine tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for metalworking machine tools

28.41.40

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
Parts and accessories for metalworking machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for metalworking machine tools
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28.41.40.30.00

Metalo pjovimo staklių dalys ir reikmenys (išskyrus įrankių laikiklius ir atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, ruošinių laikiklius, dalijimo
galvutes ir kitus specialiuosius staklių įtaisus)
Parts and accessories for metal cutting machine tools (excluding tool holders and self-opening dieheads, work holders, dividing heads
and other special attachments for machine-tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo pjovimo staklių dalys ir reikmenys (išskyrus
įrankių laikiklius ir atsiveriančiąsias sriegimo galvutes,
ruošinių laikiklius, dalijimo galvutes ir kitus
specialiuosius staklių įtaisus)

Description:

Parts and accessories for metal cutting machine tools
(excluding tool holders and self-opening dieheads,
work holders, dividing heads and other special
attachments for machine-tools)

Ryšys su CN:

8466 93 70

CN:

8466 93 70

28.41.40.50.00

Metalo formavimo staklių dalys ir reikmenys (išskyrus įrankių laikiklius ir atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, ruošinių laikiklius, dalijimo
galvutes ir kitus specialiuosius staklių įtaisus)
Parts and accessories for metal forming machine-tools (excluding tool holders and self-opening dieheads, work holders, dividing heads
and other special attachments for machine-tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo formavimo staklių dalys ir reikmenys (išskyrus
įrankių laikiklius ir atsiveriančiąsias sriegimo galvutes,
ruošinių laikiklius, dalijimo galvutes ir kitus
specialiuosius staklių įtaisus)

Description:

Parts and accessories for metal forming machine-tools
(excluding tool holders and self-opening dieheads,
work holders, dividing heads and other special
attachments for machine-tools)

Ryšys su CN:

8466 94

CN:

8466 94

28.41.40.70.00

Staklių, veikiančių naudojant ultragarso procesus, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for machine-tools operated by ultrasonic processes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių, veikiančių naudojant ultragarso procesus, dalys Description:
ir reikmenys

Parts and accessories for machine-tools operated by
ultrasonic processes

Ryšys su CN:

8486 90 70

8486 90 70

28.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo
formavimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
metal forming machinery

28.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo
formavimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
metal forming machinery

28.41.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo
formavimo įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
metal forming machinery
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28.49

Kitos staklės
Other machine tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos staklės

Description:

Other machine tools

28.49.1

Akmenų, medienos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės
Machine tools for working stone, wood and similar hard materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Akmenų, medienos ir panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklės

Description:

Machine tools for working stone, wood and similar
hard materials

28.49.11

Akmenų, keramikos, betono arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės, taip pat stiklo šaltojo apdirbimo staklės
Machine tools for working stone, ceramics, concrete or similar mineral materials or for cold working glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmenų, keramikos, betono arba panašių mineralinių
medžiagų apdirbimo staklės, taip pat stiklo šaltojo
apdirbimo staklės

Description:

Machine tools for working stone, ceramics, concrete or
similar mineral materials or for cold working glass

28.49.11.30.00

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų pjaustymo staklės arba šaltojo stiklo apdirbimo
staklės
Sawing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba
panašių mineralinių medžiagų pjaustymo staklės arba
šaltojo stiklo apdirbimo staklės

Description:

Sawing machines for working stone, ceramics,
concrete, asbestos-cement or like mineral materials or
for cold working glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8464 10

CN:

8464 10

28.49.11.50.00

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų šlifavimo arba poliravimo staklės arba šaltojo stiklo
apdirbimo staklės
Grinding or polishing machines for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working
glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba
panašių mineralinių medžiagų šlifavimo arba
poliravimo staklės arba šaltojo stiklo apdirbimo staklės

Description:

Grinding or polishing machines for working stone,
ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral
materials or for cold working glass

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8464[.20(.11 + .19 + .80)]

CN:

8464[.20(.11 + .19 + .80)]

28.49.11.70.00

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ar stiklo šaltojo apdirbimo staklės
(išskyrus pjaustymo, šlifavimo ar poliravimo stakles)
Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass (excluding
sawing machines, grinding or polishing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba

Description:

Machine-tools for working stone, ceramics, concrete,
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panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ar
stiklo šaltojo apdirbimo staklės (išskyrus pjaustymo,
šlifavimo ar poliravimo stakles)

asbestos-cement or like mineral materials or for cold
working glass (excluding sawing machines, grinding or
polishing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8464 90

CN:

8464 90

28.49.12

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės; galvanizavimo mašinos
Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials; electroplating machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų Description:
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės;
galvanizavimo mašinos

28.49.12.10.00

Universaliosios medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės, kuriomis
dirbant apdirbamo dirbinio padėtis prieš kiekvieną operaciją keičiama rankomis
Multi-purpose machines where the workpiece is manually transferred between operations, for working wood, cork, bone, hard rubber,
hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Universaliosios medienos, kamštienos, kaulų, kietosios Description:
gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklės, kuriomis dirbant apdirbamo dirbinio
padėtis prieš kiekvieną operaciją keičiama rankomis

Multi-purpose machines where the workpiece is
manually transferred between operations, for working
wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar
hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 10 10

CN:

8465 10 10

28.49.12.20.00

Universaliosios medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės, kuriomis
dirbant apdirbamo dirbinio padėtis prieš kiekvieną operaciją keičiama automatiškai
Multi-purpose machines where the workpiece is automatically transferred between operations for working wood, cork, bone, hard
rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Universaliosios medienos, kamštienos, kaulų, kietosios Description:
gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklės, kuriomis dirbant apdirbamo dirbinio
padėtis prieš kiekvieną operaciją keičiama automatiškai

Multi-purpose machines where the workpiece is
automatically transferred between operations for
working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 10 90

CN:

8465 10 90

28.49.12.33.00

Juostiniai medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų pjūklai
Band saws for working wood, cork, bone and hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juostiniai medienos, kamštienos, kaulų, kietosios
gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų
pjūklai

Description:

Band saws for working wood, cork, bone and hard
rubber, hard plastics or similar hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 91 10

CN:

8465 91 10
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28.49.12.35.00

Diskiniai medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų pjūklai
Circular saws for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diskiniai medienos, kamštienos, kaulų, kietosios
gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų
pjūklai

Description:

Circular saws for working wood, cork, bone, hard
rubber, hard plastics or similar hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 91 20

CN:

8465 91 20

28.49.12.37.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų pjaustymo staklės (išskyrus juostinius
pjūklus, diskinius pjūklus)
Sawing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excluding band saws, circular
saws)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų Description:
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų pjaustymo staklės
(išskyrus juostinius pjūklus, diskinius pjūklus)

Sawing machines for working wood, cork, bone, hard
rubber, hard plastics or similar hard materials
(excluding band saws, circular saws)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 91 90

CN:

8465 91 90

28.49.12.50.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų obliavimo, frezavimo ar figūrinio obliavimo
staklės
Planing, milling or moulding (by cutting) machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų obliavimo,
frezavimo ar figūrinio obliavimo staklės

Description:

Planing, milling or moulding (by cutting) machines for
working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 92

CN:

8465 92

28.49.12.50.10

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos ir kitų medžiagų obliavimo ar apdrožimo staklės
Planing or thicknessing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos ir kitų
medžiagų obliavimo ar apdrožimo staklės

Description:

Planing or thicknessing machines for working wood,
cork, bone, hard rubber, etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 92a

CN:

8465 92a

28.49.12.50.20

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos ir kitų medžiagų frezavimo ar figūrinio drožimo staklės
Milling or moulding machines for working wood, cork, bone, hard rubber, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos ir kitų
medžiagų frezavimo ar figūrinio drožimo staklės

Description:

Milling or moulding machines for working wood, cork,
bone, hard rubber, etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 198/1 939

PGPK 2013

Ryšys su CN:

8465 92b

CN:

8465 92b

28.49.12.50.80

Niekur kitur nepriskirtios medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos ir kitų medžiagų obliavimo, frezavimo ar figūrinio drožimo
staklės
Planing, milling or moulding n.e.c. machines for working wood, cork, bone, hard rubber, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtios medienos, kamštienos, kaulų,
kietosios gumos ir kitų medžiagų obliavimo, frezavimo
ar figūrinio drožimo staklės

Description:

Planing, milling or moulding n.e.c. machines for
working wood, cork, bone, hard rubber, etc.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 92c

CN:

8465 92c

28.49.12.63.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų šlifavimo, šlifavimo smėlio srove arba
poliravimo staklės
Grinding, sanding or polishing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų šlifavimo,
šlifavimo smėlio srove arba poliravimo staklės

Description:

Grinding, sanding or polishing machines for working
wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar
hard materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 93

CN:

8465 93

28.49.12.65.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų lenkimo arba surinkimo staklės
Bending or assembling machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų lenkimo arba
surinkimo staklės

Description:

Bending or assembling machines for working wood,
cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard
materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 94

CN:

8465 94

28.49.12.67.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų gręžimo arba skobimo staklės
Drilling or morticing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų gręžimo arba
skobimo staklės

Description:

Drilling or morticing machines for working wood, cork,
bone, hard rubber, hard plastics or similar hard
materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 95

CN:

8465 95

28.49.12.75.00

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų skaldymo, smulkinimo arba skutimo staklės
Splitting, slicing or paring machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų ar panašių kietųjų medžiagų skaldymo,

Description:

Splitting, slicing or paring machines for working wood,
cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard
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smulkinimo arba skutimo staklės

materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 96

CN:

8465 96

28.49.12.79.00

Niekur kitur nepriskirtos medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės
Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos medienos, kamštienos, kaulų,
kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų
medžiagų apdirbimo staklės

Description:

Machine tools for working wood, cork, bone, hard
rubber, hard plastics or similar hard materials, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8465 99

CN:

8465 99

28.49.12.83.00

Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės mašinos ir aparatai
Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės
mašinos ir aparatai

Description:

Machines and apparatus for electroplating, electrolysis
or electrophoresis

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8543 30

CN:

8543 30

28.49.12.87.00

Smulkinių plokščių arba statybinių plaušo plokščių iš medienos arba kitų sumedėjusių medžiagų gamybos presai ir kiti medienos arba
kamštienos apdorojimo mechaniniai įrenginiai
Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous materials, and other machines with
individual functions for treating wood or cork

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smulkinių plokščių arba statybinių plaušo plokščių iš
medienos arba kitų sumedėjusių medžiagų gamybos
presai ir kiti medienos arba kamštienos apdorojimo
mechaniniai įrenginiai

Description:

Presses for the manufacture of particle board or fibre
building board of wood or other ligneous materials,
and other machines with individual functions for
treating wood or cork

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479[.30(.10 + .90)]

CN:

8479[.30(.10 + .90)]

28.49.2

Įrankių laikikliai
Tool holders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įrankių laikikliai

Description:

Tool holders

28.49.21

Staklių įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės
Tool holders and self-opening dieheads, for machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Staklių įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo
galvutės

Description:

Tool holders and self-opening dieheads, for machine
tools
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28.49.21.10.00

Staklių ir rankinių įrankių įtvarai, spyruokliuojančiosios įvorės ir movos
Arbors, collets and sleeves for machine-tools and hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ir rankinių įrankių įtvarai, spyruokliuojančiosios
įvorės ir movos

Description:

Arbors, collets and sleeves for machine-tools and hand
tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 10 20

CN:

8466 10 20

28.49.21.30.00

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus įtvarus, spyruokliuojančiąsias įvores ir movas)
Tool holders for lathes (excluding arbors, collets and sleeves)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus įtvarus,
spyruokliuojančiąsias įvores ir movas)

Description:

Tool holders for lathes (excluding arbors, collets and
sleeves)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 10 31

CN:

8466 10 31

28.49.21.40.00

Įrankių laikikliai, atsiveriančiosios sriegimo galvutės ir apdirbamų ruošinių laikikliai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių
ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai
Tool holders, self-opening dieheads and workholders of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules
or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įrankių laikikliai, atsiveriančiosios sriegimo galvutės ir
apdirbamų ruošinių laikikliai, naudojami vien tik arba
daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių,
puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų
arba plokščiųjų ekranų gamybai

Description:

Tool holders, self-opening dieheads and workholders
of a kind used solely or principally for the manufacture
of semiconductor boules or wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits or flat panel
displays

Ryšys su CN:

8486 90 10

CN:

8486 90 10

28.49.21.50.00

Niekur kitur nepriskirti įrankių laikikliai
Tool holders, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti įrankių laikikliai

Description:

Tool holders, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 10 38

CN:

8466 10 38

28.49.21.70.00

Staklių ir rankinių įrankių atsiveriančiosios sriegimo galvutės
Self-opening dieheads for machine-tools and hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ir rankinių įrankių atsiveriančiosios sriegimo
galvutės

Description:

Self-opening dieheads for machine-tools and hand
tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 10 80

CN:

8466 10 80
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28.49.22

Staklių ruošinių laikikliai
Work holders for machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Staklių ruošinių laikikliai

Description:

Work holders for machine tools

28.49.22.30.00

Specialieji staklių ir rankinių įrankių veržimo ir įtvirtinimo įtaisai, veržimo ir įtvirtinimo įtaisų standartinių sudedamųjų dalių rinkiniai
Jigs and fixtures for specific applications, and sets of standard jig and fixture components for machine-tools and hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specialieji staklių ir rankinių įrankių veržimo ir
įtvirtinimo įtaisai, veržimo ir įtvirtinimo įtaisų
standartinių sudedamųjų dalių rinkiniai

Description:

Jigs and fixtures for specific applications, and sets of
standard jig and fixture components for machine-tools
and hand tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 20 20

CN:

8466 20 20

28.49.22.50.00

Tekinimo staklių ruošinių laikikliai (išskyrus specialiuosius veržimo ir tvirtinimo įtaisus, veržimo ir tvirtinimo įtaisų standartinių
sudedamųjų dalių rinkinius)
Work holders for lathes (excluding jigs and fixtures for specific applications, and sets of standard jig and fixture components)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekinimo staklių ruošinių laikikliai (išskyrus
specialiuosius veržimo ir tvirtinimo įtaisus, veržimo ir
tvirtinimo įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
rinkinius)

Description:

Work holders for lathes (excluding jigs and fixtures for
specific applications, and sets of standard jig and
fixture components)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 20 91

CN:

8466 20 91

28.49.22.70.00

Staklių ir rankinių įrankių ruošinių laikikliai (išskyrus specialiuosius veržimo ir tvirtinimo įtaisus, veržimo ir tvirtinimo įtaisų standartinių
sudedamųjų dalių rinkinius)
Work holders for machine-tools and hand tools (excluding jigs and fixtures for specific applications, and sets of standard jig and fixture
components, those for lathes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ir rankinių įrankių ruošinių laikikliai (išskyrus
specialiuosius veržimo ir tvirtinimo įtaisus, veržimo ir
tvirtinimo įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
rinkinius)

Description:

Work holders for machine-tools and hand tools
(excluding jigs and fixtures for specific applications,
and sets of standard jig and fixture components, those
for lathes)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 20 98

CN:

8466 20 98

28.49.23

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai
Dividing heads and other special attachments for machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

Description:

Dividing heads and other special attachments for
machine tools
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28.49.23.50.00

Staklių ir rankinių įrankių dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai
Dividing heads and other special attachments for machine-tools and hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių ir rankinių įrankių dalijimo galvutės ir kiti
specialieji staklių įtaisai

Description:

Dividing heads and other special attachments for
machine-tools and hand tools

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8466 30

CN:

8466 30

28.49.24

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir
panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of machine tools for working
wood, cork, stone, hard rubber and similar hard
materials

28.49.24.30.00

Staklių, priskirtų HS 84.64 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for machines of HS 8464

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių, priskirtų HS 84.64 pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for machines of HS 8464

Ryšys su CN:

8466[.91(.20 + .95)]

CN:

8466[.91(.20 + .95)]

28.49.24.50.00

Staklių, priskirtų HS 84.65 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for machines of HS 8465

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staklių, priskirtų HS 84.65 pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for machines of HS 8465

Ryšys su CN:

8466[.92(.20 + .80)]

CN:

8466[.92(.20 + .80)]

28.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other machine tools

28.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other machine tools

28.49.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other machine tools

28.9

Kitos specialiosios paskirties mašinos
Other special-purpose machinery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos specialiosios paskirties mašinos

Description:

Other special-purpose machinery

28.91

Metalurgijos mašinos
Machinery for metallurgy

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinos

Description:

Machinery for metallurgy

28.91.1

Metalurgijos mašinos ir jų dalys
Machinery for metallurgy and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinos ir jų dalys

Description:

Machinery for metallurgy and parts thereof

28.91.11

Konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir liejimo mašinos; metalo valcavimo staklynai
Converters, ladles, ingot moulds and casting machines; metal-rolling mills

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir liejimo
mašinos; metalo valcavimo staklynai

Description:

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines;
metal-rolling mills

28.91.11.30.00

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje
Converters, ladles, ingot moulds and casting machines of a kind used in metallurgy or in metal foundries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir liejimo
mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje

Description:

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines
of a kind used in metallurgy or in metal foundries

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8454[.10 + .20 + .30(.10 + .90)]

CN:

8454[.10 + .20 + .30(.10 + .90)]

28.91.11.53.00

Metalo valcavimo staklynai; karštojo valcavimo staklynai arba kombinuoti karštojo ir šaltojo valcavimo staklynai
Mills for rolling metal tubes; hot or combination hot and cold metal-rolling mills

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo valcavimo staklynai; karštojo valcavimo
staklynai arba kombinuoti karštojo ir šaltojo valcavimo
staklynai

Description:

Mills for rolling metal tubes; hot or combination hot
and cold metal-rolling mills

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8455[.10 + .21]

CN:

8455[.10 + .21]
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28.91.11.57.00

Šaltojo valcavimo staklynai
Cold metal-rolling mills

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šaltojo valcavimo staklynai

Description:

Cold metal-rolling mills

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8455 22

CN:

8455 22

28.91.12

Metalurgijos mašinų dalys; metalo valcavimo staklynų dalys
Parts of machines for metallurgy; parts of metal-rolling mills

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinų dalys; metalo valcavimo staklynų
dalys

Description:

Parts of machines for metallurgy; parts of metal-rolling
mills

28.91.12.30.00

Konverterių, liejimo kaušų, luitadėžių ir liejimo mašinų, naudojamų metalurgijoje arba liejininkystėje, dalys
Parts for converters, ladles, ingot moulds and casting machines of a kind used in metallurgy or in metal foundries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konverterių, liejimo kaušų, luitadėžių ir liejimo mašinų,
naudojamų metalurgijoje arba liejininkystėje, dalys

Description:

Parts for converters, ladles, ingot moulds and casting
machines of a kind used in metallurgy or in metal
foundries

Ryšys su CN:

8454 90

CN:

8454 90

28.91.12.50.00

Valcavimo staklynų velenai
Rolls for rolling mills

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valcavimo staklynų velenai

Description:

Rolls for rolling mills

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8455[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

CN:

8455[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

28.91.12.70.00

Metalo valcavimo staklynų dalys (išskyrus velenus)
Parts of metal-rolling mills (excluding rolls)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo valcavimo staklynų dalys (išskyrus velenus)

Description:

Parts of metal-rolling mills (excluding rolls)

Ryšys su CN:

8455 90

CN:

8455 90

28.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos
mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for metallurgy
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28.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos
mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for metallurgy

28.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos
mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for metallurgy

28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos
Machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos

Description:

Machinery for mining, quarrying and construction

28.92.1

Kasybos mašinos
Machinery for mining

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kasybos mašinos

Description:

Machinery for mining

28.92.11

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai, naudojami požeminiams darbams
Continuous-action elevators and conveyors, for underground use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai, naudojami
požeminiams darbams

Description:

Continuous-action elevators and conveyors, for
underground use

28.92.11.00.00

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai, naudojami požeminiams darbams
Continuous-action elevators and conveyors, for underground use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai, naudojami
požeminiams darbams

Description:

Continuous-action elevators and conveyors, for
underground use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8428 31

CN:

8428 31

28.92.12

Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių kasimo mašinos; kitos gręžimo ir šulinių kasimo mašinos
Coal or rock cutters and tunnelling machinery; other boring and sinking machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių
kasimo mašinos; kitos gręžimo ir šulinių kasimo
mašinos

Description:

Coal or rock cutters and tunnelling machinery; other
boring and sinking machinery
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28.92.12.33.00

Savaeigės akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo mašinos
Self-propelled coal or rock cutters and tunnelling machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigės akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių Description:
kasimo mašinos

Self-propelled coal or rock cutters and tunnelling
machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 31

CN:

8430 31

28.92.12.35.00

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo mašinos (išskyrus savaeiges)
Coal or rock cutters and tunnelling machinery (excluding self-propelled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo
mašinos (išskyrus savaeiges)

Description:

Coal or rock cutters and tunnelling machinery
(excluding self-propelled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 39

CN:

8430 39

28.92.12.53.00

Savaeigės gręžimo ir šulinių kasimo mašinos
Self-propelled boring or sinking machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigės gręžimo ir šulinių kasimo mašinos

Description:

Self-propelled boring or sinking machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 41

CN:

8430 41

28.92.12.55.00

Gręžimo ir šulinių kasimo mašinos (įskaitant naftos ar gamtinių dujų tyrinėjimui skirtas fiksuotąsias platformas) (išskyrus savaeiges)
Boring or sinking machinery (including fixed platforms used for oil or natural gas exploration) (excluding self-propelled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo ir šulinių kasimo mašinos (įskaitant naftos ar
gamtinių dujų tyrinėjimui skirtas fiksuotąsias
platformas) (išskyrus savaeiges)

Description:

Boring or sinking machinery (including fixed platforms
used for oil or natural gas exploration) (excluding selfpropelled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 49

CN:

8430 49

28.92.2

Kitos savaeigės žemės, mineralų arba rūdų stumdymo, profiliavimo, lyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, tankinimo arba ištraukimo
mašinos ir įranga (įskaitant buldozerius, mechaninius semtuvus ir plentvolius)
Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting or extracting machinery, self-propelled, for earth, minerals
or ores (including bulldozers, mechanical shovels and road rollers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos savaeigės žemės, mineralų arba rūdų stumdymo,
profiliavimo, lyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo,
tankinimo arba ištraukimo mašinos ir įranga (įskaitant
buldozerius, mechaninius semtuvus ir plentvolius)

Description:

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating,
tamping, compacting or extracting machinery, selfpropelled, for earth, minerals or ores (including
bulldozers, mechanical shovels and road rollers)
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28.92.21

Savaeigiai buldozeriai ir universalieji buldozeriai
Self propelled bulldozers and angledozers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai buldozeriai ir universalieji buldozeriai

Description:

Self propelled bulldozers and angledozers

28.92.21.30.00

Vikšriniai buldozeriai (išskyrus ratinius)
Crawler dozers (excluding wheeled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vikšriniai buldozeriai (išskyrus ratinius)

Description:

Crawler dozers (excluding wheeled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 11

CN:

8429 11

28.92.21.50.00

Ratiniai buldozeriai (išskyrus vikšrinius)
Wheeled dozers (excluding track-laying)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ratiniai buldozeriai (išskyrus vikšrinius)

Description:

Wheeled dozers (excluding track-laying)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 19

CN:

8429 19

28.92.22

Savaeigiai greideriai ir grunto lygintuvai
Self-propelled graders and levellers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai greideriai ir grunto lygintuvai

Description:

Self-propelled graders and levellers

28.92.22.00.00

Varikliniai greideriai ir grunto lygintuvai
Motor graders and levellers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varikliniai greideriai ir grunto lygintuvai

Description:

Motor graders and levellers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 20

CN:

8429 20

28.92.23

Savaeigiai skreperiai
Self-propelled scrapers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai skreperiai

Description:

Self-propelled scrapers
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28.92.23.00.00

Varikliniai skreperiai
Motor scrapers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varikliniai skreperiai

Description:

Motor scrapers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 30

CN:

8429 30

28.92.24

Savaeigiai plūktuvai ir plentvoliai
Self-propelled tamping machines and road-rollers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai plūktuvai ir plentvoliai

Description:

Self-propelled tamping machines and road-rollers

28.92.24.00.00

Plūktuvai ir panašūs įrenginiai
Ride-on compaction equipment and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plūktuvai ir panašūs įrenginiai

Description:

Ride-on compaction equipment and the like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429[.40(.10 + .30 + .90)]

CN:

8429[.40(.10 + .30 + .90)]

28.92.25

Savaeigiai priekiniai kaušiniai krautuvai
Self-propelled front-end shovel loaders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai priekiniai kaušiniai krautuvai

Description:

Self-propelled front-end shovel loaders

28.92.25.30.00

Krautuvai, specialiai pritaikyti požemio darbams
Loaders specially designed for underground use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krautuvai, specialiai pritaikyti požemio darbams

Description:

Loaders specially designed for underground use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 51 10

CN:

8429 51 10

28.92.25.50.00

Ratiniai, vienakaušiai, priekiniai kaušiniai krautuvai
Wheeled loaders, crawler shovel loaders, front-end loaders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ratiniai, vienakaušiai, priekiniai kaušiniai krautuvai

Description:

Wheeled loaders, crawler shovel loaders, front-end
loaders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429[.51(.91 + .99)]

CN:

8429[.51(.91 + .99)]
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28.92.26

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių sukamasis antstatas važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360
laipsnių kampu, išskyrus priekinius kaušinius krautuvus
Self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders, with a 360 degree revolving superstructure, except front-end shovel
loaders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir
kaušiniai krautuvai, kurių sukamasis antstatas
važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360 laipsnių kampu,
išskyrus priekinius kaušinius krautuvus

Description:

Self-propelled mechanical shovels, excavators and
shovel loaders, with a 360 degree revolving
superstructure, except front-end shovel loaders

28.92.26.00.00

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių sukamasis antstatas važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360
laipsnių kampu
Self-propelled bulldozers... with a 360° revolving superstructure

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir
kaušiniai krautuvai, kurių sukamasis antstatas
važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360 laipsnių kampu

Description:

Self-propelled bulldozers... with a 360° revolving
superstructure

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429[.52(.10 + .90)]

CN:

8429[.52(.10 + .90)]

28.92.27

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai; kitos savaeigės kasybos mašinos
Other self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders; other self-propelled machinery for mining

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir
kaušiniai krautuvai; kitos savaeigės kasybos mašinos

Description:

Other self-propelled mechanical shovels, excavators
and shovel loaders; other self-propelled machinery for
mining

28.92.27.30.00

Niekur kitur nepriskirti savaeigiai buldozeriai, ekskavatoriai ir panašios mašinos
Self-propelled bulldozers, excavators..., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti savaeigiai buldozeriai,
ekskavatoriai ir panašios mašinos

Description:

Self-propelled bulldozers, excavators..., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8429 59

CN:

8429 59

28.92.27.50.00

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės žemės stumdymo, kasimo ir panašios mašinos ir įranga
Self-propelled earth moving, excavating... machinery, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės žemės stumdymo,
kasimo ir panašios mašinos ir įranga

Description:

Self-propelled earth moving, excavating... machinery,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 50

CN:

8430 50
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28.92.28

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai
Bulldozer or angledozer blades

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai

Description:

Bulldozer or angledozer blades

28.92.28.00.00

Visų tipų statybos įrenginių verstuvai
Blades for all types of construction equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Visų tipų statybos įrenginių verstuvai

Description:

Blades for all types of construction equipment

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8431 42

CN:

8431 42

28.92.29

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti greitkeliais
Dumpers for off-highway use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti greitkeliais

Description:

Dumpers for off-highway use

28.92.29.00.00

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti greitkeliais
Dumpers for off-highway use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti greitkeliais

Description:

Dumpers for off-highway use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8704[.10(.10 + .90)]

CN:

8704[.10(.10 + .90)]

28.92.3

Kitos kasimo mašinos
Other excavating machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos kasimo mašinos

Description:

Other excavating machinery

28.92.30

Kitos kasimo mašinos
Other excavating machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kasimo mašinos

Description:

Other excavating machinery

28.92.30.10.00

Poliakalės ir poliatraukės
Pile-drivers and pile-extractors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poliakalės ir poliatraukės

Description:

Pile-drivers and pile-extractors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8430 10

CN:

8430 10

28.92.30.30.00

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai
Snow-ploughs and snow-blowers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Description:

Snow-ploughs and snow-blowers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 20

CN:

8430 20

28.92.30.50.00

Plūkimo arba sutankinimo mechaniniai įrenginiai (traukiamieji arba rankiniai sutankinimo įrenginiai) (išskyrus savaeigius)
(Towed and hand-held compaction equipment) Tamping or compacting machinery (excluding self-propelled)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plūkimo arba sutankinimo mechaniniai įrenginiai
(traukiamieji arba rankiniai sutankinimo įrenginiai)
(išskyrus savaeigius)

Description:

(Towed and hand-held compaction equipment)
Tamping or compacting machinery (excluding selfpropelled)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 61

CN:

8430 61

28.92.30.70.00

Nesavaeigiai žemės darbų skreperiai, kasimo, siurbimo ir panašios mašinos
Scrapers earth moving, excavating, extracting... machinery, not self-propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesavaeigiai žemės darbų skreperiai, kasimo, siurbimo
ir panašios mašinos

Description:

Scrapers earth moving, excavating, extracting...
machinery, not self-propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8430 69

CN:

8430 69

28.92.30.90.00

Viešųjų darbų, statybos arba panašios specialias funkcijas atliekančios mašinos
Machinery for public works, building..., having individual functions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Viešųjų darbų, statybos arba panašios specialias
funkcijas atliekančios mašinos

Description:

Machinery for public works, building..., having
individual functions

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 10

CN:

8479 10

28.92.4

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti arba panašiai apdirbti
Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms
mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti
arba panašiai apdirbti

Description:

Machinery for sorting, grinding, mixing and similar
treatment of earth, stone, ores and other mineral
substances
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28.92.40

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti arba panašiai apdirbti
Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms
mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, maišyti
arba panašiai apdirbti

Description:

Machinery for sorting, grinding, mixing and similar
treatment of earth, stone, ores and other mineral
substances

28.92.40.30.00

Rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo mašinos; trupinimo, malimo, maišymo, minkymo mašinos, išskyrus betono ir (arba) skiedinio
maišykles, mineralinių medžiagų maišymo su bitumu mašinas
Sorting, screening, separating, washing machines; crushing, grinding, mixing, kneading machines excluding concrete/mortar mixers,
machines for mixing mineral substances with bitumen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo mašinos;
trupinimo, malimo, maišymo, minkymo mašinos,
išskyrus betono ir (arba) skiedinio maišykles,
mineralinių medžiagų maišymo su bitumu mašinas

Description:

Sorting, screening, separating, washing machines;
crushing, grinding, mixing, kneading machines
excluding concrete/mortar mixers, machines for mixing
mineral substances with bitumen

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8474[.10 + .20 + .39]

CN:

8474[.10 + .20 + .39]

28.92.40.50.00

Betono arba skiedinio maišyklės
Concrete or mortar mixers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Betono arba skiedinio maišyklės

Description:

Concrete or mortar mixers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8474 31

CN:

8474 31

28.92.40.70.00

Mineralinių medžiagų maišymo su bitumu mašinos
Machines for mixing mineral substances with bitumen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinių medžiagų maišymo su bitumu mašinos

Description:

Machines for mixing mineral substances with bitumen

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8474 32

CN:

8474 32

28.92.5

Vikšriniai traktoriai
Track-laying tractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vikšriniai traktoriai

Description:

Track-laying tractors

28.92.50

Vikšriniai traktoriai
Track-laying tractors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vikšriniai traktoriai

Description:

Track-laying tractors
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28.92.50.00.00

Vikšriniai traktoriai (savaeigiai traktoriai)
(Crawler tractors) Track-laying tractors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vikšriniai traktoriai (savaeigiai traktoriai)

Description:

(Crawler tractors) Track-laying tractors

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 30

CN:

8701 30

28.92.6

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys
Parts of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų
dalys

Description:

Parts of machinery for mining, quarrying and
construction

28.92.61

Gręžimo, vertikaliojo kasimo ir kasimo mašinų bei įrangos dalys; kranų dalys
Parts for boring or sinking or excavating machinery; parts of cranes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gręžimo, vertikaliojo kasimo ir kasimo mašinų bei
įrangos dalys; kranų dalys

Description:

Parts for boring or sinking or excavating machinery;
parts of cranes

28.92.61.30.00

Gręžimo ar vertikaliojo kasimo mašinų dalys
Parts for boring or sinking machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžimo ar vertikaliojo kasimo mašinų dalys

Description:

Parts for boring or sinking machinery

Ryšys su CN:

8431 43

CN:

8431 43

28.92.61.50.00

Žemės kasimo įrangos dalys, laivų stiebinių kranų, kranų, judamųjų kėlimo rėmų dalys, išskyrus kaušus, semtuvus, griebtuvus,
automatinius samčius, verstuvus (įvairios statybos įrangos), gręžimo ir (arba) vertikaliojo kasimo mašinoms skirtas dalis
Parts for earthmoving equipment, ships’ derricks, cranes, mobile lifting frames excluding buckets, shovels, grabs, grips, blades (all types
of construction equipment), for boring/sinking machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės kasimo įrangos dalys, laivų stiebinių kranų,
Description:
kranų, judamųjų kėlimo rėmų dalys, išskyrus kaušus,
semtuvus, griebtuvus, automatinius samčius, verstuvus
(įvairios statybos įrangos), gręžimo ir (arba) vertikaliojo
kasimo mašinoms skirtas dalis

Parts for earthmoving equipment, ships’ derricks,
cranes, mobile lifting frames excluding buckets,
shovels, grabs, grips, blades (all types of construction
equipment), for boring/sinking machinery

Ryšys su CN:

8431[.49(.20 + .80)]

8431[.49(.20 + .80)]

28.92.62

Grunto, akmens ar kitų medžiagų rūšiavimo, smulkinimo ar kitokio apdirbimo mašinų dalys
Parts of machinery for sorting, grinding or other treatment of earth, stone and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grunto, akmens ar kitų medžiagų rūšiavimo,
smulkinimo ar kitokio apdirbimo mašinų dalys

Description:

Parts of machinery for sorting, grinding or other
treatment of earth, stone and the like

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

1 214/1 939

PGPK 2013

28.92.62.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.74 pozicijai, dalys
Parts of machinery of HS 8474

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.74 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8474

Ryšys su CN:

8474[.90(.10 + .90)]

CN:

8474[.90(.10 + .90)]

28.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos,
karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for mining, quarrying and construction

28.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos,
karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for mining, quarrying and construction

28.92.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos,
karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for mining, quarrying and construction

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos
Machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos

Description:

Machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.1

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos, išskyrus jų dalis
Machinery for food, beverage and tobacco processing, except parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos, išskyrus
jų dalis

Description:

Machinery for food, beverage and tobacco processing,
except parts thereof

28.93.11

Išcentriniai grietinėlės separatoriai
Centrifugal cream separators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išcentriniai grietinėlės separatoriai

Description:

Centrifugal cream separators
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28.93.11.00.00

Išcentriniai grietinėlės separatoriai
Centrifugal cream separators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išcentriniai grietinėlės separatoriai

Description:

Centrifugal cream separators

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 11

CN:

8421 11

28.93.12

Pienininkystės įranga
Dairy machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pienininkystės įranga

Description:

Dairy machinery

28.93.12.00.00

Pienininkystės mašinos (įskaitant homogenizatorius, švitintuvus, sviestmušes, sūrių gamybos mašinas)
Dairy machinery (including homogenisers, irradiators, butter-making machines, cheese-making machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pienininkystės mašinos (įskaitant homogenizatorius,
švitintuvus, sviestmušes, sūrių gamybos mašinas)

Description:

Dairy machinery (including homogenisers, irradiators,
butter-making machines, cheese-making machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8434 20

CN:

8434 20

28.93.13

Niekur kitur nepriskirta grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių malimo arba apdorojimo įranga
Machinery for milling or working of cereals or dried vegetables n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta grūdų ar džiovintų ankštinių
daržovių malimo arba apdorojimo įranga

Description:

Machinery for milling or working of cereals or dried
vegetables n.e.c.

28.93.13.00.00

Malimo pramonės arba grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus naudojamas žemės ūkyje)
Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (excluding farm-type machinery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Malimo pramonės arba grūdų ar džiovintų ankštinių
daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus naudojamas
žemės ūkyje)

Description:

Machinery used in the milling industry or for the
working of cereals or dried leguminous vegetables
(excluding farm-type machinery)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8437 80

CN:

8437 80

28.93.14

Įranga naudojama vyno, sidro, vaisių, uogų sulčių arba panašių gėrimų gamyboje
Machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices and similar beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įranga naudojama vyno, sidro, vaisių, uogų sulčių arba
panašių gėrimų gamyboje

Description:

Machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit
juices and similar beverages
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28.93.14.00.00

Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos, naudojamos vyno, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje
Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wines, cider, fruit juices or similar beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos, naudojamos
vyno, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų
gamyboje

Description:

Presses, crushers and similar machinery used in the
manufacture of wines, cider, fruit juices or similar
beverages

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8435 10

CN:

8435 10

28.93.15

Neelektrinės kepyklų krosnys; nebuitiniai maisto virimo arba šildymo įrenginiai
Non-electric bakery ovens; non-domestic equipment for cooking or heating

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neelektrinės kepyklų krosnys; nebuitiniai maisto virimo Description:
arba šildymo įrenginiai

28.93.15.30.00

Neelektrinės kepyklų krosnys, įskaitant sausainių kepimo krosnis
Bakery ovens, including biscuit ovens, non-electric

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neelektrinės kepyklų krosnys, įskaitant sausainių
kepimo krosnis

Description:

Bakery ovens, including biscuit ovens, non-electric

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8417[.20(.10 + .90)]

CN:

8417[.20(.10 + .90)]

28.93.15.60.00

Nebuitiniai filtrai ir kiti kavos bei kitų karštų gėrimų paruošimo aparatai
Non-domestic percolators and other appliances for making coffee and other hot drinks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitiniai filtrai ir kiti kavos bei kitų karštų gėrimų
paruošimo aparatai

Description:

Non-domestic percolators and other appliances for
making coffee and other hot drinks

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 81 20

CN:

8419 81 20

28.93.15.80.00

Nebuitiniai maisto virimo, kepimo arba šildymo įrenginiai (išskyrus neelektrines tunelines bei kepyklų krosnis, neelektrinius filtrus)
Non-domestic equipment for cooking or heating food (excluding non-electric tunnel ovens, non-electric bakery ovens, non-electric
percolators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitiniai maisto virimo, kepimo arba šildymo
įrenginiai (išskyrus neelektrines tunelines bei kepyklų
krosnis, neelektrinius filtrus)

Description:

Non-domestic equipment for cooking or heating food
(excluding non-electric tunnel ovens, non-electric
bakery ovens, non-electric percolators)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 81 80

CN:

8419 81 80
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28.93.16

Žemės ūkio produktų džiovyklos
Dryers for agricultural products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio produktų džiovyklos

Description:

Dryers for agricultural products

28.93.16.00.00

Žemės ūkio produktų džiovyklos, kurių darbo metu kinta temperatūra
Dryers for the treatment of agricultural products by a process involving a change in temperature

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio produktų džiovyklos, kurių darbo metu
kinta temperatūra

Description:

Dryers for the treatment of agricultural products by a
process involving a change in temperature

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 31

CN:

8419 31

28.93.17

Niekur kitur nepriskirta įranga, skirta maisto arba gėrimų, įskaitant riebalus ir aliejų, pramoniniam paruošimui arba gamybai
Machinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta įranga, skirta maisto arba
gėrimų, įskaitant riebalus ir aliejų, pramoniniam
paruošimui arba gamybai

Description:

Machinery n.e.c. for the industrial preparation or
manufacture of food or drink, including fats or oils

28.93.17.13.00

Pramoninės kepyklų mašinos (išskyrus neelektrines krosnis)
Industrial bakery machinery (excluding non-electric ovens)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės kepyklų mašinos (išskyrus neelektrines
krosnis)

Description:

Industrial bakery machinery (excluding non-electric
ovens)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 10 10

CN:

8438 10 10

28.93.17.15.00

Makaronų, spagečių arba panašių produktų pramoninės gamybos ar paruošimo mašinos
Industrial machinery for the manufacture or preparation of macaroni, spaghetti or similar products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Makaronų, spagečių arba panašių produktų
pramoninės gamybos ar paruošimo mašinos

Description:

Industrial machinery for the manufacture or
preparation of macaroni, spaghetti or similar products

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 10 90

CN:

8438 10 90

28.93.17.20.00

Konditerijos, kakavos arba šokolado pramoninės gamybos ar paruošimo mašinos
Industrial machinery for the manufacture or preparation of confectionery, cocoa or chocolate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konditerijos, kakavos arba šokolado pramoninės
gamybos ar paruošimo mašinos

Description:

Industrial machinery for the manufacture or
preparation of confectionery, cocoa or chocolate

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 218/1 939

PGPK 2013

vienetas:
Ryšys su CN:

8438 20

28.93.17.30.00

Cukraus pramoninės gamybos ar paruošimo mašinos
Industrial machinery for the manufacture or preparation of sugar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukraus pramoninės gamybos ar paruošimo mašinos

Description:

Industrial machinery for the manufacture or
preparation of sugar

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 30

CN:

8438 30

28.93.17.40.00

Pramoninės alaus daryklų mašinos
Industrial brewery machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės alaus daryklų mašinos

Description:

Industrial brewery machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 40

CN:

8438 40

28.93.17.50.00

Pramoninės mėsos arba paukštienos perdirbimo mašinos
Industrial machinery for the preparation of meat or poultry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės mėsos arba paukštienos perdirbimo
mašinos

Description:

Industrial machinery for the preparation of meat or
poultry

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 50

CN:

8438 50

28.93.17.60.00

Pramoninės vaisių, riešutų arba daržovių perdirbimo mašinos (išskyrus malimo arba džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo mašinas)
Industrial machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables (excluding for use in milling or for working dried leguminous
vegetables)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės vaisių, riešutų arba daržovių perdirbimo
mašinos (išskyrus malimo arba džiovintų ankštinių
daržovių apdorojimo mašinas)

Description:

Industrial machinery for the preparation of fruits, nuts
or vegetables (excluding for use in milling or for
working dried leguminous vegetables)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438 60

CN:

8438 60

28.93.17.70.00

Niekur kitur nepriskirtos maisto ar gėrimų paruošimo arba gamybos mašinos
Machinery for the preparation or manufacture of food or drink, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos maisto ar gėrimų paruošimo
arba gamybos mašinos

Description:

Machinery for the preparation or manufacture of food
or drink, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8438[.80(.10 + .91 + .99)]

CN:

8438[.80(.10 + .91 + .99)]
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28.93.17.80.00

Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių riebalų ar aliejų ekstrahavimo arba paruošimo mašinos
Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių riebalų ar
aliejų ekstrahavimo arba paruošimo mašinos

Description:

Machinery for the extraction or preparation of animal
or fixed vegetable fats or oils

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 20

CN:

8479 20

28.93.19

Niekur kitur nepriskirta tabako ruošimo ar gamybos įranga
Machinery for preparing or making up tobacco n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta tabako ruošimo ar gamybos
įranga

Description:

Machinery for preparing or making up tobacco n.e.c.

28.93.19.00.00

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinos
Machinery for the preparation or making up of tobacco

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinos

Description:

Machinery for the preparation or making up of tobacco

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8478 10

CN:

8478 10

28.93.2

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo,
rūšiavimo arba atrankos mašinos

Description:

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain
or dried leguminous vegetables

28.93.20

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo,
rūšiavimo arba atrankos mašinos

Description:

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain
or dried leguminous vegetables

28.93.20.00.00

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržovių valymo,
rūšiavimo arba atrankos mašinos

Description:

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain
or dried leguminous vegetables

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8437 10

CN:

8437 10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 220/1 939

PGPK 2013

28.93.3

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo įrangos dalys
Parts of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo įrangos dalys

Description:

Parts of machinery for food, beverage and tobacco
processing

28.93.31

Gėrimų apdorojimo įrangos dalys
Parts of machinery for beverage processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėrimų apdorojimo įrangos dalys

Description:

Parts of machinery for beverage processing

28.93.31.00.00

Vyno, sidro, vaisių ar uogų sulčių ir panašių gėrimų gamyboje naudojamų presų, smulkintuvų ir panašių mašinų dalys
Parts for presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyno, sidro, vaisių ar uogų sulčių ir panašių gėrimų
gamyboje naudojamų presų, smulkintuvų ir panašių
mašinų dalys

Description:

Parts for presses, crushers and similar machinery used
in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar
beverages

Ryšys su CN:

8435 90

CN:

8435 90

28.93.32

Maisto apdorojimo įrangos dalys
Parts of machinery for food processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maisto apdorojimo įrangos dalys

Description:

Parts of machinery for food processing

28.93.32.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.38 pozicijai, dalys
Parts of machinery of HS 8438

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.38 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8438

Ryšys su CN:

8438 90

CN:

8438 90

28.93.33

Tabako apdorojimo įrangos dalys
Parts of machinery for tobacco processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tabako apdorojimo įrangos dalys

Description:

Parts of machinery for tobacco processing

28.93.33.00.00

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinų dalys
Parts for machinery for the preparation or making up of tobacco

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinų dalys

Description:

Parts for machinery for the preparation or making up
of tobacco

Ryšys su CN:

8478 90

CN:

8478 90
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28.93.34

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Parts of machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo,
rūšiavimo arba atrankos mašinos

Description:

Parts of machines for cleaning, sorting or grading seed,
grain or dried leguminous vegetables

28.93.34.00.00

Mašinų, priskirtų HS 84.37 pozicijai, dalys
Parts of machinery of HS 8437

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.37 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8437

Ryšys su CN:

8437 90

CN:

8437 90

28.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto,
gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto,
gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for food, beverage and tobacco processing

28.93.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto,
gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for food, beverage and tobacco processing

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinos
Machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinos

Description:

Machinery for textile, apparel and leather production

28.94.1

Tekstilės paruošimo, verpimo, audimo ir mezgimo mašinos
Machinery for preparing, spinning, weaving and knitting textiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės paruošimo, verpimo, audimo ir mezgimo
mašinos

Description:

Machinery for preparing, spinning, weaving and
knitting textiles
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28.94.11

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų paruošimo
mašinos
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials; machines for preparing textile fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos),
tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos;
tekstilės pluoštų paruošimo mašinos

Description:

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting
man-made textile materials; machines for preparing
textile fibres

28.94.11.00.00

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų paruošimo
mašinos
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials; machines for preparing textile fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos),
tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos;
tekstilės pluoštų paruošimo mašinos

Description:

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting
man-made textile materials; machines for preparing
textile fibres

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8444[.00(.10 + .90)] + 8445[.11 + .12 + .13 + .19]

CN:

8444[.00(.10 + .90)] + 8445[.11 + .12 + .13 + .19]

28.94.12

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo, sukimo, vyniojimo arba pervijimo mašinos
Textile spinning machines; textile doubling, twisting, winding or reeling machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo, sukimo,
vyniojimo arba pervijimo mašinos

Description:

Textile spinning machines; textile doubling, twisting,
winding or reeling machines

28.94.12.00.00

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo, sukimo, vyniojimo arba pervijimo mašinos
Textile spinning machines; textile doubling, twisting, winding or reeling machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo, sukimo,
vyniojimo arba pervijimo mašinos

Description:

Textile spinning machines; textile doubling, twisting,
winding or reeling machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8445[.20 + .30 + .40 + .90]

CN:

8445[.20 + .30 + .40 + .90]

28.94.13

Audimo mašinos
Weaving machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audimo mašinos

Description:

Weaving machines

28.94.13.00.00

Audimo mašinos
Weaving machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audimo mašinos

Description:

Weaving machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8446[.10 + .21 + .29 + .30]

CN:

8446[.10 + .21 + .29 + .30]
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28.94.14

Mezgimo mašinos; mezgimo ir mezgimo prisiuvant bei panašios mašinos; kilpojimo mašinos
Knitting machines; stitch-bonding machines and similar machines; machines for tufting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mezgimo mašinos; mezgimo ir mezgimo prisiuvant bei Description:
panašios mašinos; kilpojimo mašinos

28.94.14.30.00

Apskritojo mezgimo mašinos
Circular knitting machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apskritojo mezgimo mašinos

Description:

Circular knitting machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8447[.11 + .12]

CN:

8447[.11 + .12]

28.94.14.50.00

Plokščiojo mezgimo, mezgimo prisiuvant mašinos ir metmenų mezgimo mašinos
Flat knitting machines, stitch-bonding machines and warp knitting machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokščiojo mezgimo, mezgimo prisiuvant mašinos ir
metmenų mezgimo mašinos

Description:

Flat knitting machines, stitch-bonding machines and
warp knitting machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8447[.20(.20 + .80)]

CN:

8447[.20(.20 + .80)]

28.94.14.70.00

Galioninių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimo dirbinių, apsiuvų (peltakiavimo), juostelių arba tinklų gamybos bei kilpojimo mašinos
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net, and machines for tufting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galioninių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimo dirbinių,
apsiuvų (peltakiavimo), juostelių arba tinklų gamybos
bei kilpojimo mašinos

Description:

Machines for making gimped yarn, tulle, lace,
embroidery, trimmings, braid or net, and machines for
tufting

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8447 90

CN:

8447 90

28.94.15

Pagalbinė įranga, naudojama kartu su tekstilės apdirbimo mašinomis; tekstilės marginimo mechaniniai įrenginiai
Auxiliary machinery for use with machines for working textiles; textile printing machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagalbinė įranga, naudojama kartu su tekstilės
Description:
apdirbimo mašinomis; tekstilės marginimo mechaniniai
įrenginiai

28.94.15.10.00

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, priskirtomis HS 84.44, 84.45, 84.46 arba 84.47 pozicijoms
Auxiliary machinery for machines of HS 8444, 8445, 8446 or 8447

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis,
priskirtomis HS 84.44, 84.45, 84.46 arba 84.47
pozicijoms

Description:

Auxiliary machinery for machines of HS 8444, 8445,
8446 or 8447
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Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8448[.11 + .19]

CN:

8448[.11 + .19]

28.94.15.30.00

Spaudos mašinos, spausdinančios ant tekstilės medžiagų (išskyrus ofsetinės, fleksografinės spaudos, iškiliaspaudes (tipografijos) ir
giliaspaudes mašinas)
Printing machinery for printing textile materials (excluding offset, flexographic, letterpress and gravure printing machinery)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spaudos mašinos, spausdinančios ant tekstilės
medžiagų (išskyrus ofsetinės, fleksografinės spaudos,
iškiliaspaudes (tipografijos) ir giliaspaudes mašinas)

Description:

Printing machinery for printing textile materials
(excluding offset, flexographic, letterpress and gravure
printing machinery)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443 19 20

CN:

8443 19 20

28.94.2

Kitos tekstilės ir siuvinių gamybos mašinos, įskaitant siuvamąsias mašinas
Other machinery for textile and apparel production, including sewing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos tekstilės ir siuvinių gamybos mašinos, įskaitant
siuvamąsias mašinas

Description:

Other machinery for textile and apparel production,
including sewing machines

28.94.21

Tekstilės verpalų ir medžiagų skalbimo, valymo, gręžimo, laidymo, spaudimo, dažymo, pervijimo ir panašios mašinos; veltinio apdailos
mašinos
Machinery for washing, cleaning, wringing, ironing, pressing, dyeing, reeling and the like of textile yarn and fabrics; machinery for
finishing of felt

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės verpalų ir medžiagų skalbimo, valymo,
gręžimo, laidymo, spaudimo, dažymo, pervijimo ir
panašios mašinos; veltinio apdailos mašinos

Description:

Machinery for washing, cleaning, wringing, ironing,
pressing, dyeing, reeling and the like of textile yarn and
fabrics; machinery for finishing of felt

28.94.21.10.00

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos
mašinas; skrybėlių gamybos formos
Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or in shapes (including machinery for making felt hats,
blocks for making hats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam
Description:
tikrų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant
fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių gamybos
formos

Machinery for the manufacture or finishing of felt or
non-wovens in the piece or in shapes (including
machinery for making felt hats, blocks for making hats)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8449

CN:

8449

28.94.21.30.00

Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant lydančiuosius presus, išskyrus kalandravimo mašinas)
Ironing machines and presses (including fusing presses; excluding calendering machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant lydančiuosius
presus, išskyrus kalandravimo mašinas)

Description:

Ironing machines and presses (including fusing
presses; excluding calendering machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8451 30

28.94.21.50.00

Skalbiamosios, balinimo arba dažymo mašinos (įskaitant skalbinių gręžimo, kalandravimo ir vibracines valymo mašinas, išskyrus
buitines ar skalbyklų skalbiamąsias mašinas)
Washing, bleaching or dyeing machines (including wringers and mangles, shaker-tumblers; excluding household or laundry-type
washing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skalbiamosios, balinimo arba dažymo mašinos
(įskaitant skalbinių gręžimo, kalandravimo ir vibracines
valymo mašinas, išskyrus buitines ar skalbyklų
skalbiamąsias mašinas)

Description:

Washing, bleaching or dyeing machines (including
wringers and mangles, shaker-tumblers; excluding
household or laundry-type washing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8451 40

CN:

8451 40

28.94.21.70.00

Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, lenkimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos
Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš
Description:
rietimų, lenkimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais
mašinos

Machines for reeling, unreeling, folding, cutting or
pinking textile fabrics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8451 50

CN:

8451 50

28.94.21.80.00

Mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo arba kitų grindų dangų
gamyboje; tekstilės verpalų, medžiagų ar gatavų gaminių apretavimo, apdailos, gręžimo, džiovinimo, padengimo ar įmirkymo mašinos
Machines used in the manufacture of linoleum or other floor coverings for applying the paste to the base fabric or other support;
machines for dressing, finishing, wringing, drying, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės
Description:
audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo
arba kitų grindų dangų gamyboje; tekstilės verpalų,
medžiagų ar gatavų gaminių apretavimo, apdailos,
gręžimo, džiovinimo, padengimo ar įmirkymo mašinos

Machines used in the manufacture of linoleum or other
floor coverings for applying the paste to the base
fabric or other support; machines for dressing,
finishing, wringing, drying, coating or impregnating
textile yarns, fabrics or made up textile articles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8451[.80(.10 + .30 + .80)]

CN:

8451[.80(.10 + .30 + .80)]

28.94.22

Skalbyklose naudojamos skalbiamosios mašinos; sausojo valymo mašinos; džiovinimo mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų
skalbinių
Laundry-type washing machines; dry-cleaning machines; drying machines, with a capacity > 10 kg

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skalbyklose naudojamos skalbiamosios mašinos;
sausojo valymo mašinos; džiovinimo mašinos, kurių
talpa didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių

Description:

Laundry-type washing machines; dry-cleaning
machines; drying machines, with a capacity > 10 kg
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28.94.22.30.00

Buitinės ar skalbyklų skalbiamosios mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių (įskaitant mašinas, kurios ir skalbia, ir
džiovina)
Household or laundry-type washing machines of a dry linen capacity > 10 kg (including machines that both wash and dry)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės ar skalbyklų skalbiamosios mašinos, kurių talpa Description:
didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių (įskaitant mašinas,
kurios ir skalbia, ir džiovina)

Household or laundry-type washing machines of a dry
linen capacity > 10 kg (including machines that both
wash and dry)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8450 20

CN:

8450 20

28.94.22.50.00

Cheminio valymo mašinos
Dry-cleaning machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cheminio valymo mašinos

Description:

Dry-cleaning machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8451 10

CN:

8451 10

28.94.22.70.00

Džiovyklės, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių
Drying machines, of a dry linen capacity > 10 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Džiovyklės, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų
skalbinių

Description:

Drying machines, of a dry linen capacity > 10 kg

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8451 29

CN:

8451 29

28.94.23

Išcentrinės drabužių džiovyklos
Centrifugal clothes dryers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išcentrinės drabužių džiovyklos

Description:

Centrifugal clothes dryers

28.94.23.00.00

Išcentrinės drabužių džiovyklos
Centrifugal clothes-dryers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išcentrinės drabužių džiovyklos

Description:

Centrifugal clothes-dryers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 12

CN:

8421 12

28.94.24

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas ir buitines siuvamąsias mašinas
Sewing machines, except book sewing machines and household sewing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas ir

Description:

Sewing machines, except book sewing machines and
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buitines siuvamąsias mašinas

household sewing machines

28.94.24.30.00

Pramoninės automatinės siuvamosios mašinos (išskyrus brošiūravimo mašinas)
Industrial automatic sewing machines (excluding book-sewing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės automatinės siuvamosios mašinos
(išskyrus brošiūravimo mašinas)

Description:

Industrial automatic sewing machines (excluding booksewing machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8452 21

CN:

8452 21

28.94.24.50.00

Pramoninės siuvamosios mašinos (išskyrus brošiūravimo ir automatines mašinas)
Industrial sewing machines (excluding book-sewing machines, automatic machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninės siuvamosios mašinos (išskyrus
brošiūravimo ir automatines mašinas)

Description:

Industrial sewing machines (excluding book-sewing
machines, automatic machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8452 29

CN:

8452 29

28.94.3

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos
Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo,
Description:
taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos
arba remonto mašinos

28.94.30

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos
Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo,
Description:
taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos
arba remonto mašinos

28.94.30.30.00

Kailių arba odos paruošimo, rauginimo arba išdirbimo mašinos
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kailių arba odos paruošimo, rauginimo arba išdirbimo
mašinos

Description:

Machinery for preparing, tanning or working hides,
skins or leather

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8453 10

CN:

8453 10
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28.94.30.50.00

Avalynės gamybos ir (arba) taisymo mašinos, įskaitant juostines skėlimo arba dvejinimo mašinas, odos pjaustymo į formas mašinas,
pramuštuvus ir pradūrinėjimo mašinas, išskyrus siuvimo mašinas
Machinery for making/repairing footwear including skiving or pairing machines, machines for cutting leather into shapes, perforating
and pricking machines excluding sewing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės gamybos ir (arba) taisymo mašinos, įskaitant
juostines skėlimo arba dvejinimo mašinas, odos
pjaustymo į formas mašinas, pramuštuvus ir
pradūrinėjimo mašinas, išskyrus siuvimo mašinas

Description:

Machinery for making/repairing footwear including
skiving or pairing machines, machines for cutting
leather into shapes, perforating and pricking machines
excluding sewing machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8453 20

CN:

8453 20

28.94.30.70.00

Niekur kitur nepriskirtos kailių ar odų dirbinių ir gaminių gamybos ir (arba) taisymo mašinos
Machinery for making/repairing articles of hides, skins or leather, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kailių ar odų dirbinių ir
gaminių gamybos ir (arba) taisymo mašinos

Description:

Machinery for making/repairing articles of hides, skins
or leather, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8453 80

CN:

8453 80

28.94.4

Buitinės siuvamosios mašinos
Sewing machines of the household type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Buitinės siuvamosios mašinos

Description:

Sewing machines of the household type

28.94.40

Buitinės siuvamosios mašinos
Sewing machines of the household type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinės siuvamosios mašinos

Description:

Sewing machines of the household type

28.94.40.00.00

Buitinės siuvamosios mašinos (išskyrus baldus, stovus ir dangčius)
Domestic sewing machines (excluding furniture, bases and covers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės siuvamosios mašinos (išskyrus baldus, stovus ir Description:
dangčius)

Domestic sewing machines (excluding furniture, bases
and covers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8452[.10(.11 + .19 + .90)]

CN:

8452[.10(.11 + .19 + .90)]

28.94.5

Audimo ir verpimo mašinų bei kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines for weaving and spinning and for machinery for other production of textiles and apparel and for the
working of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Audimo ir verpimo mašinų bei kitų tekstilės ir drabužių Description:
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gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys ir
reikmenys

spinning and for machinery for other production of
textiles and apparel and for the working of leather

28.94.51

Audimo ir verpimo mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines for spinning and weaving

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audimo ir verpimo mašinų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of machines for spinning and
weaving

28.94.51.10.00

Mašinų, priskirtų HS 84.44 ir 84.45 pozicijoms, arba jų pagalbinių įrenginių dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines of HS 8444 and 8445 or their auxiliary machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.44 ir 84.45 pozicijoms, arba jų
pagalbinių įrenginių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of machines of HS 8444 and 8445
or their auxiliary machinery

Ryšys su CN:

8448[.20 + .31 + .32 + .39]

CN:

8448[.20 + .31 + .32 + .39]

28.94.51.30.00

Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo žiedai ir žiedų skriejikai
Spindles and spindle flyers, spinning ring and ring travellers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo žiedai ir žiedų
skriejikai

Description:

Spindles and spindle flyers, spinning ring and ring
travellers

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8448 33

CN:

8448 33

28.94.51.50.00

Audimo mašinų (staklių) arba jų pagalbinių įrenginių dalys ir reikmenys (įskaitant šaudykles, rites staklėms, nytis ir nyčių rėmelius)
Parts and accessories for weaving machines (looms) or for their auxiliary machinery (including shuttles, reels for looms, healds and
heald frames)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audimo mašinų (staklių) arba jų pagalbinių įrenginių
dalys ir reikmenys (įskaitant šaudykles, rites staklėms,
nytis ir nyčių rėmelius)

Description:

Parts and accessories for weaving machines (looms) or
for their auxiliary machinery (including shuttles, reels
for looms, healds and heald frames)

Ryšys su CN:

8448[.42 + .49]

CN:

8448[.42 + .49]

28.94.51.70.00

Mašinų arba jų pagalbinių įrenginių, priskirtų HS 84.47 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines of HS 8447 or of their auxiliary machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų arba jų pagalbinių įrenginių, priskirtų HS 84.47
pozicijai, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of machines of HS 8447 or of
their auxiliary machinery

Ryšys su CN:

8448[.51(.10 + .90) + .59]

CN:

8448[.51(.10 + .90) + .59]

28.94.52

Kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys
Parts of machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leather

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos
apdirbimo mašinų dalys

Description:

Parts of machinery for other production of textiles and
apparel and for the working of leather
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28.94.52.10.00

Buitinių ir skalbyklų skalbiamųjų mašinų dalys (įskaitant mašinų, kurios ir skalbia, ir džiovina)
Parts for household or laundry-type washing machines (including for those that both wash and dry)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinių ir skalbyklų skalbiamųjų mašinų dalys (įskaitant Description:
mašinų, kurios ir skalbia, ir džiovina)

Parts for household or laundry-type washing machines
(including for those that both wash and dry)

Ryšys su CN:

8450 90

CN:

8450 90

28.94.52.20.00

Mašinų, priskirtų HS 84.51 pozicijai, dalys
Parts of machines of HS 8451

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.51 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machines of HS 8451

Ryšys su CN:

8451 90

CN:

8451 90

28.94.52.30.00

Siuvamųjų mašinų adatos
Sewing machine needles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvamųjų mašinų adatos

Description:

Sewing machine needles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8452 30

CN:

8452 30

28.94.52.60.00

Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir dangčiai bei jų dalys; kitos siuvamųjų mašinų dalys
Furniture, bases and covers for sewing machines and parts thereof; other parts of sewing machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir dangčiai bei jų dalys; Description:
kitos siuvamųjų mašinų dalys

Furniture, bases and covers for sewing machines and
parts thereof; other parts of sewing machines

Ryšys su CN:

8452 90

8452 90

28.94.52.80.00

Mašinų, naudojamų kailiams, žaliavinėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems
dirbiniams iš kailių, žaliavinių odų ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti, dalys (išskyrus siuvamųjų mašinų dalis)
Parts of machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather, or for making or repairing footwear or other articles of
hides, skins or leather (excluding sewing machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, naudojamų kailiams, žaliavinėms odoms arba Description:
išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti,
avalynei arba kitiems dirbiniams iš kailių, žaliavinių odų
ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti, dalys (išskyrus
siuvamųjų mašinų dalis)

Parts of machinery for preparing, tanning or working
hides, skins or leather, or for making or repairing
footwear or other articles of hides, skins or leather
(excluding sewing machines)

Ryšys su CN:

8453 90

8453 90

28.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės,
drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for textile, apparel and leather production
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28.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės,
drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for textile, apparel and leather production

28.94.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės,
drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for textile, apparel and leather production

28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos
Machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos

Description:

Machinery for paper and paperboard production

28.95.1

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos ir jų dalys
Machinery for paper and paperboard production and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos ir jų dalys

Description:

Machinery for paper and paperboard production and
parts thereof

28.95.11

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos, išskyrus jų dalis
Machinery for paper and paperboard production, except parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos, išskyrus jų
dalis

Description:

Machinery for paper and paperboard production,
except parts thereof

28.95.11.13.00

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinos
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos
mašinos

Description:

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic
material

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8439 10

CN:

8439 10
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28.95.11.15.00

Popieriaus arba kartono gamybos mašinos
Machinery for making paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus arba kartono gamybos mašinos

Description:

Machinery for making paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8439 20

CN:

8439 20

28.95.11.17.00

Popieriaus arba kartono apdailos mašinos
Machinery for finishing paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus arba kartono apdailos mašinos

Description:

Machinery for finishing paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8439 30

CN:

8439 30

28.95.11.33.00

Kombinuotos popieriaus ir kartono išilginio ritinių pjaustymo ir pervyniojimo mašinos (išskyrus plėvelės pjaustymo mašinas ir aparatus)
Combined reel slitting and re-reeling cutting machines for paper and paperboard (excluding film cutting machines and apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kombinuotos popieriaus ir kartono išilginio ritinių
pjaustymo ir pervyniojimo mašinos (išskyrus plėvelės
pjaustymo mašinas ir aparatus)

Description:

Combined reel slitting and re-reeling cutting machines
for paper and paperboard (excluding film cutting
machines and apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 10 10

CN:

8441 10 10

28.95.11.35.00

Popieriaus ar kartono išilginio ir skersinio pjaustymo mašinos (išskyrus plėvelės pjaustymo mašinas ir aparatus, kombinuotas išilginio
ritinių pjaustymo ir pervyniojimo mašinas)
Slitting and cross cutting machines for paper or paperboard (excluding film cutting machines and apparatus, combined reel slitting
and re-reeling machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ar kartono išilginio ir skersinio pjaustymo
mašinos (išskyrus plėvelės pjaustymo mašinas ir
aparatus, kombinuotas išilginio ritinių pjaustymo ir
pervyniojimo mašinas)

Description:

Slitting and cross cutting machines for paper or
paperboard (excluding film cutting machines and
apparatus, combined reel slitting and re-reeling
machines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 10 20

CN:

8441 10 20

28.95.11.37.00

Giljotininės popieriaus ar kartono pjaustymo mašinos (išskyrus plėvelės pjaustymo mašinas ir aparatus, kombinuotas išilginio ritinių
pjaustymo ir pervyniojimo mašinas, išilginio ir skersinio pjaustymo mašinas)
Guillotines for paper or paperboard (excluding film cutting machines and apparatus, combined reel slitting and re-reeling machines,
slitting and cross cutting machines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Giljotininės popieriaus ar kartono pjaustymo mašinos
(išskyrus plėvelės pjaustymo mašinas ir aparatus,
kombinuotas išilginio ritinių pjaustymo ir pervyniojimo
mašinas, išilginio ir skersinio pjaustymo mašinas)

Description:

Guillotines for paper or paperboard (excluding film
cutting machines and apparatus, combined reel slitting
and re-reeling machines, slitting and cross cutting
machines)

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8441 10 30

CN:

8441 10 30

28.95.11.40.00

Kitos popieriaus ar kartono pjaustymo mašinos
Other cutting machines for paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos popieriaus ar kartono pjaustymo mašinos

Description:

Other cutting machines for paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 10 70

CN:

8441 10 70

28.95.11.50.00

Popierinių ar kartoninių krepšių, maišų arba vokų gamybos mašinos
Machines for making bags, sacks or envelopes of paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinių ar kartoninių krepšių, maišų arba vokų
gamybos mašinos

Description:

Machines for making bags, sacks or envelopes of paper
or paperboard

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 20

CN:

8441 20

28.95.11.60.00

Popierinių ar kartoninių dėžių, dėžučių, bakų, tūbelių, statinių arba panašių talpyklų gamybos mašinos (išskyrus formavimo mašinas)
Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums, or similar containers of paper or paperboard (excluding machines for
moulding articles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popierinių ar kartoninių dėžių, dėžučių, bakų, tūbelių,
statinių arba panašių talpyklų gamybos mašinos
(išskyrus formavimo mašinas)

Description:

Machines for making cartons, boxes, cases, tubes,
drums, or similar containers of paper or paperboard
(excluding machines for moulding articles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 30

CN:

8441 30

28.95.11.70.00

Dirbinių iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono formavimo mašinos (įskaitant mašinas kiaušinių pakuotėms, konditerijos ar
iškylų padėkliukams ar lėkštutėms, žaislams gaminti)
Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard (including packing for eggs, plates or dishes for confectionery or
camping, toys)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbinių iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba
kartono formavimo mašinos (įskaitant mašinas
kiaušinių pakuotėms, konditerijos ar iškylų
padėkliukams ar lėkštutėms, žaislams gaminti)

Description:

Machines for moulding articles in paper pulp, paper or
paperboard (including packing for eggs, plates or
dishes for confectionery or camping, toys)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 40

CN:

8441 40
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28.95.11.90.00

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos
Machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus plaušienos,
popieriaus arba kartono gamybos mašinos

Description:

Machinery for making up paper pulp, paper or
paperboard, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8441 80

CN:

8441 80

28.95.12

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys
Parts of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys

Description:

Parts of machinery for paper and paperboard
production

28.95.12.30.00

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinų dalys
Parts of machinery for making pulp of fibrous cellulosic material

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos
mašinų dalys

Description:

Parts of machinery for making pulp of fibrous cellulosic
material

Ryšys su CN:

8439 91

CN:

8439 91

28.95.12.50.00

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinų, priskirtų HS 84.39 pozicijai, dalys
Parts of machinery of HS 8439 n.e.c. for making or finishing paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus arba kartono
gamybos arba apdailos mašinų, priskirtų HS 84.39
pozicijai, dalys

Description:

Parts of machinery of HS 8439 n.e.c. for making or
finishing paper or paperboard

Ryšys su CN:

8439 99

CN:

8439 99

28.95.12.70.00

Pjaustymo mašinų, krepšių, maišų ir (arba) apvalkalų gamybos mašinų, kartoninių dėžučių, dėžių, dėžučių, tūbelių, statinių arba panašių
talpyklų gamybos mašinų, gaminių iš popieriaus, popieriaus masės, kartono formavimo mašinų dalys
Parts for cutting machines, machines for making bags, sacks/ envelopes, making cartons, boxes, cases, tubes, drums/similar containers,
for moulding articles in paper, -pulp, -board

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjaustymo mašinų, krepšių, maišų ir (arba) apvalkalų
Description:
gamybos mašinų, kartoninių dėžučių, dėžių, dėžučių,
tūbelių, statinių arba panašių talpyklų gamybos mašinų,
gaminių iš popieriaus, popieriaus masės, kartono
formavimo mašinų dalys

Parts for cutting machines, machines for making bags,
sacks/ envelopes, making cartons, boxes, cases, tubes,
drums/similar containers, for moulding articles in
paper, -pulp, -board

Ryšys su CN:

8441[.90(.10 + .90)]

8441[.90(.10 + .90)]

28.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
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kartono gamybos mašinų gamybos dalis

machinery for paper and paperboard production

28.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir
kartono gamybos mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for paper and paperboard production

28.95.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir
kartono gamybos mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
machinery for paper and paperboard production

28.96

Plastiko ir gumos gamybos mašinos
Plastics and rubber machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Plastiko ir gumos gamybos mašinos

Description:

Plastics and rubber machinery

28.96.1

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for
the manufacture of products from these materials

28.96.10

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for
the manufacture of products from these materials

28.96.10.10.00

Liejimo mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Injection-moulding machines for working rubber or plastics or for manufacturing rubber or plastic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Liejimo mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba
gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Injection-moulding machines for working rubber or
plastics or for manufacturing rubber or plastic products

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 10

CN:

8477 10
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28.96.10.30.00

Ekstruderiai gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Extruders for working rubber or plastics, or for manufacturing rubber or plastic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ekstruderiai gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams Description:
iš šių medžiagų gaminti

Extruders for working rubber or plastics, or for
manufacturing rubber or plastic products

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 20

CN:

8477 20

28.96.10.40.00

Formavimo išpučiant orą mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Blow-moulding machines for working rubber or plastics or for manufacturing rubber or plastic products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Formavimo išpučiant orą mašinos gumai ar plastikui
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Blow-moulding machines for working rubber or
plastics or for manufacturing rubber or plastic products

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 30

CN:

8477 30

28.96.10.50.00

Vakuuminio formavimo mašinos ir kitos šiluminio formavimo mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų
gaminti
Vacuum-moulding machines and other thermoforming machines for working rubber or plastics or for manufacturing rubber or plastic
products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vakuuminio formavimo mašinos ir kitos šiluminio
formavimo mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba
gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Vacuum-moulding machines and other thermoforming
machines for working rubber or plastics or for
manufacturing rubber or plastic products

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 40

CN:

8477 40

28.96.10.60.00

Pneumatinių padangų liejimo arba protektorių restauravimo mašinos
Machinery for moulding or retreading pneumatic tyres...

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pneumatinių padangų liejimo arba protektorių
restauravimo mašinos

Description:

Machinery for moulding or retreading pneumatic
tyres...

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 51

CN:

8477 51

28.96.10.73.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, presai gumai, plastikui ir kitoms medžiagoms lieti ar formuoti
Other presses for moulding or forming rubber or plastics, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, presai gumai, plastikui ir
kitoms medžiagoms lieti ar formuoti

Description:

Other presses for moulding or forming rubber or
plastics, etc., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 59 10

CN:

8477 59 10
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28.96.10.75.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai ar plastikui ir kitoms medžiagoms lieti ar formuoti
Machinery for moulding or forming rubber or plastics, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai ar plastikui ir
kitoms medžiagoms lieti ar formuoti

Description:

Machinery for moulding or forming rubber or plastics,
etc., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 59 80

CN:

8477 59 80

28.96.10.82.00

Reaktyviųjų dervų gamybos mašinos
Machines for processing reactive resins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reaktyviųjų dervų gamybos mašinos

Description:

Machines for processing reactive resins

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 11

CN:

8477 80 11

28.96.10.84.00

Putplasčio gaminių gamybos mašinos (išskyrus reaktyviųjų dervų apdorojimo mašinas)
Machines for the manufacture of foam products (excluding machines for processing reactive resins)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Putplasčio gaminių gamybos mašinos (išskyrus
reaktyviųjų dervų apdorojimo mašinas)

Description:

Machines for the manufacture of foam products
(excluding machines for processing reactive resins)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 19

CN:

8477 80 19

28.96.10.91.00

Smulkinimo įranga gumai (kaučiukui) arba plastikui apdirbti
Size reduction equipment for working rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Smulkinimo įranga gumai (kaučiukui) arba plastikui
apdirbti

Description:

Size reduction equipment for working rubber or
plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 91

CN:

8477 80 91

28.96.10.93.00

Maišytuvai, minkytuvai ir maišikliai gumai arba plastikui paruošti
Mixers, kneaders and agitators, for preparing rubber or plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maišytuvai, minkytuvai ir maišikliai gumai arba plastikui Description:
paruošti

Mixers, kneaders and agitators, for preparing rubber or
plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 93

CN:

8477 80 93
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28.96.10.95.00

Pjaustymo, skėlimo ir ruošinių valymo mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Cutting, splitting and peeling machines for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pjaustymo, skėlimo ir ruošinių valymo mašinos gumai
ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų
gaminti

Description:

Cutting, splitting and peeling machines for working
rubber or plastics or for the manufacture of products
from these materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 95

CN:

8477 80 95

28.96.10.97.00

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui apdirbti ar gaminiams iš šių medžiagų gaminti
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai arba plastikui
apdirbti ar gaminiams iš šių medžiagų gaminti

Description:

Machinery for working rubber or plastics or for the
manufacture of products from these materials, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8477 80 99

CN:

8477 80 99

28.96.2

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti dalys
Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti dalys

Description:

Parts for machinery n.e.c. for working plastics and
rubber or for the manufacture of products from these
materials

28.96.20

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti dalys
Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai arba plastikui
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti dalys

Description:

Parts for machinery n.e.c. for working plastics and
rubber or for the manufacture of products from these
materials

28.96.20.00.00

Mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti dalys (išskyrus liejimo formas)
Parts for machinery for working rubber or plastics or for manufacturing rubber or plastic products (excluding moulding tools)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš Description:
šių medžiagų gaminti dalys (išskyrus liejimo formas)

Parts for machinery for working rubber or plastics or
for manufacturing rubber or plastic products
(excluding moulding tools)

Ryšys su CN:

8477[.90(.10 + .80)]

8477[.90(.10 + .80)]

28.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba
plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics and rubber machinery
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28.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba
plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics and rubber machinery

28.96.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba
plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
plastics and rubber machinery

28.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties mašinos
Other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties
mašinos

Description:

Other special-purpose machinery n.e.c.

28.99.1

Spausdinimo ir knygų įrišimo mašinos
Printing and bookbinding machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinimo ir knygų įrišimo mašinos

Description:

Printing and bookbinding machinery

28.99.11

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas
Book-binding machinery, including book-sewing machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas

Description:

Book-binding machinery, including book-sewing
machines

28.99.11.10.00

Knygų lankstymo mašinos
Folding machines for books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų lankstymo mašinos

Description:

Folding machines for books

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8440 10 10

CN:

8440 10 10

28.99.11.30.00

Brošiūruojamų knygų lankų tikrinimo mašinos ir lapų komplektavimo mašinos
Collating machines and gathering machines for books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Brošiūruojamų knygų lankų tikrinimo mašinos ir lapų
komplektavimo mašinos

Description:

Collating machines and gathering machines for books

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8440 10 20

28.99.11.50.00

Knygų brošiūravimo, brošiūravimo suveriant lapus viela ir sukabinimo sankabomis mašinos, įskaitant kartoninių dėžių arba panašių
dirbinių gamybos mašinas, išskyrus įstaigose bei kartoninėms dėžėms gaminti naudojamas sukabinimo sankabomis mašinas
Sewing, wire stitching and stapling machines for books including for manufacturing of cardboard boxes or like excluding stapling
machines for office use, for cardboard box manufacture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų brošiūravimo, brošiūravimo suveriant lapus viela Description:
ir sukabinimo sankabomis mašinos, įskaitant kartoninių
dėžių arba panašių dirbinių gamybos mašinas, išskyrus
įstaigose bei kartoninėms dėžėms gaminti naudojamas
sukabinimo sankabomis mašinas

Sewing, wire stitching and stapling machines for books
including for manufacturing of cardboard boxes or like
excluding stapling machines for office use, for
cardboard box manufacture

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8440 10 30

CN:

8440 10 30

28.99.11.70.00

Besiūlio knygų įrišimo mašinos
Unsewn (perfect) binding machines for books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Besiūlio knygų įrišimo mašinos

Description:

Unsewn (perfect) binding machines for books

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8440 10 40

CN:

8440 10 40

28.99.11.90.00

Kitos knygų įrišimo mašinos
Other book-binding machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos knygų įrišimo mašinos

Description:

Other book-binding machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8440 10 90

CN:

8440 10 90

28.99.12

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir įrenginiai
Machinery, apparatus and equipment, for type-setting, for preparing or making printing blocks, plates

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos
formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir
įrenginiai

Description:

Machinery, apparatus and equipment, for type-setting,
for preparing or making printing blocks, plates

28.99.12.00.00

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir įrenginiai
Machinery, apparatus and equipment, for type-setting, for preparing or making printing blocks, plates

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos
formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir
įrenginiai

Description:

Machinery, apparatus and equipment, for type-setting,
for preparing or making printing blocks, plates

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8442[.30(.10 + .91 + .99)]

CN:

8442[.30(.10 + .91 + .99)]
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28.99.13

Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose
Offset printing machinery, excluding those of the office type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas
įstaigose

Description:

Offset printing machinery, excluding those of the office
type

28.99.13.30.00

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant ritinių pavidalo popieriaus
Reel fed offset printing machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant ritinių
pavidalo popieriaus

Description:

Reel fed offset printing machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443 11

CN:

8443 11

28.99.13.90.00

Ofsetinės spaudos mašinos
Other offset printing machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ofsetinės spaudos mašinos

Description:

Other offset printing machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443[.13(.31 + .35 + .39 + .90)]

CN:

8443[.13(.31 + .35 + .39 + .90)]

28.99.14

Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose
Other printing machinery, excluding those of the office type

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas
įstaigose

Description:

Other printing machinery, excluding those of the office
type

28.99.14.10.00

Iškiliaspaudės spausdinimo mašinos, spausdinančios ant ritinių pavidalo popieriaus (išskyrus fleksografinės spaudos mašinas)
Reel fed letterpress printing machinery (excluding flexographic printing)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Iškiliaspaudės spausdinimo mašinos, spausdinančios
ant ritinių pavidalo popieriaus (išskyrus fleksografinės
spaudos mašinas)

Description:

Reel fed letterpress printing machinery (excluding
flexographic printing)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443 14

CN:

8443 14

28.99.14.30.00

Fleksografinės spaudos mašinos
Flexographic printing machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fleksografinės spaudos mašinos

Description:

Flexographic printing machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8443 16

CN:

8443 16

28.99.14.50.00

Giliaspaudės mašinos
Gravure printing machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Giliaspaudės mašinos

Description:

Gravure printing machinery

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443 17

CN:

8443 17

28.99.14.90.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose
Other printing machinery, excluding those of the office type, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo mašinos,
išskyrus naudojamas įstaigose

Description:

Other printing machinery, excluding those of the office
type, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8443[.15 + .19(.40 + .70) + .39(.90)]

CN:

8443[.15 + .19(.40 + .70) + .39(.90)]

28.99.2

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių
integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai
Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba
daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių,
puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų
arba plokščiųjų ekranų gamybai

Description:

Machines and apparatus of a kind used solely or
principally for the manufacture of semiconductor
boules or wafers, semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays

28.99.20

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių
integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai
Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba
daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių,
puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų
arba plokščiųjų ekranų gamybai

Description:

Machines and apparatus of a kind used solely or
principally for the manufacture of semiconductor
boules or wafers, semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays

28.99.20.20.00

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms gaminti
Machines and apparatus used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia Description:
puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms gaminti

Machines and apparatus used solely or principally for
the manufacture of semiconductor boules or wafers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8486 10

CN:

8486 10
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28.99.20.40.00

Mašinos ir aparatai, naudojami puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti (išskyrus stakles,
naudojamas bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos ir veikiančias naudojant ultragarso procesus)
Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits (excluding machine tools for
working any material by removal of material operated by ultrasonic processes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami puslaidininkiniams
įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams
gaminti (išskyrus stakles, naudojamas bet kurioms
medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos ir
veikiančias naudojant ultragarso procesus)

Description:

Machines and apparatus for the manufacture of
semiconductor devices or of electronic integrated
circuits (excluding machine tools for working any
material by removal of material operated by ultrasonic
processes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8486 20 90

CN:

8486 20 90

28.99.20.60.00

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia plokštiesiems ekranams gaminti
Machines and apparatus used solely or principally for the manufacture of flat panel displays

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia Description:
plokštiesiems ekranams gaminti

Machines and apparatus used solely or principally for
the manufacture of flat panel displays

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8486[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

8486[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

28.99.3

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos
Special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties
mašinos

Description:

Special-purpose machinery n.e.c.

28.99.31

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono džiovyklos; niekur kitur nepriskirtos nebuitinės džiovyklos
Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard; non-domestic dryers n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono
džiovyklos; niekur kitur nepriskirtos nebuitinės
džiovyklos

Description:

Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard;
non-domestic dryers n.e.c.

28.99.31.30.00

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono džiovyklos
Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono
džiovyklos

Description:

Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 32

CN:

8419 32
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28.99.31.50.00

Nebuitinės džiovyklos (išskyrus žemės ūkio produktų, medienos, popieriaus masės, popieriaus ar kartono džiovyklas)
Non-domestic dryers (excluding those for agricultural products, those for wood, paper pulp, paper or paperboard)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitinės džiovyklos (išskyrus žemės ūkio produktų,
medienos, popieriaus masės, popieriaus ar kartono
džiovyklas)

Description:

Non-domestic dryers (excluding those for agricultural
products, those for wood, paper pulp, paper or
paperboard)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 39

CN:

8419 39

28.99.32

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kiti atrakcionų įrenginiai
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kiti atrakcionų
įrenginiai

Description:

Roundabouts, swings, shooting galleries and other
fairground amusements

28.99.32.00.00

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų įranga
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų
įranga

Description:

Roundabouts, swings, shooting galleries and other
fairground amusements

Ryšys su CN:

9508[.10 + .90]

CN:

9508[.10 + .90]

28.99.39

Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ar panašūs įrenginiai; ratų suvedimo įranga; niekur kitur
nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos
Aircraft launching gear; deck-arrestors or similar gear; tyre balancing equipment; special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo nusileidžiančių
lėktuvų stabdymo ar panašūs įrenginiai; ratų suvedimo
įranga; niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties
mašinos

Description:

Aircraft launching gear; deck-arrestors or similar gear;
tyre balancing equipment; special-purpose machinery
n.e.c.

28.99.39.05.00

Specialias funkcijas atliekančios technologinio metalų apdirbimo mašinos (išskyrus robotus)
Machines for treating metal, having individual functions (excluding robots)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specialias funkcijas atliekančios technologinio metalų
apdirbimo mašinos (išskyrus robotus)

Description:

Machines for treating metal, having individual
functions (excluding robots)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 81

CN:

8479 81
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28.99.39.10.00

Izotopų atskyrimo mašinos ir aparatūra, jų dalys
Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Izotopų atskyrimo mašinos ir aparatūra, jų dalys

Description:

Machinery and apparatus for isotopic separation, and
parts thereof

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8401 20

CN:

8401 20

28.99.39.15.00

Specialioms maišymo, minkymo, smulkinimo, malimo, sijojimo, homogenizavimo, emulsinimo arba plakimo funkcijoms atlikti mašinos
ir aparatai (išskyrus robotus)
Machines and mechanical appliances, having individual functions, for mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting,
homogenising, emulsifying or stirring (excluding robots)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specialioms maišymo, minkymo, smulkinimo, malimo,
sijojimo, homogenizavimo, emulsinimo arba plakimo
funkcijoms atlikti mašinos ir aparatai (išskyrus robotus)

Description:

Machines and mechanical appliances, having individual
functions, for mixing, kneading, crushing, grinding,
screening, sifting, homogenising, emulsifying or stirring
(excluding robots)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 82

CN:

8479 82

28.99.39.20.00

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes, valves or flashbulbs, in glass envelopes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių
vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais
gaubtais surinkimo mašinos

Description:

Machines for assembling electric or electronic lamps,
tubes, valves or flashbulbs, in glass envelopes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8475 10

CN:

8475 10

28.99.39.25.00

Mobilios hidraulinės šachtų atramos
Mobile hydraulic powered mine roof supports

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mobilios hidraulinės šachtų atramos

Description:

Mobile hydraulic powered mine roof supports

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 89 30

CN:

8479 89 30

28.99.39.30.00

Stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinos
Machines for manufacturing or hot working glass or glassware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo
apdirbimo mašinos

Description:

Machines for manufacturing or hot working glass or
glassware

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8475[.21 + .29]

CN:

8475[.21 + .29]
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28.99.39.35.00

Įvairios paskirties pramoniniai robotai, išskyrus robotus specialioms funkcijoms (pvz., kėlimo, krovimo, pakrovimo, iškrovimo) atlikti
Industrial robots for multiple uses (excluding robots designed to perform a specific function (e.g. lifting, handling, loading or
unloading))

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairios paskirties pramoniniai robotai, išskyrus robotus Description:
specialioms funkcijoms (pvz., kėlimo, krovimo,
pakrovimo, iškrovimo) atlikti

Industrial robots for multiple uses (excluding robots
designed to perform a specific function (e.g. lifting,
handling, loading or unloading))

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 50

CN:

8479 50

28.99.39.40.00

Centrinės tepimo sistemos
Central greasing systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinės tepimo sistemos

Description:

Central greasing systems

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 89 60

CN:

8479 89 60

28.99.39.45.00

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia: a) kaukėms ir fotošablonų tinkleliams gaminti arba taisyti; b)
puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams surinkti ir c) puslaidininkiniams ruošiniams, plokštelėms,
puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ir plokštiesiems ekranams pakelti, pernešti, pakrauti arba iškrauti
Machines and apparatus used solely or principally for (a) the manufacture or repair of masks and reticles, (b) assembling
semiconductor devices or electronic integrated circuits, and (c) lifting, handling, loading or unloading of boules, wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits and flat panel displays

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia: Description:
a) kaukėms ir fotošablonų tinkleliams gaminti arba
taisyti; b) puslaidininkiniams įtaisams arba
elektroniniams integriniams grandynams surinkti ir c)
puslaidininkiniams ruošiniams, plokštelėms,
puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams
integriniams grandynams ir plokštiesiems ekranams
pakelti, pernešti, pakrauti arba iškrauti

Machines and apparatus used solely or principally for
(a) the manufacture or repair of masks and reticles, (b)
assembling semiconductor devices or electronic
integrated circuits, and (c) lifting, handling, loading or
unloading of boules, wafers, semiconductor devices,
electronic integrated circuits and flat panel displays

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8486 40

CN:

8486 40

28.99.39.50.00

Lynų arba kabelių gamybos mašinos
Rope or cable-making machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lynų arba kabelių gamybos mašinos

Description:

Rope or cable-making machines

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8479 40

CN:

8479 40
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28.99.39.53.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos mašinos uolienoms, akmenims, rūdoms ir kt. apdirbti
Other machinery for earth, stone, ores, etc., n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos mašinos uolienoms,
akmenims, rūdoms ir kt. apdirbti

Description:

Other machinery for earth, stone, ores, etc., n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8474[.80(.10 + .90)]

CN:

8474[.80(.10 + .90)]

28.99.39.55.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mechaniniai aparatai ir mašinos, priskirti HS 84 skirsniui
Other machines and mechanical appliances of HS 84, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mechaniniai aparatai ir
mašinos, priskirti HS 84 skirsniui

Description:

Other machines and mechanical appliances of HS 84,
n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8456 90 20 + 8479[.60 + .71 + .79 + .89(.97)]

CN:

8456 90 20 + 8479[.60 + .71 + .79 + .89(.97)]

28.99.39.65.00

Civilinės paskirties orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų dalys, ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai
bei jų dalys
Aircraft launching gear and parts thereof, deck-arrestor or similar gear and parts thereof, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties orlaivių paleidimo mechanizmai ir jų Description:
dalys, ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo
ir kiti panašūs įrenginiai bei jų dalys

Aircraft launching gear and parts thereof, deck-arrestor
or similar gear and parts thereof, for civil use

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8805[.10(.10 + .90)]

CN:

8805[.10(.10 + .90)]

28.99.39.70.00

Mechaninių detalių balansavimo mašinos
Machines for balancing mechanical parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaninių detalių balansavimo mašinos

Description:

Machines for balancing mechanical parts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9031 10

CN:

9031 10

28.99.4

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys
Parts of printing and book-binding machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

Description:

Parts of printing and book-binding machinery

28.99.40

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys
Parts of printing and book-binding machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

Description:

Parts of printing and book-binding machinery

28.99.40.00.00

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys
Parts of printing and book-binding machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

Description:

Parts of printing and book-binding machinery

Ryšys su CN:

8440 90 + 8442 40 + 8443[.91(.10 + .91 + .99)]

CN:

8440 90 + 8442 40 + 8443[.91(.10 + .91 + .99)]

28.99.5

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių
integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys; kitų specialiosios paskirties mašinų dalys
Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers,
semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; parts of other special-purpose machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia
puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių
įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų
ekranų gamybai, dalys; kitų specialiosios paskirties
mašinų dalys

Description:

Parts of machines and apparatus of a kind used solely
or principally for the manufacture of semiconductor
boules or wafers, semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays; parts of other
special-purpose machinery

28.99.51

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių
integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys
Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers,
semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia
puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių
įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų
ekranų gamybai, dalys

Description:

Parts of machines and apparatus of a kind used solely
or principally for the manufacture of semiconductor
boules or wafers, semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays

28.99.51.00.00

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia: a) puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems ekranams gaminti; b) schemų šablonams ir tinkleliams gaminti arba taisyti; c)
puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams surinkti ir d) ruošiniams arba plokštelėms, puslaidininkiniams
ruošiniams, plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ir plokštiesiems ekranams pakelti,
pernešti, pakrauti arba iškrauti, dalys ir reikmenys (išskyrus įrankių laikiklius, atsiveriančiąsias sriegimo galvutes ir apdirbamų ruošinių
laikiklius ir staklių, veikiančių naudojant ultragarso procesus, dalis ir reikmenis)
Parts and accessories of machines and apparatus used solely or principally for (a) the manufacture of semiconductor boules or wafers,
semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays, (b) the manufacture or repair of masks and reticles, (c)
assembling semiconductor devices or electronic integrated circuits, and (d) lifting, handling, loading or unloading of boules, wafers,
semiconductor devices, electronic integrated circuits and flat panel displays (excluding tool holders, self-opening dieheads,
workholders and parts and accessories for machine-tools operated by ultrasonic processes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausia: Description:
a) puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms,
puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams
integriniams grandynams ar plokštiesiems ekranams
gaminti; b) schemų šablonams ir tinkleliams gaminti
arba taisyti; c) puslaidininkiniams įtaisams arba
elektroniniams integriniams grandynams surinkti ir d)
ruošiniams arba plokštelėms, puslaidininkiniams
ruošiniams, plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ir
plokštiesiems ekranams pakelti, pernešti, pakrauti arba
iškrauti, dalys ir reikmenys (išskyrus įrankių laikiklius,
atsiveriančiąsias sriegimo galvutes ir apdirbamų
ruošinių laikiklius ir staklių, veikiančių naudojant
ultragarso procesus, dalis ir reikmenis)
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Ryšys su CN:

8486[.90(.20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90)]

CN:

8486[.90(.20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90)]

28.99.52

Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys
Parts of other special-purpose machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys

Description:

Parts of other special-purpose machinery

28.99.52.30.00

Elektros ir (arba) elektroninių lempų, vamzdžių, fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinų dalys; stiklo ir (arba) stiklo
dirbinių gamybos ir (arba) karštojo apdorojimo mašinų dalys, išskyrus stiklo liejimo formas
Parts for machines for assembling electric/electronic lamps, tubes/valves/flashbulbs, in glass envelopes, for manufacturing/ hot
working glass/glassware excluding moulds for glass making

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros ir (arba) elektroninių lempų, vamzdžių,
Description:
fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo
mašinų dalys; stiklo ir (arba) stiklo dirbinių gamybos ir
(arba) karštojo apdorojimo mašinų dalys, išskyrus stiklo
liejimo formas

Parts for machines for assembling electric/electronic
lamps, tubes/valves/flashbulbs, in glass envelopes, for
manufacturing/ hot working glass/glassware excluding
moulds for glass making

Ryšys su CN:

8475 90

CN:

8475 90

28.99.52.80.00

Mašinų, priskirtų HS 84.79 pozicijai, dalys
Parts of machines of HS 8479

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, priskirtų HS 84.79 pozicijai, dalys

Description:

Parts of machines of HS 8479

Ryšys su CN:

8466 93 30 + 8479[.90(.20 + .80)]

CN:

8466 93 30 + 8479[.90(.20 + .80)]

28.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other special-purpose machinery n.e.c.

28.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other special-purpose machinery n.e.c.

28.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other special-purpose machinery n.e.c.
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29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės
Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir
puspriekabės

Description:

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

29.1

Variklinės transporto priemonės
Motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės

Description:

Motor vehicles

29.10

Variklinės transporto priemonės
Motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės

Description:

Motor vehicles

29.10.1

Vidaus degimo varikliai, skirti variklinėms transporto priemonėms
Internal combustion engines of a kind used for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vidaus degimo varikliai, skirti variklinėms transporto
priemonėms

Description:

Internal combustion engines of a kind used for motor
vehicles

29.10.11

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity <= 1 000 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³

29.10.11.00.00

Transporto priemonių, priskirtų HS 87 skirsniui (išskyrus motociklus), kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines, for the vehicles of HS 87 (excluding motorcycles), of a cylinder
capacity ? 1 000 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonių, priskirtų HS 87 skirsniui (išskyrus Description:
motociklus), kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus
degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1
000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal combustion
piston engines, for the vehicles of HS 87 (excluding
motorcycles), of a cylinder capacity ? 1 000 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.31(.00a) + .32(.10a + .90a) + .33(.00a)]

CN:

8407[.31(.00a) + .32(.10a + .90a) + .33(.00a)]
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29.10.12

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity > 1 000 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris didesnis kaip 1 000 cm³

29.10.12.00.00

Transporto priemonių, priskirtų HS 87 skirsniui (išskyrus motociklus), kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines, for the vehicles of HS 87 (excluding motorcycles), of a cylinder
capacity > 1 000 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonių, priskirtų HS 87 skirsniui (išskyrus Description:
motociklus), kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus
degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1
000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal combustion
piston engines, for the vehicles of HS 87 (excluding
motorcycles), of a cylinder capacity > 1 000 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.34(.10a + .91a + .99a)]

CN:

8407[.34(.10a + .91a + .99a)]

29.10.13

Transporto priemonių dyzeliniai (slėginio uždegimo)stūmokliniai vidaus degimo varikliai
Compression-ignition internal combustion piston engines for vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto priemonių dyzeliniai (slėginio
uždegimo)stūmokliniai vidaus degimo varikliai

Description:

Compression-ignition internal combustion piston
engines for vehicles

29.10.13.00.00

Transporto priemonių stūmokliniai slėginio uždegimo vidaus degimo varikliai (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai) (išskyrus variklius
geležinkelio arba tramvajaus riedmenims)
Vehicle compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel) (excluding for railway or tramway rolling stock)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonių stūmokliniai slėginio uždegimo
vidaus degimo varikliai (dyzeliniai arba pusiau
dyzeliniai) (išskyrus variklius geležinkelio arba
tramvajaus riedmenims)

Description:

Vehicle compression-ignition internal combustion
piston engines (diesel or semi-diesel) (excluding for
railway or tramway rolling stock)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8408[.20(.10 + .31 + .35 + .37 + .51 + .55 + .57 + .99)]

CN:

8408[.20(.10 + .31 + .35 + .37 + .51 + .55 + .57 + .99)]

29.10.2

Keleiviniai lengvieji automobiliai
Passenger cars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleiviniai lengvieji automobiliai

Description:

Passenger cars
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29.10.21

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 500 cm³
Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity <= 1 500 cm³, new

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo Description:
varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1
500 cm³

29.10.21.00.00

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 500 cm³
Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity ? 1 500 cm³, new

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo
varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1
500 cm³

Description:

Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder
capacity ? 1 500 cm³, new

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703[.21(.10) + .22(.10)]

CN:

8703[.21(.10) + .22(.10)]

29.10.22

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 500 cm³
Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity > 1 500 cm³, new

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo Description:
varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 500
cm³

29.10.22.30.00

Variklinės transporto priemonės su benzininiu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³ (įskaitant automobilinius
namelius (kemperius) su varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 3 000 cm³, išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba
daugiau žmonių, transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias transporto priemones)
Motor vehicles with a petrol engine > 1 500 cm³ (including motor caravans of a capacity > 3 000 cm³) (excluding vehicles for
transporting ? 10 persons, snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės su benzininiu varikliu,
kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³
(įskaitant automobilinius namelius (kemperius) su
varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 3 000 cm³,
išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba
daugiau žmonių, transporto priemones, pritaikytas
važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias
transporto priemones)

Description:

Motor vehicles with a petrol engine > 1 500 cm³
(including motor caravans of a capacity > 3 000 cm³)
(excluding vehicles for transporting ? 10 persons,
snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703[.23(.19) + .24(.10)]

CN:

8703[.23(.19) + .24(.10)]

29.10.22.50.00

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu su grįžtamuojuslenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis kaip 3 000 cm³
Motor caravans with a spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine of a cylinder capacity > 1 500 cm³ but ? 3 000
cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu su
grįžtamuojuslenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurio
cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne

Description:

Motor caravans with a spark-ignition internal
combustion reciprocating piston engine of a cylinder
capacity > 1 500 cm³ but ? 3 000 cm³
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didesnis kaip 3 000 cm³
Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 23 11

CN:

8703 23 11

29.10.23

Naujos transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)
Vehicles with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos transporto priemonės su slėginio uždegimo
stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba
pusiau dyzeliniais)

Description:

Vehicles with compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new

29.10.23.10.00

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 1 500 cm³
(išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau žmonių, transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo
automobiliukus ir panašias transporto priemones)
Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engine ? 1 500 cm³ (excluding vehicles for transporting ? 10 persons, snowmobiles, golf
cars and similar vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau Description:
dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne
didesnis kaip 1 500 cm³ (išskyrus transporto
priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau žmonių,
transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo
automobiliukus ir panašias transporto priemones)

Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engine
? 1 500 cm³ (excluding vehicles for transporting ? 10
persons, snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 31 10

CN:

8703 31 10

29.10.23.30.00

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne
didesnis kaip 2 500 cm³ (išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau žmonių, automobilinius namelius (kemperius),
transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias transporto priemones)
Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engine > 1 500 cm³ but ? 2 500 cm³ (excluding vehicles for transporting ? 10 persons,
motor caravans, snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau Description:
dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis
kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis kaip 2 500 cm³
(išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba
daugiau žmonių, automobilinius namelius (kemperius),
transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo
automobiliukus ir panašias transporto priemones)

Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engine
> 1 500 cm³ but ? 2 500 cm³ (excluding vehicles for
transporting ? 10 persons, motor caravans,
snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 32 19

CN:

8703 32 19

29.10.23.40.00

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm³ (išskyrus
transporto priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau žmonių, automobilinius namelius (kemperius), transporto priemones, pritaikytas
važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias transporto priemones)
Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engine > 2 500 cm³ (excluding vehicles for transporting ? 10 persons, motor caravans,
snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau Description:
dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris didesnis
kaip 2 500 cm³ (išskyrus transporto priemones, skirtas
vežti 10 arba daugiau žmonių, automobilinius namelius
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(kemperius), transporto priemones, pritaikytas važiuoti
sniegu, golfo automobiliukus ir panašias transporto
priemones)
Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 33 19

CN:

8703 33 19

29.10.23.53.00

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu), kurio
cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis kaip 2 500 cm³
Motor caravans with a compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) of a cylinder capacity > 1 500
cm³ but ? 2 500 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu ar
pusiau dyzeliniu), kurio cilindrų darbinis tūris didesnis
kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis kaip 2 500 cm³

Description:

Motor caravans with a compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel) of a
cylinder capacity > 1 500 cm³ but ? 2 500 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 32 11

CN:

8703 32 11

29.10.23.55.00

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu), kurio
cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm³
Motor caravans with a compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) of a cylinder capacity > 2 500
cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobiliniai nameliai (kemperiai) su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu ar
pusiau dyzeliniu), kurio cilindrų darbinis tūris didesnis
kaip 2 500 cm³

Description:

Motor caravans with a compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel) of a
cylinder capacity > 2 500 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703 33 11

CN:

8703 33 11

29.10.24

Kitos variklinės transporto priemonės žmonėms vežti
Other motor vehicles for the transport of persons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos variklinės transporto priemonės žmonėms vežti

Description:

Other motor vehicles for the transport of persons

29.10.24.00.00

Kitos keleivinės variklinės transporto priemonės (išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau žmonių, transporto
priemones, pritaikytas važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias transporto priemones)
Other motor vehicles for the transport of persons (excluding vehicles for transporting ? 10 persons, snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos keleivinės variklinės transporto priemonės
(išskyrus transporto priemones, skirtas vežti 10 arba
daugiau žmonių, transporto priemones, pritaikytas
važiuoti sniegu, golfo automobiliukus ir panašias
transporto priemones)

Description:

Other motor vehicles for the transport of persons
(excluding vehicles for transporting ? 10 persons,
snowmobiles, golf cars and similar vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703[.90(.10 + .90)]

CN:

8703[.90(.10 + .90)]
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29.10.3

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių
Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar
daugiau žmonių

Description:

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

29.10.30

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių
Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar
daugiau žmonių

Description:

Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

29.10.30.00.00

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 arba daugiau žmonių
Motor vehicles for the transport of ? 10 persons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 arba
daugiau žmonių

Description:

Motor vehicles for the transport of ? 10 persons

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

CN:

8702[.10(.11 + .91) + .90(.11 + .31 + .90)]

29.10.4

Variklinės transporto priemonės kroviniams vežti
Motor vehicles for the transport of goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės kroviniams vežti

Description:

Motor vehicles for the transport of goods

29.10.41

Naujos krovininės transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau
dyzeliniais)
Goods vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujos krovininės transporto priemonės su slėginio
uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais
(dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)

Description:

Goods vehicles, with compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new

29.10.41.10.00

Krovininės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė ne
didesnė kaip 5 tonos (išskyrus ne automobilių keliuose naudojamus savivarčius)
Goods vehicles with a diesel or semi-diesel engine, of a gross vehicle weight ? 5 tonnes (excluding dumpers for off-highway use)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau Description:
dyzeliniu varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto
priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos (išskyrus ne
automobilių keliuose naudojamus savivarčius)

Goods vehicles with a diesel or semi-diesel engine, of a
gross vehicle weight ? 5 tonnes (excluding dumpers for
off-highway use)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8704[.21(.10 + .31 + .91)]

CN:

8704[.21(.10 + .31 + .91)]
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29.10.41.30.00

Krovininės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto priemonės masė
didesnė kaip 5 tonos, bet ne didesnė kaip 20 tonų (įskaitant automobilinius furgonus, išskyrus ne automobilių keliuose naudojamus
savivarčius, traktorius)
Goods vehicles with a diesel or semi-diesel engine, of a gross vehicle weight > 5 tonnes but ? 20 tonnes (including vans) (excluding
dumpers for off-highway use, tractors)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininės transporto priemonės su dyzeliniu ar pusiau Description:
dyzeliniu varikliu, kurių didžiausia pakrautos transporto
priemonės masė didesnė kaip 5 tonos, bet ne didesnė
kaip 20 tonų (įskaitant automobilinius furgonus,
išskyrus ne automobilių keliuose naudojamus
savivarčius, traktorius)

Goods vehicles with a diesel or semi-diesel engine, of a
gross vehicle weight > 5 tonnes but ? 20 tonnes
(including vans) (excluding dumpers for off-highway
use, tractors)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8704[.22(.10 + .91)]

CN:

8704[.22(.10 + .91)]

29.10.41.40.00

Krovininės transporto priemonės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu), kurių
didžiausia pakrautos transporto priemonės masė didesnė kaip 20 tonų (išskyrus ne automobilių keliuose naudojamus savivarčius)
Goods vehicles with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), of a gross vehicle weight > 20
tonnes (excluding dumpers designed for off-highway use)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininės transporto priemonės su stūmokliniu
slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliniu
arba pusiau dyzeliniu), kurių didžiausia pakrautos
transporto priemonės masė didesnė kaip 20 tonų
(išskyrus ne automobilių keliuose naudojamus
savivarčius)

Description:

Goods vehicles with compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel), of a
gross vehicle weight > 20 tonnes (excluding dumpers
designed for off-highway use)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8704[.23(.10 + .91)]

CN:

8704[.23(.10 + .91)]

29.10.42

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos naujos krovininės transporto
priemonės
Goods vehicles, with spark-ignition internal combustion piston engine; other goods vehicles, new

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio
uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos
naujos krovininės transporto priemonės

Description:

Goods vehicles, with spark-ignition internal
combustion piston engine; other goods vehicles, new

29.10.42.00.00

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos naujos krovininės transporto
priemonės
Goods vehicles, with spark-ignition internal combustion piston engine; other goods vehicles, new

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio
uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos
naujos krovininės transporto priemonės

Description:

Goods vehicles, with spark-ignition internal
combustion piston engine; other goods vehicles, new

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8704[.31(.10 + .31 + .91) + .32(.10 + .91) + .90]

CN:

8704[.31(.10 + .31 + .91) + .32(.10 + .91) + .90]
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29.10.43

Puspriekabių vilkikai
Road tractors for semi-trailers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Puspriekabių vilkikai

Description:

Road tractors for semi-trailers

29.10.43.00.00

Puspriekabių vilkikai
Road tractors for semi-trailers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puspriekabių vilkikai

Description:

Road tractors for semi-trailers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8701 20 10

CN:

8701 20 10

29.10.44

Variklinių transporto priemonių važiuoklės su pritvirtintais varikliais
Chassis fitted with engines, for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių važiuoklės su
pritvirtintais varikliais

Description:

Chassis fitted with engines, for motor vehicles

29.10.44.00.00

Vilkikų, lengvųjų automobilių ir kitokių variklinių transporto priemonių, pirmiausia skirtų žmonėms vežti, ir specialiosios paskirties
transporto priemonių, įskaitant lenktyninius automobilius, važiuoklės su pritvirtintais varikliais
Chassis fitted with engines, for tractors, motor cars and other motor vehicles principally designed for carrying people, goods vehicles
and special purpose vehicles including for racing cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilkikų, lengvųjų automobilių ir kitokių variklinių
Description:
transporto priemonių, pirmiausia skirtų žmonėms vežti,
ir specialiosios paskirties transporto priemonių,
įskaitant lenktyninius automobilius, važiuoklės su
pritvirtintais varikliais

Chassis fitted with engines, for tractors, motor cars and
other motor vehicles principally designed for carrying
people, goods vehicles and special purpose vehicles
including for racing cars

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8706[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

8706[.00(.11 + .19 + .91 + .99)]

29.10.5

Specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės
Special-purpose motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės Description:

29.10.51

Automobiliniai kranai
Crane lorries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobiliniai kranai

Description:

Crane lorries
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29.10.51.00.00

Automobiliniai kranai
Crane lorries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobiliniai kranai

Description:

Crane lorries

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8705 10

CN:

8705 10

29.10.52

Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir panašios variklinės transporto priemonės
Vehicles for travelling on snow, golf cars and the like, with engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti
sniegu, golfo automobiliukai ir panašios variklinės
transporto priemonės

Description:

Vehicles for travelling on snow, golf cars and the like,
with engines

29.10.52.00.00

Variklinės transporto priemonės, pritaikytos važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir panašios transporto priemonės
Motor vehicles specially designed for travelling on snow, golf cars and similar vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, pritaikytos važiuoti
sniegu, golfo automobiliukai ir panašios transporto
priemonės

Description:

Motor vehicles specially designed for travelling on
snow, golf cars and similar vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8703[.10(.11 + .18)]

CN:

8703[.10(.11 + .18)]

29.10.59

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės
Special-purpose motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties
variklinės transporto priemonės

Description:

Special-purpose motor vehicles n.e.c.

29.10.59.30.00

Ugniagesių automobiliai
Fire-fighting vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ugniagesių automobiliai

Description:

Fire-fighting vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8705 30

CN:

8705 30

29.10.59.50.00

Automobilinės betonmaišės
Concrete-mixer lorries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilinės betonmaišės

Description:

Concrete-mixer lorries

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8705 40

29.10.59.90.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės
Other special-purpose motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties
variklinės transporto priemonės

Description:

Other special-purpose motor vehicles n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8705[.20 + .90(.30 + .80)]

CN:

8705[.20 + .90(.30 + .80)]

29.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motor vehicles

29.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motor vehicles

29.10.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motor vehicles

29.2

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės
Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir
puspriekabės

Description:

Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and
semi-trailers

29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės
Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir
puspriekabės

Description:

Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and
semi-trailers

29.20.1

Variklinių transporto priemonių kėbulai
Bodies for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių kėbulai

Description:

Bodies for motor vehicles

29.20.10

Variklinių transporto priemonių kėbulai
Bodies for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių kėbulai

Description:

Bodies for motor vehicles

29.20.10.30.00

Variklinių ir kitų keleivinių variklinių transporto priemonių kėbulai (įskaitant golfo automobiliukų ir panašių transporto priemonių
kėbulus, išskyrus transporto priemonių, skirtų vežti 10 arba daugiau žmonių, kėbulus)
Bodies for motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (including for golf cars and similar
vehicles) (excluding those for transporting ? 10 persons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių ir kitų keleivinių variklinių transporto
priemonių kėbulai (įskaitant golfo automobiliukų ir
panašių transporto priemonių kėbulus, išskyrus
transporto priemonių, skirtų vežti 10 arba daugiau
žmonių, kėbulus)

Description:

Bodies for motor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport of persons
(including for golf cars and similar vehicles) (excluding
those for transporting ? 10 persons)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8707[.10(.10 + .90)]

CN:

8707[.10(.10 + .90)]

29.20.10.50.00

Sunkvežimių, automobilinių furgonų, autobusų, turistinių autobusų, vilkikų, savivarčių ir specialiosios paskirties transporto priemonių
kėbulai, įskaitant visiškai įrengtus ir nesukomplektuotus transporto priemonių, skirtų vežti 10 arba daugiau žmonių, kėbulus
Bodies for lorries, vans, buses, coaches, tractors, dumpers and special purpose motor vehicles including completely equipped and
incomplete bodies, vehicles for the transport of ? 10 persons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sunkvežimių, automobilinių furgonų, autobusų,
turistinių autobusų, vilkikų, savivarčių ir specialiosios
paskirties transporto priemonių kėbulai, įskaitant
visiškai įrengtus ir nesukomplektuotus transporto
priemonių, skirtų vežti 10 arba daugiau žmonių,
kėbulus

Description:

Bodies for lorries, vans, buses, coaches, tractors,
dumpers and special purpose motor vehicles including
completely equipped and incomplete bodies, vehicles
for the transport of ? 10 persons

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8707[.90(.10 + .90)]

CN:

8707[.90(.10 + .90)]

29.20.2

Priekabos ir puspriekabės; konteineriai
Trailers and semi-trailers; containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Priekabos ir puspriekabės; konteineriai

Description:

Trailers and semi-trailers; containers

29.20.21

Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu
Containers specially designed for carriage by one or more modes of transport

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti vienos arba kelių
rūšių transportu

Description:

Containers specially designed for carriage by one or
more modes of transport
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29.20.21.00.00

Konteineriai, specialiai sukonstruoti ir pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu (įskaitant konteinerius skysčiams vežti)
Containers specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport (including containers for transporting
fluids)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konteineriai, specialiai sukonstruoti ir pritaikyti vežti
vienos arba kelių rūšių transportu (įskaitant
konteinerius skysčiams vežti)

Description:

Containers specially designed and equipped for
carriage by one or more modes of transport (including
containers for transporting fluids)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8609[.00(.10 + .90)]

CN:

8609[.00(.10 + .90)]

29.20.22

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti
Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi Description:
arba stovyklauti

29.20.22.92.00

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti, kurių svoris ne didesnis kaip 1 600 kg
Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping, of a weight ? 1 600 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi Description:
arba stovyklauti, kurių svoris ne didesnis kaip 1 600 kg

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for
housing or camping, of a weight ? 1 600 kg

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 10 92

CN:

8716 10 92

29.20.22.98.00

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti, kurių svoris didesnis nei 1 600 kg
Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping, of a weight > 1 600 kg

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi Description:
arba stovyklauti, kurių svoris didesnis nei 1 600 kg

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for
housing or camping, of a weight > 1 600 kg

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 10 98

CN:

8716 10 98

29.20.23

Kitos priekabos ir puspriekabės
Other trailers and semi-trailers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos priekabos ir puspriekabės

Description:

Other trailers and semi-trailers

29.20.23.00.00

Kitos priekabos ir puspriekabės kroviniams gabenti
Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos priekabos ir puspriekabės kroviniams gabenti

Description:

Other trailers and semi-trailers for the transport of
goods

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

8716[.31 + .39(.10 + .30 + .50) + .40]

29.20.3

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys
Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių dalys

Description:

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not
mechanically propelled

29.20.30

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys
Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių dalys

Description:

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not
mechanically propelled

29.20.30.30.00

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių važiuoklės
Chassis for trailers, semi-trailers and other vehicles which are not mechanically propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių važiuoklės

Description:

Chassis for trailers, semi-trailers and other vehicles
which are not mechanically propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 90 10

CN:

8716 90 10

29.20.30.50.00

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių kėbulai
Bodies of trailers, semi-trailers and other vehicles which are not mechanically propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių kėbulai

Description:

Bodies of trailers, semi-trailers and other vehicles
which are not mechanically propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 90 30

CN:

8716 90 30

29.20.30.70.00

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių ašys
Axles of trailers, semi-trailers and other vehicles which are not mechanically propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių ašys

Description:

Axles of trailers, semi-trailers and other vehicles which
are not mechanically propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 90 50

CN:

8716 90 50
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29.20.30.90.00

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys (išskyrus važiuokles, kėbulus ir ašis)
Parts for trailers, semi-trailers and other vehicles which are not mechanically propelled (excluding chassis, bodies, axles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto
priemonių dalys (išskyrus važiuokles, kėbulus ir ašis)

Description:

Parts for trailers, semi-trailers and other vehicles which
are not mechanically propelled (excluding chassis,
bodies, axles)

Ryšys su CN:

8716 90 90

CN:

8716 90 90

29.20.4

Variklinių transporto priemonių modifikavimo, surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai
Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių modifikavimo,
surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai

Description:

Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork
services of motor vehicles

29.20.40

Variklinių transporto priemonių modifikavimo, surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai
Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių modifikavimo,
surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai

Description:

Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork
services of motor vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - limuzinų kėbulų šarvavimo
paslaugos keleivių saugumui užtikrinti - variklinių
transporto priemonių reguliavimo paslaugos variklinių transporto priemonių pritaikymo
individualiam vartotojui paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - variklinių transporto priemonių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos, klasifikuojamos 45.20.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - armouring of limousines
for passenger protection purposes - tuning work on
motor vehicles - motor vehicle customising services
This subcategory excludes: - repair and maintenance
services of motor vehicles, classified in 45.20

29.20.40.00.00

Variklinių transporto priemonių modifikavimo, surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai
Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių modifikavimo,
surinkimo, įrengimo paslaugos ir kėbulo darbai

Description:

Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork
services of motor vehicles

29.20.5

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos
Fitting out services of caravans and mobile homes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo
paslaugos

Description:

Fitting out services of caravans and mobile homes

29.20.50

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos
Fitting out services of caravans and mobile homes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo
paslaugos

Description:

Fitting out services of caravans and mobile homes
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29.20.50.00.00

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos
Fitting out services of caravans and mobile homes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo
paslaugos

Description:

Fitting out services of caravans and mobile homes

29.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and
semi-trailers

29.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and
semi-trailers

29.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and
semi-trailers

29.3

Variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories for motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai
reikmenys

Description:

Parts and accessories for motor vehicles

29.31

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninė įranga
Electrical and electronic equipment for motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninė
įranga

Description:

Electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.31.1

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose
Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai,
naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba
laivuose

Description:

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used
in vehicles, aircraft or ships
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29.31.10

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose
Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai,
naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba
laivuose

Description:

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used
in vehicles, aircraft or ships

29.31.10.00.00

Uždegimo sistemų izoliuotų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose
Insulated ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Uždegimo sistemų izoliuotų laidų rinkiniai ir kiti
montavimo rinkiniai, naudojami transporto
priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

Description:

Insulated ignition wiring sets and other wiring sets of a
kind used in vehicles, aircraft or ships

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8544 30

CN:

8544 30

29.31.2

Kita variklinių transporto priemonių elektros įranga bei jos dalys
Other electrical equipment for motor vehicles and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kita variklinių transporto priemonių elektros įranga bei
jos dalys

Description:

Other electrical equipment for motor vehicles and
parts thereof

29.31.21

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės
Sparking plugs; ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels; distributors; ignition coils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų
generatoriai; magnetiniai smagračiai; skirstytuvai;
uždegimo ritės

Description:

Sparking plugs; ignition magnetos; magneto-dynamos;
magnetic flywheels; distributors; ignition coils

29.31.21.30.00

Uždegimo žvakės
Sparking plugs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Uždegimo žvakės

Description:

Sparking plugs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8511 10

CN:

8511 10

29.31.21.50.00

Uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai
Ignition magnetos, magneto-dynamos and magnetic flywheels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Uždegimo magnetos; magnetų generatoriai;
magnetiniai smagračiai

Description:

Ignition magnetos, magneto-dynamos and magnetic
flywheels

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8511 20

CN:

8511 20
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29.31.21.70.00

Skirstytuvai ir uždegimo ritės
Distributors and ignition coils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skirstytuvai ir uždegimo ritės

Description:

Distributors and ignition coils

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8511 30

CN:

8511 30

29.31.22

Variklių paleidikliai ir dvejopos paskirties starteriai-generatoriai; kiti generatoriai ir kiti įrenginiai
Starter motors and dual purpose starter-generators; other generators and other equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklių paleidikliai ir dvejopos paskirties starteriaigeneratoriai; kiti generatoriai ir kiti įrenginiai

Description:

Starter motors and dual purpose starter-generators;
other generators and other equipment

29.31.22.30.00

Variklių paleidikliai ir dvigubos paskirties starteriai-generatoriai
Starter motors and dual-purpose starter-generators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklių paleidikliai ir dvigubos paskirties starteriaigeneratoriai

Description:

Starter motors and dual-purpose starter-generators

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8511 40

CN:

8511 40

29.31.22.50.00

Vidaus degimo variklių generatoriai (įskaitant nuolatinės bei kintamosios srovės generatorius, išskyrus starterius-generatorius)
Generators for internal combustion engines (including dynamos and alternators) (excluding dual-purpose starter-generators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių generatoriai (įskaitant
nuolatinės bei kintamosios srovės generatorius,
išskyrus starterius-generatorius)

Description:

Generators for internal combustion engines (including
dynamos and alternators) (excluding dual-purpose
starter-generators)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8511 50

CN:

8511 50

29.31.22.70.00

Niekur kitur nepriskirta vidaus degimo variklių įranga
Equipment, n.e.c., for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta vidaus degimo variklių įranga

Description:

Equipment, n.e.c., for internal combustion engines

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8511 80

CN:

8511 80

29.31.23

Variklinių transporto priemonių ir motociklų elektriniai signalizacijos įrenginiai, stiklų valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir
aprasojimo įrenginiai
Electrical signalling equipment, windscreen wipers, defrosters and demisters for motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 267/1 939

PGPK 2013

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių ir motociklų elektriniai
signalizacijos įrenginiai, stiklų valytuvai, apsaugos nuo
stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai

29.31.23.10.00

Dviračių elektriniai apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai
Electrical or battery operated lighting or visual signalling of a kind used on bicycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dviračių elektriniai apšvietimo arba vaizdinio
signalizavimo įrenginiai

Description:

Electrical or battery operated lighting or visual
signalling of a kind used on bicycles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8512 10

CN:

8512 10

29.31.23.30.00

Elektriniai variklinių transporto priemonių apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs aparatai
Electric burglar or fire alarms and similar apparatus for motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektriniai variklinių transporto priemonių apsaugos
nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir
panašūs aparatai

Description:

Electric burglar or fire alarms and similar apparatus for
motor vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8512 30 10

CN:

8512 30 10

29.31.23.50.00

Motociklų ar variklinių transporto priemonių elektriniai garsinio signalizavimo įrenginiai
Electrical sound signalling equipment for motorcycles or motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų ar variklinių transporto priemonių elektriniai
garsinio signalizavimo įrenginiai

Description:

Electrical sound signalling equipment for motorcycles
or motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8512 30 90

CN:

8512 30 90

29.31.23.70.00

Motociklų ar variklinių transporto priemonių stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai
Windscreen wipers, defrosters and demisters for motorcycles or motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų ar variklinių transporto priemonių stiklų
valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo
įrenginiai

Description:

Windscreen wipers, defrosters and demisters for
motorcycles or motor vehicles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8512 40

CN:

8512 40

29.31.3

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys
Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir
motociklų įrangos dalys

Description:

Parts of other electrical equipment for motor vehicles
and motorcycles
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29.31.30

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys
Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir
motociklų įrangos dalys

Description:

Parts of other electrical equipment for motor vehicles
and motorcycles

29.31.30.30.00

Elektrinio uždegimo ar paleidimo įrangos generatoriai ir išjungikliai, skirti vidaus degimo varikliams
Parts of electrical ignition or starting equipment, generators and cut-outs for internal combustion engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinio uždegimo ar paleidimo įrangos generatoriai
ir išjungikliai, skirti vidaus degimo varikliams

Description:

Parts of electrical ignition or starting equipment,
generators and cut-outs for internal combustion
engines

Ryšys su CN:

8511 90

CN:

8511 90

29.31.30.80.00

Įrangos, priskirtos HS 85.12 pozicijai, dalys
Parts of equipment of HS 8512

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įrangos, priskirtos HS 85.12 pozicijai, dalys

Description:

Parts of equipment of HS 8512

Ryšys su CN:

8512[.90(.10 + .90)]

CN:

8512[.90(.10 + .90)]

29.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.31.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
electrical and electronic equipment for motor vehicles

29.32

Kitos variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys
Other parts and accessories for motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių dalys bei
pagalbiniai reikmenys

Description:

Other parts and accessories for motor vehicles

29.32.1

Variklinių transporto priemonių sėdynės
Seats for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių sėdynės

Description:

Seats for motor vehicles

29.32.10

Variklinių transporto priemonių sėdynės
Seats for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių sėdynės

Description:

Seats for motor vehicles

29.32.10.00.00

Variklinių transporto priemonių sėdynės
Seats for motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių sėdynės

Description:

Seats for motor vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 20

CN:

9401 20

29.32.2

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys
Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei
reikmenys

Description:

Safety seat belts, airbags and parts and accessories of
bodies

29.32.20

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys
Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei
reikmenys

Description:

Safety seat belts, airbags and parts and accessories of
bodies

29.32.20.30.00

Saugos diržai
Safety seat belts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saugos diržai

Description:

Safety seat belts

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8708[.21(.10 + .90)]

CN:

8708[.21(.10 + .90)]
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29.32.20.50.00

Oro pagalvės su pripūtimo sistema ir jų dalys
Airbags with inflator system and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro pagalvės su pripūtimo sistema ir jų dalys

Description:

Airbags with inflator system and parts thereof

Ryšys su CN:

8708[.95(.10 + .91 + .99)]

CN:

8708[.95(.10 + .91 + .99)]

29.32.20.90.00

Niekur kitur nepriskirtos kėbulų (įskaitant kabinas) dalys ir reikmenys
Parts and accessories of bodies (including cabs), n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kėbulų (įskaitant kabinas)
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of bodies (including cabs), n.e.c.

Ryšys su CN:

8708[.29(.10 + .90)]

CN:

8708[.29(.10 + .90)]

29.32.3

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys
Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto
priemonių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

29.32.30

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys
Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto
priemonių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles

29.32.30.10.00

Buferiai ir jų dalys (įskaitant plastikinius buferius)
Bumpers and parts thereof (including plastic bumpers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buferiai ir jų dalys (įskaitant plastikinius buferius)

Description:

Bumpers and parts thereof (including plastic bumpers)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.10(.10 + .90)]

CN:

8708[.10(.10 + .90)]

29.32.30.20.00

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais bei jų dalys (išskyrus nesumontuotus stabdžių antdėklus ir trinkeles)
Brakes and servo-brakes and their parts (excluding unmounted linings or pads)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais bei jų dalys
(išskyrus nesumontuotus stabdžių antdėklus ir
trinkeles)

Description:

Brakes and servo-brakes and their parts (excluding
unmounted linings or pads)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.30(.10 + .91 + .99)]

CN:

8708[.30(.10 + .91 + .99)]
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29.32.30.33.00

Pavarų dėžės ir jų dalys
Gear boxes and their parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavarų dėžės ir jų dalys

Description:

Gear boxes and their parts

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8708[.40(.20 + .50 + .91 + .99)]

CN:

8708[.40(.20 + .50 + .91 + .99)]

29.32.30.36.00

Varomosios ašys su diferencialu, laisvosios ašys ir jų dalys
Drive-axles with differential, non-driving axles and their parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Varomosios ašys su diferencialu, laisvosios ašys ir jų
dalys

Description:

Drive-axles with differential, non-driving axles and their
parts

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.50(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

CN:

8708[.50(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

29.32.30.40.00

Ratai ir jų dalys bei reikmenys
Road wheels and parts and accessories thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ratai ir jų dalys bei reikmenys

Description:

Road wheels and parts and accessories thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.70(.10 + .50 + .91 + .99)]

CN:

8708[.70(.10 + .50 + .91 + .99)]

29.32.30.50.00

Pakabos sistemos ir jų dalys (įskaitant pakabos amortizatorius)
Suspension systems and parts thereof (including shock absorbers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakabos sistemos ir jų dalys (įskaitant pakabos
amortizatorius)

Description:

Suspension systems and parts thereof (including shock
absorbers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8708[.80(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

CN:

8708[.80(.20 + .35 + .55 + .91 + .99)]

29.32.30.61.00

Traktorių, variklinių transporto priemonių, krovininių transporto priemonių, automobilinių kranų, priešgaisrinių automobilių,
automobilinių betonmaišių, automobilinių laistytuvų-valytuvų, automobilinių dirbtuvių, mobiliųjų radiologijos stočių radiatoriai ir jų
dalys
Radiators for tractors, motor cars, goods vehicles, crane lorries, fire-fighting vehicles, concrete-mixer-, road sweeper-, spraying lorries,
mobile workshops and radiological units; parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Traktorių, variklinių transporto priemonių, krovininių
transporto priemonių, automobilinių kranų,
priešgaisrinių automobilių, automobilinių betonmaišių,
automobilinių laistytuvų-valytuvų, automobilinių
dirbtuvių, mobiliųjų radiologijos stočių radiatoriai ir jų
dalys

Description:

Radiators for tractors, motor cars, goods vehicles, crane
lorries, fire-fighting vehicles, concrete-mixer-, road
sweeper-, spraying lorries, mobile workshops and
radiological units; parts thereof

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st
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Ryšys su CN:

8708[.91(.20 + .35 + .91 + .99)]

CN:

8708[.91(.20 + .35 + .91 + .99)]

29.32.30.63.00

Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai; jų dalys
Silencers and exhaust pipes; parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai; jų dalys

Description:

Silencers and exhaust pipes; parts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.92(.20 + .35 + .91 + .99)]

CN:

8708[.92(.20 + .35 + .91 + .99)]

29.32.30.65.00

Sankabos ir jų dalys
Clutches and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sankabos ir jų dalys

Description:

Clutches and parts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.93(.10 + .90)]

CN:

8708[.93(.10 + .90)]

29.32.30.67.00

Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mechanizmo karteriai; jų dalys
Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo mechanizmo
karteriai; jų dalys

Description:

Steering wheels, steering columns and steering boxes;
parts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8708[.94(.20 + .35 + .91 + .99)]

CN:

8708[.94(.20 + .35 + .91 + .99)]

29.32.30.90.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto priemonių, priskirtų HS 87.01-87.05 pozicijoms, dalys ir reikmenys
Other parts and accessories, n.e.c., for vehicles of HS 8701 to 8705; parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto priemonių,
priskirtų HS 87.01-87.05 pozicijoms, dalys ir reikmenys

Description:

Other parts and accessories, n.e.c., for vehicles of HS
8701 to 8705; parts thereof

Ryšys su CN:

8708[.99(.10 + .93 + .97)]

CN:

8708[.99(.10 + .93 + .97)]

29.32.9

Niekur kitur nepriskirtų variklinių transporto priemonių dalių ir reikmenų surinkimo paslaugos; variklinių transporto priemonių
surinkimui (montavimui) skirtų konstrukcinių rinkinių komplektavimo gamybos metu paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis
kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis
Assembly services of parts and accessories for motor vehicles, n.e.c.; assembly services of complete construction kits for motor vehicles
within the manufacturing process; sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories f

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų variklinių transporto priemonių Description:
dalių ir reikmenų surinkimo paslaugos; variklinių
transporto priemonių surinkimui (montavimui) skirtų
konstrukcinių rinkinių komplektavimo gamybos metu
paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip
variklinių transporto priemonių kitų dalių bei
pagalbinių reikmenų gamybos dalis
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29.32.91

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių dalių rinkinių surinkimo paslaugos
Subcontracted assembly services for complete sets for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių
dalių rinkinių surinkimo paslaugos

Description:

Subcontracted assembly services for complete sets for
motor vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
priemonių gamybai skirtų gatavų mazgų surinkimo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - assembly services of
complete kits for the construction of motor vehicles

29.32.91.00.00

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių dalių rinkinių surinkimo paslaugos
Subcontracted assembly services for complete sets for motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių
dalių rinkinių surinkimo paslaugos

Description:

Subcontracted assembly services for complete sets for
motor vehicles

29.32.92

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo paslaugos
Assembly services of parts and accessories for motor vehicles, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto
priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo
paslaugos

Description:

Assembly services of parts and accessories for motor
vehicles, n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ne savos gamybos (pirktų ar
tiekiamų) dalių, klasifikuojamų 29.32.30
subkategorijoje, sąrankų, pvz., dujų išmetimo įrangos,
ratų ar bamperių, komplektavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - assembly of not selfmanufactured (purchased or supplied) parts of
subcategory 29.32.30 into assembly groups, e.g.
assembly of exhaust equipment, wheels or bumpers

29.32.92.00.00

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo paslaugos
Assembly services of parts and accessories for motor vehicles, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto
priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo
paslaugos

Description:

Assembly services of parts and accessories for motor
vehicles, n.e.c.

29.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other parts and accessories for motor vehicles

29.32.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių
transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other parts and accessories for motor vehicles
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30

Kita transporto įranga
Other transport equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kita transporto įranga

Description:

Other transport equipment

30.1

Laivai ir valtys
Ships and boats

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Laivai ir valtys

Description:

Ships and boats

30.11

Laivai ir plūdriosios konstrukcijos
Ships and floating structures

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laivai ir plūdriosios konstrukcijos

Description:

Ships and floating structures

30.11.1

Kariniai jūrų laivai
Naval ships

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kariniai jūrų laivai

Description:

Naval ships

30.11.10

Kariniai jūrų laivai
Naval ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kariniai jūrų laivai

Description:

Naval ships

30.11.10.00.00

Kariniai jūrų laivai
Naval ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kariniai jūrų laivai

Description:

Naval ships

30.11.2

Keleiviniai arba prekybiniai laivai ir panašios vandens transporto priemonės
Ships and similar vessels for the transport of persons or goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleiviniai arba prekybiniai laivai ir panašios vandens
transporto priemonės

Description:

Ships and similar vessels for the transport of persons or
goods

30.11.21

Kruiziniai laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms vežti; visų rūšių keltai
Cruise ships, excursion boats and similar vessels for the transport of persons; ferry-boats of all kinds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kruiziniai laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens
transporto priemonės žmonėms vežti; visų rūšių keltai

Description:

Cruise ships, excursion boats and similar vessels for the
transport of persons; ferry-boats of all kinds
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30.11.21.30.00

Kruiziniai laivai
Cruise vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kruiziniai laivai

Description:

Cruise vessels

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.21.50.00

Keltai
Ferries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keltai

Description:

Ferries

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.22

Tanklaiviai žaliai naftai, naftos produktams, chemikalams, suskystintoms dujoms gabenti
Tankers for the transport of crude oil, oil products, chemicals, liquefied gas

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tanklaiviai žaliai naftai, naftos produktams,
chemikalams, suskystintoms dujoms gabenti

Description:

Tankers for the transport of crude oil, oil products,
chemicals, liquefied gas

30.11.22.10.00

Tanklaiviai žaliai naftai vežti
Crude oil tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tanklaiviai žaliai naftai vežti

Description:

Crude oil tankers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.22.30.00

Tanklaiviai naftos produktams vežti
Oil product tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tanklaiviai naftos produktams vežti

Description:

Oil product tankers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.22.50.00

Tanklaiviai cheminėms medžiagoms vežti
Chemical tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tanklaiviai cheminėms medžiagoms vežti

Description:

Chemical tankers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT
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30.11.22.70.00

Tanklaiviai dujoms vežti
Gas carriers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tanklaiviai dujoms vežti

Description:

Gas carriers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.23

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius
Refrigerated vessels, except tankers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius

Description:

Refrigerated vessels, except tankers

30.11.23.00.00

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius
Refrigerated vessels, except tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius

Description:

Refrigerated vessels, except tankers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.24

Sausakrūviai laivai
Dry cargo ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausakrūviai laivai

Description:

Dry cargo ships

30.11.24.10.00

Biriųjų krovinių vežimo laivai
Bulk carriers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Biriųjų krovinių vežimo laivai

Description:

Bulk carriers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.24.30.00

Bendrųjų krovinių vežimo laivai
General cargo ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrųjų krovinių vežimo laivai

Description:

General cargo ships

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.24.50.00

Konteineriniai laivai
Container carriers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konteineriniai laivai

Description:

Container carriers
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Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.24.70.00

Ro-ro krovininiai laivai
Ro-ro cargo ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ro-ro krovininiai laivai

Description:

Ro-ro cargo ships

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.24.90.00

Kiti sausakrūviai laivai
Other dry cargo ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sausakrūviai laivai

Description:

Other dry cargo ships

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.3

Žvejybos ir kiti specialieji laivai
Fishing vessels and other special vessels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žvejybos ir kiti specialieji laivai

Description:

Fishing vessels and other special vessels

30.11.31

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo laivai ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti
Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo laivai ir kiti laivai
žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

Description:

Fishing vessels; factory ships and other vessels for
processing or preserving fishery products

30.11.31.30.00

Žvejybos laivai
Fishing vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvejybos laivai

Description:

Fishing vessels

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.31.50.00

Plaukiojančios žuvų apdorojimo įmonės
Fish factory vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaukiojančios žuvų apdorojimo įmonės

Description:

Fish factory vessels

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT
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30.11.32

Vilkikai ir stumiantieji laivai
Tugs and pusher craft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vilkikai ir stumiantieji laivai

Description:

Tugs and pusher craft

30.11.32.00.00

Vilkikai ir stumiantieji laivai
Tugs and pusher craft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vilkikai ir stumiantieji laivai

Description:

Tugs and pusher craft

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.33

Žemsiurbės; plūdrieji švyturiai, plaukiojantieji kranai; kiti laivai
Dredgers; light-vessels, floating cranes; other vessels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemsiurbės; plūdrieji švyturiai, plaukiojantieji kranai;
kiti laivai

Description:

Dredgers; light-vessels, floating cranes; other vessels

30.11.33.30.00

Žemsiurbės
Dredgers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemsiurbės

Description:

Dredgers

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.33.50.00

Kiti nekrovininiai laivai
Other non-cargo carrying vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti nekrovininiai laivai

Description:

Other non-cargo carrying vessels

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.4

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra
Offshore vessels and infrastructure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

Description:

Offshore vessels and infrastructure

30.11.40

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra
Offshore vessels and infrastructure

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

Description:

Offshore vessels and infrastructure

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 279/1 939

PGPK 2013

30.11.40.30.00

Atviros jūros laivai
Offshore vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atviros jūros laivai

Description:

Offshore vessels

Matavimo
vienetas:

CGT

Unit:

CGT

30.11.40.50.00

Atviros jūros infrastruktūra
Offshore infrastructures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atviros jūros infrastruktūra

Description:

Offshore infrastructures

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

30.11.5

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)
Other floating structures (including rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus,
rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir
švyturius)

Description:

Other floating structures (including rafts, tanks, cofferdams, landing stages, buoys and beacons)

30.11.50

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)
Other floating structures (including rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus,
rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir
švyturius)

Description:

Other floating structures (including rafts, tanks, cofferdams, landing stages, buoys and beacons)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - laivų ir kitų plūdriųjų Explanatory
statinių sėdynės
notes:

30.11.50.00.00

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)
Other floating structures (including rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus,
rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir
švyturius)

Description:

Other floating structures (including rafts, tanks, cofferdams, landing stages, buoys and beacons)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

30.11.9

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymo, rekonstravimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip
laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis
Conversion, reconstruction and fitting out services of ships, floating platforms and structures; sub-contracted operations as part of
manufacturing of ships and floating structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymo,
rekonstravimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų

Description:

Conversion, reconstruction and fitting out services of
ships, floating platforms and structures; sub-contracted
operations as part of manufacturing of ships and
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gamybos dalis

floating structures

30.11.91

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas ir rekonstrukcija
Conversion and reconstruction of ships, floating platforms and structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas
ir rekonstrukcija

Description:

Conversion and reconstruction of ships, floating
platforms and structures

30.11.91.00.00

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas ir rekonstrukcija
Conversion and reconstruction of ships, floating platforms and structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas
ir rekonstrukcija

Description:

Conversion and reconstruction of ships, floating
platforms and structures

30.11.92

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo paslaugos
Fitting out services of ships and floating platforms and structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo
paslaugos

Description:

Fitting out services of ships and floating platforms and
structures

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specializuotosios laivų,
plūdriųjų platformų ir konstrukcijų vidaus įrengimo
paslaugos, pvz., laivų statytojų (dailidžių) darbai,
elektros ar oro kondicionavimo sistemų įrengimo
darbai - specializuotosios laivų, plūdriųjų platformų ir
konstrukcijų dažymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - specialised inboard fitting
out services of ships, floating platforms and structures,
e.g. shipwright installations, electrical installations, aircondition installations - specialised painting services of
ships and floating platforms and structures

30.11.92.00.00

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo paslaugos
Fitting out services of ships and floating platforms and structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo
paslaugos

Description:

Fitting out services of ships and floating platforms and
structures

30.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ships and floating structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir
plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ships and floating structures

30.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ships and floating structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir
plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
ships and floating structures
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30.12

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)
Pleasure and sporting boats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

Description:

Pleasure and sporting boats

30.12.1

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)
Pleasure and sporting boats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

Description:

Pleasure and sporting boats

30.12.11

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo
Sailboats (except inflatable) for pleasure or sports, with or without auxiliary motor

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus
pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo

Description:

Sailboats (except inflatable) for pleasure or sports, with
or without auxiliary motor

30.12.11.00.00

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo
Sailboats (except inflatable) for pleasure or sports, with or without auxiliary motor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus
pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo

Description:

Sailboats (except inflatable) for pleasure or sports, with
or without auxiliary motor

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8903[.91(.10 + .90)]

CN:

8903[.91(.10 + .90)]

30.12.12

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai
Inflatable vessels for pleasure or sports

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai

Description:

Inflatable vessels for pleasure or sports

30.12.12.00.00

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai
Inflatable vessels for pleasure or sports

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai

Description:

Inflatable vessels for pleasure or sports

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8903[.10(.10 + .90)]

CN:

8903[.10(.10 + .90)]

30.12.19

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos
Other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai; irklinės valtys ir
kanojos

Description:

Other vessels for pleasure or sports; rowing boats and
canoes
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30.12.19.30.00

Motoriniai laivai ir motorinės jachtos pramogoms arba sportui (išskyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu)
Motor boats and motor yachts, for pleasure or sports (excluding outboard motor boats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motoriniai laivai ir motorinės jachtos pramogoms arba
sportui (išskyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu)

Description:

Motor boats and motor yachts, for pleasure or sports
(excluding outboard motor boats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8903[.92(.10 + .91 + .99)]

CN:

8903[.92(.10 + .91 + .99)]

30.12.19.70.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoginiai ar sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos
Other vessels for pleasure or sports n.e.c.; rowing boats and canoes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoginiai ar sportiniai
laivai; irklinės valtys ir kanojos

Description:

Other vessels for pleasure or sports n.e.c.; rowing boats
and canoes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8903[.99(.10 + .91 + .99)]

CN:

8903[.99(.10 + .91 + .99)]

30.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pleasure and sporting boats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir Description:
sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

30.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pleasure and sporting boats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir Description:
sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

30.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of pleasure and sporting boats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir Description:
sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

30.2

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys
Railway locomotives and rolling stock

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

Description:

Railway locomotives and rolling stock
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30.20

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys
Railway locomotives and rolling stock

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

Description:

Railway locomotives and rolling stock

30.20.1

Lokomotyvai ir lokomotyvų tenderiai
Rail locomotives and locomotive tenders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lokomotyvai ir lokomotyvų tenderiai

Description:

Rail locomotives and locomotive tenders

30.20.11

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio
Rail locomotives powered from an external source of electricity

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio

Description:

Rail locomotives powered from an external source of
electricity

30.20.11.00.00

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros energijos šaltinio
Rail locomotives powered from an external source of electricity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros energijos
šaltinio

Description:

Rail locomotives powered from an external source of
electricity

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8601 10

CN:

8601 10

30.20.12

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai
Diesel-electric locomotives

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

Description:

Diesel-electric locomotives

30.20.12.00.00

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai
Diesel-electric locomotives

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

Description:

Diesel-electric locomotives

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8602 10

CN:

8602 10

30.20.13

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai
Other rail locomotives; locomotive tenders

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

Description:

Other rail locomotives; locomotive tenders
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30.20.13.00.00

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai
Other rail locomotives; locomotive tenders

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

Description:

Other rail locomotives; locomotive tenders

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8601 20 + 8602 90

CN:

8601 20 + 8602 90

30.20.2

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus bėgių
priežiūros vagonus
Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, except maintenance or service vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros
platformos), išskyrus bėgių priežiūros vagonus

Description:

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and
trucks, except maintenance or service vehicles

30.20.20

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai, išskyrus techninės priežiūros ir
aptarnavimo tarnybos transporto priemones
Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, except maintenance or service vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai, išskyrus
techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos
transporto priemones

Description:

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and
trucks, except maintenance or service vehicles

30.20.20.00.00

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai vagonai, išskyrus techninės priežiūros ir
aptarnavimo tarnybos transporto priemones
Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, except maintenance or service vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai, prekiniai vagonai ir platforminiai vagonai,
išskyrus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos
transporto priemones

Description:

Self-propelled railway or tramway coaches, vans and
trucks, except maintenance or service vehicles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8603[.10 + .90]

CN:

8603[.10 + .90]

30.20.3

Kiti riedmenys
Other rolling-stock

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti riedmenys

Description:

Other rolling-stock

30.20.31

Geležinkelio arba tramvajaus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemonės
Railway or tramway maintenance or service vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus techninės priežiūros ir
aptarnavimo tarnybos transporto priemonės

Description:

Railway or tramway maintenance or service vehicles
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30.20.31.00.00

Geležinkelio arba tramvajaus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemonės (įskaitant vagonines dirbtuves, kranus,
balasto plūktuvus, bėgių lygintuvus ir balansuotuvus, bėgių bandymo ir tikrinimo vagonus)
Railway or tramway maintenance or service vehicles (including workshops, cranes, ballast tampers, track-liners, testing coaches and
track inspection vehicles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus techninės priežiūros ir
aptarnavimo tarnybos transporto priemonės (įskaitant
vagonines dirbtuves, kranus, balasto plūktuvus, bėgių
lygintuvus ir balansuotuvus, bėgių bandymo ir
tikrinimo vagonus)

Description:

Railway or tramway maintenance or service vehicles
(including workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8604

CN:

8604

30.20.32

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai ir kiti specialieji vagonai
Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans and other specialised vans

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai; bagažo vagonai ir kiti specialieji vagonai

Description:

Railway or tramway passenger coaches, not selfpropelled; luggage vans and other specialised vans

30.20.32.00.00

Keleiviniai geležinkelio ir (arba) tramvajaus vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti specialieji geležinkelio ir (arba) tramvajaus
vagonai, išskyrus savaeiges geležinkelio ir (arba) tramvajaus techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto priemones
Rail/tramway passenger coaches; luggage vans, post office coaches and other special purpose rail/tramway coaches excluding
rail/tramway maintenance/service vehicles, self-propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleiviniai geležinkelio ir (arba) tramvajaus vagonai;
bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti specialieji
geležinkelio ir (arba) tramvajaus vagonai, išskyrus
savaeiges geležinkelio ir (arba) tramvajaus techninės
priežiūros ir aptarnavimo tarnybos transporto
priemones

Description:

Rail/tramway passenger coaches; luggage vans, post
office coaches and other special purpose rail/tramway
coaches excluding rail/tramway maintenance/service
vehicles, self-propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8605

CN:

8605

30.20.33

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai
Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai

Description:

Railway or tramway goods vans and wagons, not selfpropelled

30.20.33.00.00

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai
Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai

Description:

Railway or tramway goods vans and wagons, not selfpropelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8606[.10 + .30 + .91(.10 + .80) + .92 + .99]

CN:

8606[.10 + .30 + .91(.10 + .80) + .92 + .99]
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30.20.4

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; mechaniniai eismo
valdymo įrenginiai
Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; fixtures and fittings and parts thereof; mechanical traffic control equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų
dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų
dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

Description:

Parts of railway or tramway locomotives or rollingstock; fixtures and fittings and parts thereof;
mechanical traffic control equipment

30.20.40

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; mechaniniai eismo
valdymo įrenginiai
Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; fixtures and fittings and parts thereof; mechanical traffic control equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų
dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų
dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

Description:

Parts of railway or tramway locomotives or rollingstock; fixtures and fittings and parts thereof;
mechanical traffic control equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geležinkelio transporto
priemonių sėdynės

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - railway car seats

30.20.40.30.00

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys
Parts of locomotives or rolling-stock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba
riedmenų dalys

Description:

Parts of locomotives or rolling-stock

Ryšys su CN:

8607[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21(.10 + .90) + .29 +
.30 + .91(.10 + .90) + .99(.10 + .80)]

CN:

8607[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21(.10 + .90) + .29 +
.30 + .91(.10 + .90) + .99(.10 + .80)]

30.20.40.50.00

Mechaniniai ir elektromechaniniai kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba aerodromų signalizacijos, saugos arba
eismo valdymo įrenginiai
Mechanical or electromechanical signalling, safety or traffic control equipment for roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechaniniai ir elektromechaniniai kelių, vidaus
vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba
aerodromų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo
įrenginiai

Description:

Mechanical or electromechanical signalling, safety or
traffic control equipment for roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or airfields

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8608 00 00b

CN:

8608 00 00b

30.20.40.60.00

Geležinkelio arba tramvajaus kelių mechaniniai signalizavimo, saugos arba eismo valdymo įrenginiai; geležinkelio, tramvajaus, kelių,
vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų signalizavimo, saugos arba eismo valdymo mechaninių
(įskaitant elektromechaninius) įrenginių dalys
Mechanical signalling, safety or traffic control equipment for railways or tramways; parts of mechanical (including electromechanical),
signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or
airfields

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus kelių mechaniniai
Description:
signalizavimo, saugos arba eismo valdymo įrenginiai;
geležinkelio, tramvajaus, kelių, vidaus vandenų kelių,
stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų
signalizavimo, saugos arba eismo valdymo mechaninių
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(įskaitant elektromechaninius) įrenginių dalys

port installations or airfields

Ryšys su CN:

8608 00 00c

30.20.9

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip
geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis
Reconditioning and fitting out services ("completing") of railway and tramway locomotives and rolling-stock; sub-contracted
operations as part of manufacturing of railway locomotives and rolling stock

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų
atnaujinimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir
riedmenų gamybos dalis

Description:

Reconditioning and fitting out services ("completing")
of railway and tramway locomotives and rolling-stock;
sub-contracted operations as part of manufacturing of
railway locomotives and rolling stock

30.20.91

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos
Reconditioning and fitting out services ("completing") of railway and tramway locomotives and rolling-stock

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų
atnaujinimo ir įrengimo paslaugos

Description:

Reconditioning and fitting out services ("completing")
of railway and tramway locomotives and rolling-stock

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geležinkelio ir tramvajaus
Explanatory
lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo paslaugos notes:
specializuotosios geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų įrengimo paslaugos, pvz., elektrinės
įrangos, oro kondicionavimo sistemų, sėdimųjų vietų,
vidaus apmušalų ir langų įrengimo paslaugos specializuotosios geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų dažymo paslaugos.

This subcategory includes: - reconditioning services of
railway and tramway locomotives and rolling-stock specialised fitting out services of railway and tramway
locomotives and rolling-stock, e.g. installation of
electrical equipment, air-conditioning, seats, inside
panelling, windows - specialised painting services of
railway and tramway locomotives and rolling-stock

30.20.91.00.00

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo paslaugos
Reconditioning of railway and tramway locomotives and rolling-stock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų
atnaujinimo paslaugos

Description:

Reconditioning of railway and tramway locomotives
and rolling-stock

30.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of railway locomotives and rolling stock

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio
lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
railway locomotives and rolling stock

30.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of railway locomotives and rolling stock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio
lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
railway locomotives and rolling stock

30.3

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą
Air and spacecraft and related machinery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group
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Pavadinimas:

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą

Description:

Air and spacecraft and related machinery

30.30

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą
Air and spacecraft and related machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą

Description:

Air and spacecraft and related machinery

30.30.1

Orlaivių ir erdvėlaivių varikliai; lakūnų treniruokliai bei jų dalys
Motors and engines for aircraft or spacecraft; ground flying trainers, and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Orlaivių ir erdvėlaivių varikliai; lakūnų treniruokliai bei
jų dalys

Description:

Motors and engines for aircraft or spacecraft; ground
flying trainers, and parts thereof

30.30.11

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininiai) varikliai
Aircraft spark-ignition engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininiai) varikliai

Description:

Aircraft spark-ignition engines

30.30.11.00.00

Civilinės paskirties orlaivių stūmokliniai kibirkštinio uždegimo (benzininiai) vidaus degimo varikliai
Aircraft spark-ignition internal combustion piston engines, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties orlaivių stūmokliniai kibirkštinio
uždegimo (benzininiai) vidaus degimo varikliai

Description:

Aircraft spark-ignition internal combustion piston
engines, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407 10

CN:

8407 10

30.30.12

Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai
Turbo-jets and turbo-propellers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai

Description:

Turbo-jets and turbo-propellers

30.30.12.00.00

Civilinės paskirties turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai
Turbo-jets and turbo-propellers, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai
varikliai

Description:

Turbo-jets and turbo-propellers, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8411[.11 + .12(.10 + .30 + .80) + .21 + .22(.20 + .80)]

CN:

8411[.11 + .12(.10 + .30 + .80) + .21 + .22(.20 + .80)]
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30.30.13

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius variklius
Reaction engines, excluding turbo-jets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius
variklius

Description:

Reaction engines, excluding turbo-jets

30.30.13.00.00

Civilinės paskirties reaktyviniai varikliai (įskaitant tiesiasrovius reaktyvinius variklius, pulsinius variklius ir raketinius variklius) (išskyrus
turboreaktyvinius variklius, valdomąsias raketas su jėgainėmis)
Reaction engines, for civil use (including ramjets, pulse jets and rocket engines) (excluding turbojets, guided missiles incorporating
power units)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties reaktyviniai varikliai (įskaitant
Description:
tiesiasrovius reaktyvinius variklius, pulsinius variklius ir
raketinius variklius) (išskyrus turboreaktyvinius variklius,
valdomąsias raketas su jėgainėmis)

Reaction engines, for civil use (including ramjets, pulse
jets and rocket engines) (excluding turbojets, guided
missiles incorporating power units)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8412 10

CN:

8412 10

30.30.14

Lakūnų stacionarieji treniruokliai ir jų dalys
Ground flying trainers and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lakūnų stacionarieji treniruokliai ir jų dalys

Description:

Ground flying trainers and parts thereof

30.30.14.00.00

Civilinės paskirties stacionarieji lakūnų treniruokliai ir jų dalys
Ground flying trainers and parts thereof, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties stacionarieji lakūnų treniruokliai ir jų Description:
dalys

Ground flying trainers and parts thereof, for civil use

Ryšys su CN:

8805[.21 + .29]

CN:

8805[.21 + .29]

30.30.15

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininių) variklių dalys
Parts for aircraft spark-ignition engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orlaivių kibirkštinio uždegimo (benzininių) variklių
dalys

Description:

Parts for aircraft spark-ignition engines

30.30.15.00.00

Orlaivių stūmoklinių kibirkštinio uždegimo (benzininių) vidaus degimo variklių su grįžtamuoju slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio
judėjimu dalys, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose
Parts for aircraft spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines, for use in civil aircraft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Orlaivių stūmoklinių kibirkštinio uždegimo (benzininių) Description:
vidaus degimo variklių su grįžtamuoju slenkamuoju
arba rotaciniu stūmoklio judėjimu dalys, skirtos naudoti
civiliniuose orlaiviuose

Parts for aircraft spark-ignition reciprocating or rotary
internal combustion piston engines, for use in civil
aircraft

Ryšys su CN:

8409 10

8409 10
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30.30.16

Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys
Parts of turbo-jets or turbo-propellers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys

Description:

Parts of turbo-jets or turbo-propellers

30.30.16.00.00

Turboreaktyvių variklių arba turbosraigtinių variklių dalys, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose
Parts of turbo-jets or turbo-propellers, for use in civil aircraft

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turboreaktyvių variklių arba turbosraigtinių variklių
dalys, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

Description:

Parts of turbo-jets or turbo-propellers, for use in civil
aircraft

Ryšys su CN:

8411 91

CN:

8411 91

30.30.2

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių
Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir
kiti orlaiviai be variklių

Description:

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other
non-powered aircraft

30.30.20

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių
Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir
kiti orlaiviai be variklių

Description:

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other
non-powered aircraft

30.30.20.00.00

Civilinės paskirties oro balionai, dirižabliai ir kiti nevarikliniai orlaiviai (įskaitant balioninius zondus, pilotuojamus aerostatus, balioninius
zondus debesų aukščiui nustatyti, meteorologinius aerostatus ir panašias priemones)
Balloons, dirigibles and other non-powered aircraft, for civil use (including sounding, pilot and ceiling balloons, meteorological kites
and the like)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties oro balionai, dirižabliai ir kiti
nevarikliniai orlaiviai (įskaitant balioninius zondus,
pilotuojamus aerostatus, balioninius zondus debesų
aukščiui nustatyti, meteorologinius aerostatus ir
panašias priemones)

Description:

Balloons, dirigibles and other non-powered aircraft, for
civil use (including sounding, pilot and ceiling balloons,
meteorological kites and the like)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8801[.00(.10 + .90)]

CN:

8801[.00(.10 + .90)]

30.30.3

Sraigtasparniai ir lėktuvai
Helicopters and aeroplanes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sraigtasparniai ir lėktuvai

Description:

Helicopters and aeroplanes
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30.30.31

Sraigtasparniai
Helicopters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sraigtasparniai

Description:

Helicopters

30.30.31.00.00

Civilinės paskirties sraigtasparniai
Helicopters, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties sraigtasparniai

Description:

Helicopters, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8802[.11 + .12]

CN:

8802[.11 + .12]

30.30.32

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000 kg
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight <= 2 000 kg

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne
didesnė kaip 2 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight =
2 000 kg

30.30.32.00.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000 kg
Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight ? 2 000 kg, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė
be krovinio ne didesnė kaip 2 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight
? 2 000 kg, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8802 20

CN:

8802 20

30.30.33

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight > 2 000 kg but <= 15 000 kg

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė
kaip 2 000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight >
2 000 kg but = 15 000 kg

30.30.33.00.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2 000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg
Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight > 2 000 kg, but ? 15 000 kg, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė
be krovinio didesnė kaip 2 000 kg, bet ne didesnė kaip
15 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight
> 2 000 kg, but ? 15 000 kg, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8802 30

CN:

8802 30
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30.30.34

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15 000 kg
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight > 15 000 kg

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė
kaip 15 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight >
15 000 kg

30.30.34.00.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 15 000 kg
Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight > 15 000 kg, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė
be krovinio didesnė kaip 15 000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight
> 15 000 kg, for civil use

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8802 40

CN:

8802 40

30.30.4

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos
Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių
paleidimo raketos

Description:

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch
vehicles

30.30.40

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos
Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių
paleidimo raketos

Description:

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch
vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - tarpžemyninės
balistinės (ICBM) ir panašios raketos

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - intercontinental
ballistic missiles (ICBM) and similar missiles

30.30.40.00.00

Civilinės paskirties erdvėlaiviai, palydovai ir paleidimo raketos
Spacecraft, satellites and launch vehicles, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties erdvėlaiviai, palydovai ir paleidimo
raketos

Description:

Spacecraft, satellites and launch vehicles, for civil use

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

8802[.60(.10 + .90)]

CN:

8802[.60(.10 + .90)]

30.30.5

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys
Other parts of aircraft and spacecraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

Description:

Other parts of aircraft and spacecraft
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30.30.50

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys
Other parts of aircraft and spacecraft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

Description:

Other parts of aircraft and spacecraft

30.30.50.10.00

Sėdimieji baldai orlaiviams; jų dalys
Seats for aircraft; parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai orlaiviams; jų dalys

Description:

Seats for aircraft; parts thereof

Ryšys su CN:

9401[.10 + .90(.10)]

CN:

9401[.10 + .90(.10)]

30.30.50.30.00

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų ir kitų nevariklinių orlaivių, sraigtasparnių ir lėktuvų propeleriai ir sraigtai bei jų dalys
Propellers and rotors and parts thereof for dirigibles, gliders, and other non-powered aircraft, helicopters and aeroplanes, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų ir kitų
nevariklinių orlaivių, sraigtasparnių ir lėktuvų
propeleriai ir sraigtai bei jų dalys

Description:

Propellers and rotors and parts thereof for dirigibles,
gliders, and other non-powered aircraft, helicopters
and aeroplanes, for civil use

Ryšys su CN:

8803 10

CN:

8803 10

30.30.50.50.00

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų ir skraidyklių bei kitų nevariklinių orlaivių, sraigtasparnių, lėktuvų, erdvėlaivių ir erdvėlaivių
paleidimo raketų važiuoklės bei jų dalys
Undercarriages and parts thereof for dirigibles, gliders, hang gliders and other non-powered aircraft, helicopters, aeroplanes,
spacecraft and spacecraft launch vehicles, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų ir skraidyklių
bei kitų nevariklinių orlaivių, sraigtasparnių, lėktuvų,
erdvėlaivių ir erdvėlaivių paleidimo raketų važiuoklės
bei jų dalys

Description:

Undercarriages and parts thereof for dirigibles, gliders,
hang gliders and other non-powered aircraft,
helicopters, aeroplanes, spacecraft and spacecraft
launch vehicles, for civil use

Ryšys su CN:

8803 20

CN:

8803 20

30.30.50.90.00

Visų tipų civilinės paskirties orlaivių dalys, išskyrus propelerius, sraigtus ir važiuokles
Parts for all types of aircraft excluding propellers, rotors, under carriages, for civil use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Visų tipų civilinės paskirties orlaivių dalys, išskyrus
propelerius, sraigtus ir važiuokles

Description:

Parts for all types of aircraft excluding propellers,
rotors, under carriages, for civil use

Ryšys su CN:

8803[.30 + .90(.10 + .20 + .30 + .90)]

CN:

8803[.30 + .90(.10 + .20 + .30 + .90)]

30.30.6

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos
Overhaul and conversion services of aircraft and aircraft engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir
pertvarkymo paslaugos

Description:

Overhaul and conversion services of aircraft and
aircraft engines
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30.30.60

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos
Overhaul and conversion services of aircraft and aircraft engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir
pertvarkymo paslaugos

Description:

Overhaul and conversion services of aircraft and
aircraft engines

30.30.60.30.00

Civilinių orlaivių variklių atnaujinimas
Reconditioning of civil aircraft engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinių orlaivių variklių atnaujinimas

Description:

Reconditioning of civil aircraft engines

30.30.60.50.00

Civilinių sraigtasparnių atnaujinimas
Reconditioning of civil helicopters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinių sraigtasparnių atnaujinimas

Description:

Reconditioning of civil helicopters

30.30.60.70.00

Civilinių lėktuvų ir kitų civilinių orlaivių (išskyrus sraigtasparnius, orlaivių variklius) atnaujinimas
Reconditioning of civil aeroplanes and other aircraft (excluding helicopters, aircraft engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinių lėktuvų ir kitų civilinių orlaivių (išskyrus
sraigtasparnius, orlaivių variklius) atnaujinimas

Description:

Reconditioning of civil aeroplanes and other aircraft
(excluding helicopters, aircraft engines)

30.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of air and spacecraft and related machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir
erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
air and spacecraft and related machinery

30.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of air and spacecraft and related machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir
erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
air and spacecraft and related machinery

30.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of air and spacecraft and related machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir
erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
air and spacecraft and related machinery
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30.4

Karinės kovinės transporto priemonės
Military fighting vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Karinės kovinės transporto priemonės

Description:

Military fighting vehicles

30.40

Karinės kovinės transporto priemonės
Military fighting vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Karinės kovinės transporto priemonės

Description:

Military fighting vehicles

30.40.1

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys
Motorised tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei Description:
jų dalys

30.40.10

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys
Motorised tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei Description:
jų dalys

30.40.10.00.00

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys
Motorised tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei Description:
jų dalys

30.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of military fighting vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių
kovinių transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
military fighting vehicles

30.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of military fighting vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių
kovinių transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
military fighting vehicles
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30.40.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of military fighting vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių
kovinių transporto priemonių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
military fighting vehicles

30.9

Niekur kitur nepriskirta transporto įranga
Transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta transporto įranga

Description:

Transport equipment n.e.c.

30.91

Motociklai
Motorcycles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Motociklai

Description:

Motorcycles

30.91.1

Motociklai ir jų priekabos
Motorcycles and side-cars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklai ir jų priekabos

Description:

Motorcycles and side-cars

30.91.11

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 50 cm³
Motorcycles and cycles with an auxiliary motor with reciprocating internal combustion piston engine <= 50 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais stūmokliniais
vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne
didesnis kaip 50 cm³

Description:

Motorcycles and cycles with an auxiliary motor with
reciprocating internal combustion piston engine = 50
cm³

30.91.11.00.00

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm³
Motorcycles, and cycles fitted with an auxiliary motor, with an engine capacity ? 50 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, kurių
cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm³

Description:

Motorcycles, and cycles fitted with an auxiliary motor,
with an engine capacity ? 50 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8711 10

CN:

8711 10

30.91.12

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris
didesnis kaip 50 cm³
Motorcycles with reciprocating internal combustion piston engine > 50 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais su

Description:

Motorcycles with reciprocating internal combustion
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grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50 cm³

piston engine > 50 cm³

30.91.12.00.00

Motociklai stūmokliniais vidaus degimo varikliais ir grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis
kaip 50 cm³
Motorcycles with reciprocating internal combustion piston engine > 50 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklai stūmokliniais vidaus degimo varikliais ir
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50 cm³

Description:

Motorcycles with reciprocating internal combustion
piston engine > 50 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8711[.20(.10 + .92 + .98) + .30(.10 + .90) + .40 + .50]

CN:

8711[.20(.10 + .92 + .98) + .30(.10 + .90) + .40 + .50]

30.91.13

Niekur kitur nepriskirti motociklai; jų priekabos
Motorcycles n.e.c.; side-cars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti motociklai; jų priekabos

Description:

Motorcycles n.e.c.; side-cars

30.91.13.00.00

Motociklų priekabos; dviračiai su pagalbiniais varikliais, išskyrus su stūmokliniais vidaus degimo varikliais ir grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklio judėjimu
Side cars for motorcycles; cycles with auxiliary motors other than reciprocating internal combustion piston engine

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų priekabos; dviračiai su pagalbiniais varikliais, Description:
išskyrus su stūmokliniais vidaus degimo varikliais ir
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu

Side cars for motorcycles; cycles with auxiliary motors
other than reciprocating internal combustion piston
engine

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8711[.90(.10 + .90)]

CN:

8711[.90(.10 + .90)]

30.91.2

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of motorcycles and side-cars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of motorcycles and side-cars

30.91.20

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of motorcycles and side-cars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of motorcycles and side-cars

30.91.20.00.00

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys
Parts and accessories of motorcycles and side-cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

Description:

Parts and accessories of motorcycles and side-cars

Ryšys su CN:

8714 10

CN:

8714 10
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30.91.3

Motociklams skirti vidaus degimo varikliai
Internal combustion engines of a kind used for motorcycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklams skirti vidaus degimo varikliai

Description:

Internal combustion engines of a kind used for
motorcycles

30.91.31

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo) stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for motorcycles, of a cylinder capacity <= 1 000 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo)
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³

30.91.31.00.00

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo) stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines, for motorcycles, of a cylinder capacity ? 1 000 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo)
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris ne didesnis kaip 1 000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal combustion
piston engines, for motorcycles, of a cylinder capacity
? 1 000 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.31(.00b) + .32(.10b + .90b) + .33(.00b)]

CN:

8407[.31(.00b) + .32(.10b + .90b) + .33(.00b)]

30.91.32

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo) stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for motorcycles, of a cylinder capacity > 1 000 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo)
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris didesnis kaip 1 000 cm³

30.91.32.00.00

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo) stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1 000 cm³
Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines, for motorcycles, of a cylinder capacity > 1 000 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų benzininiai (kibirkštinio uždegimo)
Description:
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų
tūris didesnis kaip 1 000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal combustion
piston engines, for motorcycles, of a cylinder capacity
> 1 000 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8407[.34(.10b + .91b + .99b)]

CN:

8407[.34(.10b + .91b + .99b)]
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30.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motorcycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motorcycles

30.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motorcycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motorcycles

30.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of motorcycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
motorcycles

30.92

Dviračiai ir vežimėliai neįgaliesiems
Bicycles and invalid carriages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dviračiai ir vežimėliai neįgaliesiems

Description:

Bicycles and invalid carriages

30.92.1

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio
Bicycles and other cycles, not motorised

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be
variklio

Description:

Bicycles and other cycles, not motorised

30.92.10

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio
Bicycles and other cycles, not motorised

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be
variklio

Description:

Bicycles and other cycles, not motorised

30.92.10.00.00

Bevarikliai dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius)
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), non-motorised

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bevarikliai dviračiai ir kitos pedalinės transporto
priemonės (įskaitant transportinius triračius)

Description:

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles),
non-motorised

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8712[.00(.30 + .70)]

CN:

8712[.00(.30 + .70)]
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30.92.2

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis
Invalid carriages, excluding parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis

Description:

Invalid carriages, excluding parts and accessories

30.92.20

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis
Invalid carriages, excluding parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis ir reikmenis

Description:

Invalid carriages, excluding parts and accessories

30.92.20.30.00

Vežimėliai neįgaliesiems be mechaninių pavarų
Invalid carriages not mechanically propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vežimėliai neįgaliesiems be mechaninių pavarų

Description:

Invalid carriages not mechanically propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8713 10

CN:

8713 10

30.92.20.90.00

Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais ar su mechaninėmis pavaromis
Invalid carriages motorised or mechanically propelled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais ar su
mechaninėmis pavaromis

Description:

Invalid carriages motorised or mechanically propelled

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8713 90

CN:

8713 90

30.92.3

Dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys
Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised, and of invalid carriages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių be
variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of bicycles and other cycles, not
motorised, and of invalid carriages

30.92.30

Dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys
Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised, and of invalid carriages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių be
variklio ir vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of bicycles and other cycles, not
motorised, and of invalid carriages
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30.92.30.10.00

Dviračių rėmai ir šakės
Frames and forks, for bicycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dviračių rėmai ir šakės

Description:

Frames and forks, for bicycles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8714[.91(.10 + .30)]

CN:

8714[.91(.10 + .30)]

30.92.30.60.00

Bevariklių dviračių ir kitų pedalinių transporto priemonių dalys ir reikmenys (išskyrus dviračių rėmus, šakes, šviesos arba vaizdinio
signalizavimo įrangą dviračiams)
Parts and accessories of bicycles and other cycles, not motorised (excl. frames, front forks, lighting or visual signalling equipment of a
kind used on bicycles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bevariklių dviračių ir kitų pedalinių transporto
priemonių dalys ir reikmenys (išskyrus dviračių rėmus,
šakes, šviesos arba vaizdinio signalizavimo įrangą
dviračiams)

Description:

Parts and accessories of bicycles and other cycles, not
motorised (excl. frames, front forks, lighting or visual
signalling equipment of a kind used on bicycles)

Ryšys su CN:

8714[.91(.90) + .92(.10 + .90) + .93 + .94(.20 + .90) +
.95 + .96(.10 + .30 + .90) + .99(.10 + .30 + .50 + .90)]

CN:

8714[.91(.90) + .92(.10 + .90) + .93 + .94(.20 + .90) +
.95 + .96(.10 + .30 + .90) + .99(.10 + .30 + .50 + .90)]

30.92.30.70.00

Vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys
Parts and accessories for invalid carriages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vežimėlių neįgaliesiems dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for invalid carriages

Ryšys su CN:

8714 20

CN:

8714 20

30.92.4

Vaikų vežimėliai ir jų dalys
Baby carriages and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

Description:

Baby carriages and parts thereof

30.92.40

Vaikų vežimėliai ir jų dalys
Baby carriages and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

Description:

Baby carriages and parts thereof

30.92.40.30.00

Vaikų vežimėliai
Baby carriages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaikų vežimėliai

Description:

Baby carriages

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8715 00 10

CN:

8715 00 10
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30.92.40.50.00

Vaikų vežimėlių dalys
Parts of baby carriages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaikų vežimėlių dalys

Description:

Parts of baby carriages

Ryšys su CN:

8715 00 90

CN:

8715 00 90

30.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bicycles and invalid carriages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir
vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bicycles and invalid carriages

30.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bicycles and invalid carriages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir
vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bicycles and invalid carriages

30.92.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of bicycles and invalid carriages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir
vežimėlių neįgaliesiems gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
bicycles and invalid carriages

30.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga
Other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

Description:

Other transport equipment n.e.c.

30.99.1

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga
Other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

Description:

Other transport equipment n.e.c.

30.99.10

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga
Other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

Description:

Other transport equipment n.e.c.
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30.99.10.00.00

Transporto priemonės be mechaninių pavarų, įskaitant pramoninius vežimėlius, karučius, bagažo vežimėlius, savivarčius vežimėlius,
rankomis stumiamus golfo vežimėlius, išskyrus prekių vežimėlius
Vehicles not mechanically propelled including industry trolleys, barrows, luggage trucks, hopper-trucks, hand pulled golf trolleys
excluding shopping trolleys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonės be mechaninių pavarų, įskaitant
pramoninius vežimėlius, karučius, bagažo vežimėlius,
savivarčius vežimėlius, rankomis stumiamus golfo
vežimėlius, išskyrus prekių vežimėlius

Description:

Vehicles not mechanically propelled including industry
trolleys, barrows, luggage trucks, hopper-trucks, hand
pulled golf trolleys excluding shopping trolleys

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8716 80

CN:

8716 80

30.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur
kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other transport equipment n.e.c.

30.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur
kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other transport equipment n.e.c.

30.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur
kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other transport equipment n.e.c.

31

Baldai
Furniture

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Baldai

Description:

Furniture

31.0

Baldai
Furniture

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Baldai

Description:

Furniture

31.00

Sėdimieji baldai ir jų dalys; baldų dalys
Seats and parts thereof; parts of furniture

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Sėdimieji baldai ir jų dalys; baldų dalys

Description:

Seats and parts thereof; parts of furniture

31.00.1

Sėdimieji baldai ir jų dalys
Seats and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai ir jų dalys

Description:

Seats and parts thereof

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais karkasais
Seats, primarily with metal frames

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais karkasais

Description:

Seats, primarily with metal frames

31.00.11.50.00

Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu (išskyrus medicinines, chirurgines, odontologines, veterinarines ir kirpyklų kėdes)
Swivel seats with variable height adjustments (excluding medical, surgical, dental or veterinary, and barbers’ chairs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu
(išskyrus medicinines, chirurgines, odontologines,
veterinarines ir kirpyklų kėdes)

Description:

Swivel seats with variable height adjustments
(excluding medical, surgical, dental or veterinary, and
barbers’ chairs)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 30

CN:

9401 30

31.00.11.70.00

Apmušti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais (išskyrus sukamuosius, medicinines, chirurgines, odontologines arba veterinarines
kėdes, kirpyklų ar panašius krėslus, variklinių transporto priemonių bei orlaivių sėdynes)
Upholstered seats with metal frames (excluding swivel seats, medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers’ or similar chairs, for
motor vehicles, for aircraft)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apmušti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais
(išskyrus sukamuosius, medicinines, chirurgines,
odontologines arba veterinarines kėdes, kirpyklų ar
panašius krėslus, variklinių transporto priemonių bei
orlaivių sėdynes)

Description:

Upholstered seats with metal frames (excluding swivel
seats, medical, surgical, dental or veterinary seats,
barbers’ or similar chairs, for motor vehicles, for
aircraft)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 71

CN:

9401 71

31.00.11.90.00

Neapmušti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais (išskyrus medicinines, chirurgines, odontologines arba veterinarines kėdes, kirpyklų
ar panašius krėslus, sukamuosius sėdimuosius baldus)
Non-upholstered seats with metal frames (excluding medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers’ or similar chairs, swivel seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapmušti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais
(išskyrus medicinines, chirurgines, odontologines arba
veterinarines kėdes, kirpyklų ar panašius krėslus,
sukamuosius sėdimuosius baldus)

Description:

Non-upholstered seats with metal frames (excluding
medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers’ or
similar chairs, swivel seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 79

CN:

9401 79
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31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais karkasais
Seats, primarily with wooden frames

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais karkasais

Description:

Seats, primarily with wooden frames

31.00.12.10.00

Sėdimieji baldai, transformuojami į gulimuosius baldus (išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įrenginius)
Seats convertible into beds (excluding garden seats or camping equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, transformuojami į gulimuosius baldus
(išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įrenginius)

Description:

Seats convertible into beds (excluding garden seats or
camping equipment)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 40

CN:

9401 40

31.00.12.10.10

Miegamieji foteliai
Convertible armchairs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miegamieji foteliai

Description:

Convertible armchairs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 40a

CN:

9401 40a

31.00.12.10.20

Miegamosios sofos
Convertible sofas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miegamosios sofos

Description:

Convertible sofas

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 40b

CN:

9401 40b

31.00.12.30.00

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių, bambuko arba panašių medžiagų
Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių,
bambuko arba panašių medžiagų

Description:

Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401[.51 + .59]

CN:

9401[.51 + .59]

31.00.12.50.00

Apmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais (įskaitant trijų dalių komplektus, išskyrus sukamuosius sėdimuosius baldus)
Upholstered seats with wooden frames (including three piece suites) (excluding swivel seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais
(įskaitant trijų dalių komplektus, išskyrus sukamuosius
sėdimuosius baldus)

Description:

Upholstered seats with wooden frames (including three
piece suites) (excluding swivel seats)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 61

CN:

9401 61

31.00.12.50.10

Kėdės
Chairs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėdės

Description:

Chairs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 61 00a

CN:

9401 61 00a

31.00.12.50.20

Sofos, kušetės ir tachtos
Sofas, couches and divans

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sofos, kušetės ir tachtos

Description:

Sofas, couches and divans

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 61 00b

CN:

9401 61 00b

31.00.12.50.30

Minkštieji (apmušti) sėdimieji įstaigų baldai su mediniais karkasais
Upholstered seats, with wooden frames, used in office

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Minkštieji (apmušti) sėdimieji įstaigų baldai su
mediniais karkasais

Description:

Upholstered seats, with wooden frames, used in office

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 61 00c

CN:

9401 61 00c

31.00.12.50.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti, minkštieji (apmušti) sėdimieji, kitokie negu įstaigų, baldai su mediniais karkasais
Other upholstered seats, with wooden frames, other than for office, n.e.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, minkštieji (apmušti)
sėdimieji, kitokie negu įstaigų, baldai su mediniais
karkasais

Description:

Other upholstered seats, with wooden frames, other
than for office, n.e.s.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 61 00d

CN:

9401 61 00d

31.00.12.90.00

Neapmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais (išskyrus sukamuosius sėdimuosius baldus)
Non-upholstered seats with wooden frames (excluding swivel seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapmušti sėdimieji baldai su mediniais karkasais
(išskyrus sukamuosius sėdimuosius baldus)

Description:

Non-upholstered seats with wooden frames (excluding
swivel seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 69

CN:

9401 69
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31.00.13

Kiti sėdimieji baldai
Other seats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti sėdimieji baldai

Description:

Other seats

31.00.13.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėdimieji baldai, priskirti HS 94.01 pozicijai
Other seats, of HS 9401, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėdimieji baldai, priskirti HS Description:
94.01 pozicijai

Other seats, of HS 9401, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 80

CN:

9401 80

31.00.13.00.10

Plastikiniai sodo sėdimieji baldai
Garden seats, plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai sodo sėdimieji baldai

Description:

Garden seats, plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 80a

CN:

9401 80a

31.00.13.00.80

Kiti sėdimieji baldai
Other seats: others

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti sėdimieji baldai

Description:

Other seats: others

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9401 80b

CN:

9401 80b

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys
Parts of seats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėdimųjų baldų dalys

Description:

Parts of seats

31.00.14.00.00

Sėdimųjų baldų dalys
Parts of seats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėdimųjų baldų dalys

Description:

Parts of seats

Ryšys su CN:

9401[.90(.30 + .80)]

CN:

9401[.90(.30 + .80)]
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31.00.2

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys
Parts of furniture (except seats)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

Description:

Parts of furniture (except seats)

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys
Parts of furniture (except seats)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

Description:

Parts of furniture (except seats)

31.00.20.30.00

Metalinės baldų dalys, išskyrus dalis medicininiams, chirurginiams, odontologiniams ar veterinariniams baldams, sėdimiesiems
baldams, kirpyklų krėslams ir baldams, specialiai suprojektuotiems garso kokybiško atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai
Parts of metal furniture excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats, barbers’ chairs - for specially designed
furniture for hi-fi systems, videos or televisions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalinės baldų dalys, išskyrus dalis medicininiams,
chirurginiams, odontologiniams ar veterinariniams
baldams, sėdimiesiems baldams, kirpyklų krėslams ir
baldams, specialiai suprojektuotiems garso kokybiško
atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai

Description:

Parts of metal furniture excluding for medical, surgical,
dental or veterinary furniture, seats, barbers’ chairs for specially designed furniture for hi-fi systems, videos
or televisions

Ryšys su CN:

9403 90 10

CN:

9403 90 10

31.00.20.50.00

Medinės baldų dalys, išskyrus dalis medicininiams, chirurginiams, odontologiniams ar veterinariniams baldams, sėdimiesiems baldams
ir baldams, specialiai suprojektuotiems garso kokybiško atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai
Parts of wooden furniture excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats - for specially designed furniture for hi-fi
systems, videos or televisions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės baldų dalys, išskyrus dalis medicininiams,
chirurginiams, odontologiniams ar veterinariniams
baldams, sėdimiesiems baldams ir baldams, specialiai
suprojektuotiems garso kokybiško atkūrimo
sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai

Description:

Parts of wooden furniture excluding for medical,
surgical, dental or veterinary furniture, seats - for
specially designed furniture for hi-fi systems, videos or
televisions

Ryšys su CN:

9403 90 30

CN:

9403 90 30

31.00.20.90.00

Baldų dalys iš kitokių medžiagų nei mediena ar metalas, išskyrus dalis medicininiams, chirurginiams, odontologiniams ar
veterinariniams baldams, sėdimiesiems baldams ir baldams, specialiai suprojektuotiems garso kokybiško atkūrimo sistemoms, vaizdo ar
televizijos aparatūrai
Parts of furniture other than of wood or metal excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats, barbers’ chairs - for
furniture designed for hi-fi, videos or televisions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų dalys iš kitokių medžiagų nei mediena ar
metalas, išskyrus dalis medicininiams, chirurginiams,
odontologiniams ar veterinariniams baldams,
sėdimiesiems baldams ir baldams, specialiai
suprojektuotiems garso kokybiško atkūrimo
sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai

Description:

Parts of furniture other than of wood or metal
excluding for medical, surgical, dental or veterinary
furniture, seats, barbers’ chairs - for furniture designed
for hi-fi, videos or televisions

Ryšys su CN:

9403 90 90

CN:

9403 90 90
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31.00.9

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių
gamybos dalis
Upholstering services of chairs and seats; sub-contracted operations as part of manufacturing of seats, parts thereof and parts of
furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos;
operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų
baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

Description:

Upholstering services of chairs and seats; subcontracted operations as part of manufacturing of
seats, parts thereof and parts of furniture

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos
Upholstering services of chairs and seats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos

Description:

Upholstering services of chairs and seats

31.00.91.00.00

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos
Upholstering services of chairs and seats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos

Description:

Upholstering services of chairs and seats

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of seats, parts thereof and parts of furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų
baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
seats, parts thereof and parts of furniture

31.00.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of seats, parts thereof and parts of furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų
baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
seats, parts thereof and parts of furniture

31.01

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai
Office and shop furniture

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

Description:

Office and shop furniture

31.01.1

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai
Office and shop furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

Description:

Office and shop furniture
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31.01.11

Metaliniai įstaigų baldai
Metal furniture of a kind used in offices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metaliniai įstaigų baldai

Description:

Metal furniture of a kind used in offices

31.01.11.00.00

Metaliniai įstaigų baldai
Metal furniture for offices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metaliniai įstaigų baldai

Description:

Metal furniture for offices

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403[.10(.51 + .58 + .91 + .93 + .98)]

CN:

9403[.10(.51 + .58 + .91 + .93 + .98)]

31.01.12

Mediniai įstaigų baldai
Wooden furniture of a kind used in offices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai įstaigų baldai

Description:

Wooden furniture of a kind used in offices

31.01.12.00.00

Mediniai įstaigų baldai
Wooden furniture of a kind used in offices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai įstaigų baldai

Description:

Wooden furniture of a kind used in offices

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

CN:

9403[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

31.01.12.00.10

Mediniai įstaigų stalai
Wooden desks of a kind used in offices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai įstaigų stalai

Description:

Wooden desks of a kind used in offices

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 30 19

CN:

9403 30 19

31.01.12.00.40

Mediniai įstaigų baldai, spintos ir lentynos, ne aukštesni kaip 80 cm
Wooden furniture, cupboards and shelves, used in offices, height <= 80 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai įstaigų baldai, spintos ir lentynos, ne
aukštesni kaip 80 cm

Description:

Wooden furniture, cupboards and shelves, used in
offices, height = 80 cm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 30 19

CN:

9403 30 19
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31.01.12.00.50

Mediniai įstaigų baldai, spintos ir lentynos, aukštesni kaip 80 cm
Wooden furniture, cupboards and shelves, used in offices, height > 80 cm

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai įstaigų baldai, spintos ir lentynos, aukštesni
kaip 80 cm

Description:

Wooden furniture, cupboards and shelves, used in
offices, height > 80 cm

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 30 91

CN:

9403 30 91

31.01.12.00.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai įstaigų baldai
Other wooden furniture of a kind used in offices, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai įstaigų baldai

Description:

Other wooden furniture of a kind used in offices, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 30 99

CN:

9403 30 99

31.01.13

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai
Wooden furniture for shops

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

Description:

Wooden furniture for shops

31.01.13.00.00

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai
Wooden furniture for shops

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

Description:

Wooden furniture for shops

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 30

CN:

9403 60 30

31.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of office and shop furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir
prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office and shop furniture

31.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of office and shop furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir
prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office and shop furniture
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31.01.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of office and shop furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigų ir
prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office and shop furniture

31.02

Virtuvės baldai
Kitchen furniture

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Virtuvės baldai

Description:

Kitchen furniture

31.02.1

Virtuvės baldai
Kitchen furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Virtuvės baldai

Description:

Kitchen furniture

31.02.10

Virtuvės baldai
Kitchen furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Virtuvės baldai

Description:

Kitchen furniture

31.02.10.00.00

Virtuvės baldai
Kitchen furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virtuvės baldai

Description:

Kitchen furniture

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403[.40(.10 + .90)]

CN:

9403[.40(.10 + .90)]

31.02.10.00.10

Pakabinamos ir pastatomos virtuvinės spintelės
Hanging and standing dressers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakabinamos ir pastatomos virtuvinės spintelės

Description:

Hanging and standing dressers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 40 90

CN:

9403 40 90

31.02.10.00.20

Virtuviniai stalai
Kitchen tables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Virtuviniai stalai

Description:

Kitchen tables

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

9403 40 90

CN:

9403 40 90

31.02.10.00.80

Kiti virtuviniai mediniai baldai, virtuviniai komplektai
Other wooden kitchen furniture, kitchen sets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti virtuviniai mediniai baldai, virtuviniai komplektai

Description:

Other wooden kitchen furniture, kitchen sets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 40 90

CN:

9403 40 90

31.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of kitchen furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų Description:
gamybos dalis

31.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of kitchen furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų Description:
gamybos dalis

31.02.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of kitchen furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų Description:
gamybos dalis

31.03

Čiužiniai
Mattresses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Čiužiniai

Description:

Mattresses

31.03.1

Čiužiniai
Mattresses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Čiužiniai

Description:

Mattresses

31.03.11

Čiužinių karkasai
Mattress supports

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Čiužinių karkasai

Description:

Mattress supports
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31.03.11.00.00

Čiužinių karkasai (įskaitant medinius ar metalinius rėmus su spyruoklėmis ar plieniniais tinklais, apmuštus čiužinių pagrindus, su
lentjuostėmis, tachtas)
Mattress supports (including wooden or metal frames fitted with springs or steel wire mesh, upholstered mattress bases, with wooden
slats, divans)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiužinių karkasai (įskaitant medinius ar metalinius
rėmus su spyruoklėmis ar plieniniais tinklais, apmuštus
čiužinių pagrindus, su lentjuostėmis, tachtas)

Description:

Mattress supports (including wooden or metal frames
fitted with springs or steel wire mesh, upholstered
mattress bases, with wooden slats, divans)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 10

CN:

9404 10

31.03.12

Čiužiniai, išskyrus čiužinių karkasus
Mattresses, excluding mattress supports

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Čiužiniai, išskyrus čiužinių karkasus

Description:

Mattresses, excluding mattress supports

31.03.12.30.00

Čiužiniai iš akytosios gumos (įskaitant su metaliniais rėmais, išskyrus vandens bei pneumatinius čiužinius)
Mattresses of cellular rubber (including with a metal frame) (excluding water-mattresses, pneumatic mattresses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiužiniai iš akytosios gumos (įskaitant su metaliniais
rėmais, išskyrus vandens bei pneumatinius čiužinius)

Description:

Mattresses of cellular rubber (including with a metal
frame) (excluding water-mattresses, pneumatic
mattresses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 21 10

CN:

9404 21 10

31.03.12.50.00

Čiužiniai iš akytųjų plastikų (įskaitant su metaliniais rėmais, išskyrus vandens bei pneumatinius čiužinius)
Mattresses of cellular plastics (including with a metal frame) (excluding water-mattresses, pneumatic mattresses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiužiniai iš akytųjų plastikų (įskaitant su metaliniais
rėmais, išskyrus vandens bei pneumatinius čiužinius)

Description:

Mattresses of cellular plastics (including with a metal
frame) (excluding water-mattresses, pneumatic
mattresses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 21 90

CN:

9404 21 90

31.03.12.70.00

Spyruokliniai čiužiniai (išskyrus iš akytosios gumos ar plastikų)
Mattresses with spring interiors (excluding of cellular rubber or plastics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spyruokliniai čiužiniai (išskyrus iš akytosios gumos ar
plastikų)

Description:

Mattresses with spring interiors (excluding of cellular
rubber or plastics)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 29 10

CN:

9404 29 10
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31.03.12.90.00

Čiužiniai (išskyrus spyruoklinius, iš akytosios gumos ar plastikų)
Mattresses (excluding with spring interiors, of cellular rubber or plastics)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiužiniai (išskyrus spyruoklinius, iš akytosios gumos ar
plastikų)

Description:

Mattresses (excluding with spring interiors, of cellular
rubber or plastics)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9404 29 90

CN:

9404 29 90

31.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mattresses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mattresses

31.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mattresses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mattresses

31.03.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of mattresses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mattresses

31.09

Kiti baldai
Other furniture

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti baldai

Description:

Other furniture

31.09.1

Kiti baldai
Other furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti baldai

Description:

Other furniture

31.09.11

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai
Metal furniture n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai

Description:

Metal furniture n.e.c.
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31.09.11.00.00

Metaliniai baldai (išskyrus įstaigų, medicininius, chirurginius, odontologinius arba veterinarinius baldus; kirpyklų krėslus, lentynas ir
spintas, specialiai suprojektuotas tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai)
Metal furniture (excluding office, medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers’ chairs - cases and cabinets specially designed
for hi-fi systems, videos or televisions)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metaliniai baldai (išskyrus įstaigų, medicininius,
Description:
chirurginius, odontologinius arba veterinarinius baldus;
kirpyklų krėslus, lentynas ir spintas, specialiai
suprojektuotas tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar
televizijos aparatūrai)

Metal furniture (excluding office, medical, surgical,
dental or veterinary furniture; barbers’ chairs - cases
and cabinets specially designed for hi-fi systems,
videos or televisions)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9403[.20(.20 + .80)]

CN:

9403[.20(.20 + .80)]

31.09.12

Mediniai miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai
Wooden furniture of a kind used in the bedroom, in the dining room and in the living room

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mediniai miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai

Description:

Wooden furniture of a kind used in the bedroom, in
the dining room and in the living room

31.09.12.30.00

Mediniai miegamojo baldai (išskyrus statybines jungiamąsias detales spintoms įmontuoti į sienas, čiužinių pastovus, lempas ir
šviestuvus, pastatomus veidrodžius, sėdimuosius baldus)
Wooden bedroom furniture (excluding builders’ fittings for cupboards to be built into walls, mattress supports, lamps and lighting
fittings, floor standing mirrors, seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai miegamojo baldai (išskyrus statybines
jungiamąsias detales spintoms įmontuoti į sienas,
čiužinių pastovus, lempas ir šviestuvus, pastatomus
veidrodžius, sėdimuosius baldus)

Description:

Wooden bedroom furniture (excluding builders’ fittings
for cupboards to be built into walls, mattress supports,
lamps and lighting fittings, floor standing mirrors,
seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 50

CN:

9403 50

31.09.12.30.10

Medinės lovos
Wooden beds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medinės lovos

Description:

Wooden beds

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 50

CN:

9403 50

31.09.12.30.20

Drabužių spintos
Wardrobes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių spintos

Description:

Wardrobes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 50

CN:

9403 50
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31.09.12.30.30

Komodos
Bureaus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Komodos

Description:

Bureaus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 50

CN:

9403 50

31.09.12.30.80

Kiti mediniai miegamojo baldai
Other wooden bedroom furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mediniai miegamojo baldai

Description:

Other wooden bedroom furniture

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 50

CN:

9403 50

31.09.12.50.00

Mediniai valgomojo ir svetainės baldai (išskyrus pastatomus veidrodžius, sėdimuosius baldus)
Wooden furniture for the dining-room and living-room (excluding floor standing mirrors, seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai valgomojo ir svetainės baldai (išskyrus
pastatomus veidrodžius, sėdimuosius baldus)

Description:

Wooden furniture for the dining-room and living-room
(excluding floor standing mirrors, seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10

31.09.12.50.10

Valgomieji stalai
Dining tables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomieji stalai

Description:

Dining tables

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10

31.09.12.50.20

Knygų spintos
Bookcases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų spintos

Description:

Bookcases

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10
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31.09.12.50.30

Sekcijos
Cabinets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sekcijos

Description:

Cabinets

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10

31.09.12.50.40

Bufetai
Cupboards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bufetai

Description:

Cupboards

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10

31.09.12.50.80

Kiti mediniai valgomojo ir svetainės baldai
Other wooden dining room and living room furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mediniai valgomojo ir svetainės baldai

Description:

Other wooden dining room and living room furniture

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 10

CN:

9403 60 10

31.09.13

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai
Wooden furniture n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai

Description:

Wooden furniture n.e.c.

31.09.13.00.00

Kiti mediniai baldai (išskyrus miegamojo, valgomojo, svetainės, virtuvės, įstaigos, parduotuvės baldus, medicininius, chirurginius,
odontologinius ir (arba) veterinarinius baldus, lentynas ir spintas, specialiai suprojektuotas garso tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo
ar televizijos aparatūrai)
Other wooden furniture (excluding bedroom, dining-, living-room, kitchen office, shop, medical, surgical, dental/veterinary furniture,
cases and cabinets designed for hi-fi, videos and televisions)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti mediniai baldai (išskyrus miegamojo, valgomojo,
svetainės, virtuvės, įstaigos, parduotuvės baldus,
medicininius, chirurginius, odontologinius ir (arba)
veterinarinius baldus, lentynas ir spintas, specialiai
suprojektuotas garso tobulojo atkūrimo sistemoms,
vaizdo ar televizijos aparatūrai)

Description:

Other wooden furniture (excluding bedroom, dining-,
living-room, kitchen office, shop, medical, surgical,
dental/veterinary furniture, cases and cabinets
designed for hi-fi, videos and televisions)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90
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31.09.13.00.10

Knygų lentynos
Bookshelves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų lentynos

Description:

Bookshelves

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.20

Žurnaliniai stalai, televizorių stalai
Coffee tables, TV tables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žurnaliniai stalai, televizorių stalai

Description:

Coffee tables, TV tables

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.30

Prieškambario baldai
Anteroom furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prieškambario baldai

Description:

Anteroom furniture

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.40

Avalynės dėžės
Shoe boxes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės dėžės

Description:

Shoe boxes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.50

Mediniai vonios kambario baldai
Wooden furniture for the bathroom

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai vonios kambario baldai

Description:

Wooden furniture for the bathroom

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90
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31.09.13.00.60

Mediniai sodo baldai, išskyrus sėdimuosius
Wooden furniture for the garden (except seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mediniai sodo baldai, išskyrus sėdimuosius

Description:

Wooden furniture for the garden (except seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.70

Knygų spintos
Bookcases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų spintos

Description:

Bookcases

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.13.00.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai baldai
Other wooden furniture, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai baldai

Description:

Other wooden furniture, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 60 90

CN:

9403 60 90

31.09.14

Baldai, pagaminti iš plastiko ar kitų medžiagų (pavyzdžiui, nendrių, vytelių ar bambuko)
Furniture of plastics or other materials (e.g., cane, osier or bamboo)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldai, pagaminti iš plastiko ar kitų medžiagų
(pavyzdžiui, nendrių, vytelių ar bambuko)

Description:

Furniture of plastics or other materials (e.g., cane, osier
or bamboo)

31.09.14.30.00

Plastikiniai baldai (išskyrus medicininius, chirurginius, odontologinius ar veterinarinius baldus, lentynas, spintas, specialiai
suprojektuotas tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai)
Furniture of plastics (excluding medical, surgical, dental or veterinary furniture - cases and cabinets specially designed for hi-fi systems,
videos and televisions)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai baldai (išskyrus medicininius, chirurginius,
odontologinius ar veterinarinius baldus, lentynas,
spintas, specialiai suprojektuotas tobulojo atkūrimo
sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai)

Description:

Furniture of plastics (excluding medical, surgical, dental
or veterinary furniture - cases and cabinets specially
designed for hi-fi systems, videos and televisions)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 70

CN:

9403 70
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31.09.14.30.10

Plastikiniai vonios kambario baldai
Furniture of plastics for the bathroom

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai vonios kambario baldai

Description:

Furniture of plastics for the bathroom

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 70

CN:

9403 70

31.09.14.30.20

Plastikiniai sodo baldai, išskyrus sėdimuosius
Furniture of plastics for the garden (except seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastikiniai sodo baldai, išskyrus sėdimuosius

Description:

Furniture of plastics for the garden (except seats)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 70

CN:

9403 70

31.09.14.30.80

Kiti plastikiniai baldai
Other furniture of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai baldai

Description:

Other furniture of plastics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403 70

CN:

9403 70

31.09.14.50.00

Baldai, pagaminti iš kitokių medžiagų nei metalas, mediena ar plastikas, išskyrus sėdimuosius baldus, lentynas ir spintas, specialiai
suprojektuotas garso tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos aparatūrai)
Furniture of materials other than metal, wood or plastic (excluding seats, cases and cabinets specially designed for hi-fi systems, videos
and televisions)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldai, pagaminti iš kitokių medžiagų nei metalas,
mediena ar plastikas, išskyrus sėdimuosius baldus,
lentynas ir spintas, specialiai suprojektuotas garso
tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos
aparatūrai)

Description:

Furniture of materials other than metal, wood or plastic
(excluding seats, cases and cabinets specially designed
for hi-fi systems, videos and televisions)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9403[.81 + .89]

CN:

9403[.81 + .89]

31.09.9

Naujų baldų apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis
Finishing services of new furniture; sub-contracted operations as part of manufacturing of other furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naujų baldų apdailos paslaugos; operacijos pagal
subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis

Description:

Finishing services of new furniture; sub-contracted
operations as part of manufacturing of other furniture
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31.09.91

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimą)
Finishing services of new furniture (except upholstering of chairs and seats)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir
sėdimųjų baldų aptraukimą)

Description:

Finishing services of new furniture (except upholstering
of chairs and seats)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - baldų lakavimo,
dengimo politūra, auksavimo ir dažymo paslaugos
gamybos proceso metu Į šią subkategoriją neįeina: kėdžių ir sėdynių aptraukimo paslaugos,
klasifikuojamos 31.00.91 - baldų taisymo, techninės
priežiūros ir restauravimo paslaugos, klasifikuojamos
95.24.10

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - lacquering, varnishing,
gilding and painting services of furniture within the
manufacturing process This subcategory excludes: upholstering services of chairs and seats, classified in
31.00.91 - repair, maintenance and restoration services
of furniture, classified in 95.24.10

31.09.91.00.00

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimą)
Finishing services of new furniture (except upholstering of chairs and seats)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir
sėdimųjų baldų aptraukimą)

Description:

Finishing services of new furniture (except upholstering
of chairs and seats)

31.09.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other furniture

31.09.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other furniture

32

Kitos pagamintos prekės
Other manufactured goods

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kitos pagamintos prekės

Description:

Other manufactured goods

32.1

Papuošalai, juvelyriniai, bižuterijos ir panašūs dirbiniai ir gaminiai
Jewellery, bijouterie and related articles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Papuošalai, juvelyriniai, bižuterijos ir panašūs dirbiniai ir Description:
gaminiai
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32.11

Monetos
Coins

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Monetos

Description:

Coins

32.11.1

Monetos
Coins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Monetos

Description:

Coins

32.11.10

Monetos
Coins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Monetos

Description:

Coins

32.11.10.00.00

Monetos (išskyrus monetas, įmontuotas į asmenines puošmenas, ir monetas, naudotinas tik kaip metalo laužas ar atliekos)
Coin (excluding coin mounted in objects of personal adornment, coins usable only as scrap or waste metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Monetos (išskyrus monetas, įmontuotas į asmenines
puošmenas, ir monetas, naudotinas tik kaip metalo
laužas ar atliekos)

Description:

Coin (excluding coin mounted in objects of personal
adornment, coins usable only as scrap or waste metal)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7118[.10 + .90]

CN:

7118[.10 + .90]

32.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coins

32.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coins

32.11.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of coins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų
gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coins
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32.12

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai
Jewellery and related articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai Description:

32.12.1

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai
Jewellery and related articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai Description:

32.12.11

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus, bet neįtvirtintus
Cultured pearls, precious or semi-precious stones, including synthetic or reconstructed, worked but not set

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai Description:
akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus,
apdirbtus, bet neįtvirtintus

32.12.11.00.00

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus, bet neįtvirtintus
Cultured pearls, precious or semi-precious stones, including synthetic or reconstructed, worked but not set

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai Description:
akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus,
apdirbtus, bet neįtvirtintus

Cultured pearls, precious or semi-precious stones,
including synthetic or reconstructed, worked but not
set

Ryšys su CN:

7101 22 + 7102 39 + 7103[.91 + .99] + 7104 90

7101 22 + 7102 39 + 7103[.91 + .99] + 7104 90

32.12.12

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai
Industrial diamonds, worked; dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba
sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų
dulkės ar milteliai

Description:

Industrial diamonds, worked; dust and powder of
natural or synthetic precious or semi-precious stones

32.12.12.00.00

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai
Industrial diamonds, worked; dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba
sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų
dulkės ar milteliai

Description:

Industrial diamonds, worked; dust and powder of
natural or synthetic precious or semi-precious stones

Ryšys su CN:

7102 29 + 7105[.10 + .90]

CN:

7102 29 + 7105[.10 + .90]
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32.12.13

Juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys; aukso ar sidabro dailieji dirbiniai bei jų dalys
Articles of jewellery and parts thereof; articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys; aukso ar sidabro
dailieji dirbiniai bei jų dalys

Description:

Articles of jewellery and parts thereof; articles of
goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - juvelyrinių dirbinių
perdarymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - remanufacturing of
articles of jewellery

32.12.13.30.00

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo (įskaitant padengtą, plakiruotą)
Articles of jewellery and parts thereof of precious metal (including plated, clad)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo (įskaitant
padengtą, plakiruotą)

Description:

Articles of jewellery and parts thereof of precious metal
(including plated, clad)

Ryšys su CN:

7113[.11 + .19 + .20]

CN:

7113[.11 + .19 + .20]

32.12.13.51.00

Aukso arba sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš sidabro
Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares of silver

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukso arba sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš sidabro

Description:

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares of silver

Ryšys su CN:

7114 11

CN:

7114 11

32.12.13.53.00

Niekur kitur nepriskirti aukso arba sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš tauriojo metalo
Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares of precious metals, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti aukso arba sidabro
dailiadirbystės dirbiniai iš tauriojo metalo

Description:

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares of
precious metals, n.e.c.

Ryšys su CN:

7114 19

CN:

7114 19

32.12.13.55.00

Aukso arba sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu
Articles of goldsmiths’... wares of base metal clad with precious metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukso arba sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš
netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

Description:

Articles of goldsmiths’... wares of base metal clad with
precious metal

Ryšys su CN:

7114 20

CN:

7114 20

32.12.14

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai ir gaminiai; dirbiniai ir gaminiai iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangiųjų ar pusbrangių
akmenų
Other articles of precious metal; articles of natural or cultured pearls, precious or semi precious stones

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai ir gaminiai; dirbiniai ir
gaminiai iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų
perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų

Description:

Other articles of precious metal; articles of natural or
cultured pearls, precious or semi precious stones
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32.12.14.00.00

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai; dirbiniai iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų
Other articles of precious metal; articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai; dirbiniai iš gamtinių arba Description:
dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangiųjų ar pusbrangių
akmenų

Other articles of precious metal; articles of natural or
cultured pearls, precious or semi-precious stones

Ryšys su CN:

7115 90 + 7116[.10 + .20(.11 + .80)] + 9113[.10(.10 +
.90)]

7115 90 + 7116[.10 + .20(.11 + .80)] + 9113[.10(.10 +
.90)]

32.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of jewellery and related articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
jewellery and related articles

32.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of jewellery and related articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
jewellery and related articles

32.12.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of jewellery and related articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
jewellery and related articles

32.13

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai
Imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

Description:

Imitation jewellery and related articles

32.13.1

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai
Imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

Description:

Imitation jewellery and related articles

32.13.10

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai
Imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

Description:

Imitation jewellery and related articles

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

1 327/1 939

PGPK 2013

32.13.10.00.00

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai
Imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

Description:

Imitation jewellery and related articles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7117[.11 + .19 + .90] + 9113 20

CN:

7117[.11 + .19 + .90] + 9113 20

32.13.10.00.10

Bižuterija iš gintaro
Jewellery of amber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bižuterija iš gintaro

Description:

Jewellery of amber

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7117 90

CN:

7117 90

32.13.10.00.80

Kita dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai
Other imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

Description:

Other imitation jewellery and related articles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

7117[.11 + .19 + .90] + 9113 20

CN:

7117[.11 + .19 + .90] + 9113 20

32.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės
bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
imitation jewellery and related articles

32.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės
bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
imitation jewellery and related articles

32.13.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of imitation jewellery and related articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės
bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
imitation jewellery and related articles
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32.2

Muzikos instrumentai
Musical instruments

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Muzikos instrumentai

Description:

Musical instruments

32.20

Muzikos instrumentai
Musical instruments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Muzikos instrumentai

Description:

Musical instruments

32.20.1

Fortepijonai, vargonai ir kiti styginiai ir pučiamieji muzikos instrumentai, klavišiniai; metronomai, kamertonai; muzikinių skrynučių
mechanizmai
Pianos, organs and other string and wind musical instruments, keyboards; metronomes, tuning forks; mechanisms for musical boxes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fortepijonai, vargonai ir kiti styginiai ir pučiamieji
muzikos instrumentai, klavišiniai; metronomai,
kamertonai; muzikinių skrynučių mechanizmai

Description:

Pianos, organs and other string and wind musical
instruments, keyboards; metronomes, tuning forks;
mechanisms for musical boxes

32.20.11

Fortepijonai ir pianinai bei kiti klavišiniai styginiai muzikos instrumentai
Pianos and other keyboard stringed musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fortepijonai ir pianinai bei kiti klavišiniai styginiai
muzikos instrumentai

Description:

Pianos and other keyboard stringed musical
instruments

32.20.11.10.00

Nauji akustiniai pianinai (įskaitant automatinius pianinus)
Acoustic new upright pianos (including automatic pianos)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nauji akustiniai pianinai (įskaitant automatinius
pianinus)

Description:

Acoustic new upright pianos (including automatic
pianos)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9201 10 10

CN:

9201 10 10

32.20.11.30.00

Akustiniai rojaliai (įskaitant automatinius rojalius)
Acoustic grand pianos (including automatic pianos)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akustiniai rojaliai (įskaitant automatinius rojalius)

Description:

Acoustic grand pianos (including automatic pianos)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9201 20

CN:

9201 20
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32.20.11.50.00

Klavišiniai styginiai instrumentai (įskaitant klavesinus, spinetus ir klavikordus)
Keyboard stringed instruments (including harpsichords, spinets and clavichords)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klavišiniai styginiai instrumentai (įskaitant klavesinus,
spinetus ir klavikordus)

Description:

Keyboard stringed instruments (including harpsichords,
spinets and clavichords)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9201 90

CN:

9201 90

32.20.12

Kiti styginiai muzikos instrumentai
Other string musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti styginiai muzikos instrumentai

Description:

Other string musical instruments

32.20.12.00.00

Kiti styginiai muzikos instrumentai
Other string musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti styginiai muzikos instrumentai

Description:

Other string musical instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9202[.10(.10 + .90) + .90(.30 + .80)]

CN:

9202[.10(.10 + .90) + .90(.30 + .80)]

32.20.13

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir panašūs instrumentai; akordeonai ir panašūs instrumentai; lūpinės armonikėlės;
pučiamieji instrumentai
Keyboard pipe organs, harmoniums and similar instruments; accordions and similar instruments; mouth organs; wind instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir
panašūs instrumentai; akordeonai ir panašūs
instrumentai; lūpinės armonikėlės; pučiamieji
instrumentai

Description:

Keyboard pipe organs, harmoniums and similar
instruments; accordions and similar instruments;
mouth organs; wind instruments

32.20.13.10.00

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir panašūs klavišiniai instrumentai su oro srove virpinamais metaliniais liežuvėliais
Keyboard pipe organs, harmoniums and similar keyboard instruments with free metal reeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir
panašūs klavišiniai instrumentai su oro srove
virpinamais metaliniais liežuvėliais

Description:

Keyboard pipe organs, harmoniums and similar
keyboard instruments with free metal reeds

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9205 90 50

CN:

9205 90 50
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32.20.13.40.00

Akordeonai ir panašūs instrumentai; lūpinės armonikėlės
Accordions and similar instruments; mouth organs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akordeonai ir panašūs instrumentai; lūpinės
armonikėlės

Description:

Accordions and similar instruments; mouth organs

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9205[.90(.10 + .30)]

CN:

9205[.90(.10 + .30)]

32.20.13.70.00

Kiti pučiamieji instrumentai
Other wind instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti pučiamieji instrumentai

Description:

Other wind instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9205[.10 + .90(.90)]

CN:

9205[.10 + .90(.90)]

32.20.14

Muzikos arba klavišiniai instrumentai, kurių garsui išgauti ar stiprinti būtina elektra
Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos arba klavišiniai instrumentai, kurių garsui
išgauti ar stiprinti būtina elektra

Description:

Musical or keyboard instruments, the sound of which is
produced, or must be amplified, electrically

32.20.14.00.00

Muzikos ar klavišiniai instrumentai, kurių garsui išgauti ar stiprinti būtina elektra
Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos ar klavišiniai instrumentai, kurių garsui išgauti
ar stiprinti būtina elektra

Description:

Musical or keyboard instruments, the sound of which is
produced, or must be amplified, electrically

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9207[.10(.10 + .30 + .50 + .80) + .90(.10 + .90)]

CN:

9207[.10(.10 + .30 + .50 + .80) + .90(.10 + .90)]

32.20.15

Kiti muzikos instrumentai
Other musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti muzikos instrumentai

Description:

Other musical instruments

32.20.15.10.00

Mušamieji muzikos instrumentai
Percussion musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mušamieji muzikos instrumentai

Description:

Percussion musical instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9206

CN:

9206

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 331/1 939

PGPK 2013

32.20.15.30.00

Muzikinės skrynelės, mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai pjūklai, barškalai, lūpinės
sirenos, garsiniai jaukai, pučiamieji ragai, kvietimo ragai ir švilpukai
Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws, rattles, mouth-operated sirens;
decoy calls; mouth-blown-, call horns and whistles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikinės skrynelės, mugių vargonėliai, mechaninės
rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai
pjūklai, barškalai, lūpinės sirenos, garsiniai jaukai,
pučiamieji ragai, kvietimo ragai ir švilpukai

Description:

Musical boxes, fairground organs, mechanical street
organs, mechanical singing birds, musical saws, rattles,
mouth-operated sirens; decoy calls; mouth-blown-, call
horns and whistles

Ryšys su CN:

9208[.10 + .90]

CN:

9208[.10 + .90]

32.20.16

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynelių mechanizmai; muzikos instrumentų stygos
Metronomes, tuning forks and pitch pipes; mechanisms for musical boxes; musical instrument strings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai;
Description:
muzikinių skrynelių mechanizmai; muzikos instrumentų
stygos

32.20.16.00.00

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynučių mechanizmai; muzikos instrumentų stygos
Metronomes, tuning forks and pitch pipes; mechanisms for musical boxes; musical instrument strings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai;
muzikinių skrynučių mechanizmai; muzikos
instrumentų stygos

Description:

Metronomes, tuning forks and pitch pipes;
mechanisms for musical boxes; musical instrument
strings

Ryšys su CN:

9209[.30 + .99(.40 + .50)]

CN:

9209[.30 + .99(.40 + .50)]

32.20.2

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of musical instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of musical instruments

32.20.20

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of musical instruments

32.20.20.00.00

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of musical instruments

Ryšys su CN:

9209[.91 + .92 + .94 + .99(.20 + .70)]

CN:

9209[.91 + .92 + .94 + .99(.20 + .70)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Metronomes, tuning forks and pitch pipes;
mechanisms for musical boxes; musical instrument
strings

1 332/1 939

PGPK 2013

32.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of musical instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos
instrumentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
musical instruments

32.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos
instrumentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
musical instruments

32.20.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos
instrumentų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
musical instruments

32.3

Sporto reikmenys
Sports goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Sporto reikmenys

Description:

Sports goods

32.30

Sporto reikmenys
Sports goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sporto reikmenys

Description:

Sports goods

32.30.1

Sporto reikmenys
Sports goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sporto reikmenys

Description:

Sports goods

32.30.11

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys, išskyrus avalynę; pačiūžos ir riedučiai; jų dalys
Snow-skis and other snow-ski equipment, except footwear; ice skates and roller skates; parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys, išskyrus avalynę;
pačiūžos ir riedučiai; jų dalys

Description:

Snow-skis and other snow-ski equipment, except
footwear; ice skates and roller skates; parts thereof
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32.30.11.31.00

Slidės žiemos sportui
Skis, for winter sports

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slidės žiemos sportui

Description:

Skis, for winter sports

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

9506[.11(.10 + .21 + .29 + .80)]

CN:

9506[.11(.10 + .21 + .29 + .80)]

32.30.11.37.00

Slidžių apkaustai, stabdžiai ir slidžių lazdos
Ski-bindings, ski brakes and ski poles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slidžių apkaustai, stabdžiai ir slidžių lazdos

Description:

Ski-bindings, ski brakes and ski poles

Ryšys su CN:

9506[.12 + .19]

CN:

9506[.12 + .19]

32.30.11.50.00

Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamomis pačiūžomis ar riedučiais; jų dalys ir reikmenys
Ice skates and roller skates, including skating boots with skates attached; parts and accessories therefor

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su
tvirtinamomis pačiūžomis ar riedučiais; jų dalys ir
reikmenys

Description:

Ice skates and roller skates, including skating boots
with skates attached; parts and accessories therefor

Ryšys su CN:

9506[.70(.10 + .30 + .90)]

CN:

9506[.70(.10 + .30 + .90)]

32.30.12

Slidinėjimo avalynė
Snow-ski footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Slidinėjimo avalynė

Description:

Snow-ski footwear

32.30.12.00.00

Slidinėjimo avalynė
Snow-ski footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slidinėjimo avalynė

Description:

Snow-ski footwear

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

6402[.12(.10 + .90)] + 6403 12

CN:

6402[.12(.10 + .90)] + 6403 12

32.30.13

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir kiti vandens sporto reikmenys
Water-skis, surfboards, sailboards and other water-sport equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir kiti vandens
sporto reikmenys

Description:

Water-skis, surfboards, sailboards and other watersport equipment
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32.30.13.00.00

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir kiti vandens sporto reikmenys
Water-skis, surfboards, sailboards and other water-sport equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir kiti vandens
sporto reikmenys

Description:

Water-skis, surfboards, sailboards and other watersport equipment

Ryšys su CN:

9506[.21 + .29]

CN:

9506[.21 + .29]

32.30.14

Gimnastikos, kūno rengybos centrų arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įrenginiai
Gymnasium, fitness centre or athletics articles and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gimnastikos, kūno rengybos centrų arba atletinių
sporto šakų reikmenys ir įrenginiai

Description:

Gymnasium, fitness centre or athletics articles and
equipment

32.30.14.00.00

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įrenginiai
Gymnasium or athletics articles and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba atletinių
sporto šakų reikmenys ir įrenginiai

Description:

Gymnasium or athletics articles and equipment

Ryšys su CN:

9506[.91(.10 + .90)]

CN:

9506[.91(.10 + .90)]

32.30.15

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui arba lauko žaidimams; plaukimo ir irklavimo baseinai
Other articles and equipment for sports or outdoor games; swimming pools and paddling pools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui arba lauko
žaidimams; plaukimo ir irklavimo baseinai

Description:

Other articles and equipment for sports or outdoor
games; swimming pools and paddling pools

32.30.15.10.00

Sportinės odinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
Leather sports gloves, mittens and mitts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sportinės odinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir
puspirštinės

Description:

Leather sports gloves, mittens and mitts

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

4203 21

CN:

4203 21

32.30.15.30.00

Golfo lazdos ir kiti golfo reikmenys (įskaitant golfo kamuoliukus)
Golf clubs and other golf equipment (including golf balls)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Golfo lazdos ir kiti golfo reikmenys (įskaitant golfo
kamuoliukus)

Description:

Golf clubs and other golf equipment (including golf
balls)

Ryšys su CN:

9506[.31 + .32 + .39(.10 + .90)]

CN:

9506[.31 + .32 + .39(.10 + .90)]

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 335/1 939

PGPK 2013

32.30.15.50.00

Stalo teniso reikmenys ir įranga (įskaitant raketes, kamuoliukus ir tinklelius)
Articles and equipment for table-tennis (including bats, balls and nets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stalo teniso reikmenys ir įranga (įskaitant raketes,
kamuoliukus ir tinklelius)

Description:

Articles and equipment for table-tennis (including bats,
balls and nets)

Ryšys su CN:

9506 40

CN:

9506 40

32.30.15.60.00

Teniso, badmintono arba panašios raketės, su stygomis arba be stygų
Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teniso, badmintono arba panašios raketės, su stygomis Description:
arba be stygų

Tennis, badminton or similar rackets, whether or not
strung

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9506[.51 + .59]

CN:

9506[.51 + .59]

32.30.15.80.00

Kamuoliai (išskyrus golfo, stalo teniso kamuoliukus, medicininius kamuolius ir bokso kriaušes)
Balls (excluding golf balls, table-tennis balls, medicine balls and punch balls)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kamuoliai (išskyrus golfo, stalo teniso kamuoliukus,
medicininius kamuolius ir bokso kriaušes)

Description:

Balls (excluding golf balls, table-tennis balls, medicine
balls and punch balls)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9506[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

CN:

9506[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

32.30.15.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sporto ir lauko žaidimų reikmenys ir įrenginiai
Other articles and equipment for sport and open-air games, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sporto ir lauko žaidimų
reikmenys ir įrenginiai

Description:

Other articles and equipment for sport and open-air
games, n.e.c.

Ryšys su CN:

9506[.99(.10 + .90)]

CN:

9506[.99(.10 + .90)]

32.30.16

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys
Fishing rods, other line fishing tackle; articles for hunting or fishing n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur
kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys

Description:

Fishing rods, other line fishing tackle; articles for
hunting or fishing n.e.c.

32.30.16.00.00

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys
Fishing rods, other line fishing tackle; articles for hunting or fishing n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur
kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys

Description:

Fishing rods, other line fishing tackle; articles for
hunting or fishing n.e.c.

Ryšys su CN:

9507[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]

CN:

9507[.10 + .20(.10 + .90) + .30 + .90]
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32.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sports goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sports goods

32.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sports goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sports goods

32.30.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of sports goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto
reikmenų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sports goods

32.4

Žaidimai ir žaislai
Games and toys

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Žaidimai ir žaislai

Description:

Games and toys

32.40

Žaidimai ir žaislai
Games and toys

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žaidimai ir žaislai

Description:

Games and toys

32.40.1

Lėlės, turinčios tik žmogaus pavidalą; žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba ne žmonių pavidalo būtybes; jų dalys
Dolls representing only human beings; toys representing animals or non-human creatures; parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lėlės, turinčios tik žmogaus pavidalą; žaislai,
vaizduojantys gyvūnus arba ne žmonių pavidalo
būtybes; jų dalys

Description:

Dolls representing only human beings; toys
representing animals or non-human creatures; parts
thereof

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės
Dolls representing only human beings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tik žmonių pavidalo lėlės

Description:

Dolls representing only human beings
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32.40.11.00.00

Tik žmonių pavidalo lėlės
Dolls representing only human beings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tik žmonių pavidalo lėlės

Description:

Dolls representing only human beings

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9503 00 21

CN:

9503 00 21

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių pavidalo būtybes
Toys representing animals or non-human creatures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių
pavidalo būtybes

Description:

Toys representing animals or non-human creatures

32.40.12.00.00

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmogaus pavidalo būtybes
Toys representing animals or non-human creatures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmogaus
pavidalo būtybes

Description:

Toys representing animals or non-human creatures

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9503[.00(.41 + .49)]

CN:

9503[.00(.41 + .49)]

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys
Parts and accessories of dolls representing human beings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of dolls representing human
beings

32.40.13.00.00

Žmogaus pavidalo lėlių dalys ir reikmenys
Parts and accessories for dolls representing only human beings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žmogaus pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for dolls representing only
human beings

Ryšys su CN:

9503 00 29

CN:

9503 00 29

32.40.2

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai
Toy trains and their accessories; other reduced-size models or construction sets and constructional toys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti
modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji
žaislai

Description:

Toy trains and their accessories; other reduced-size
models or construction sets and constructional toys

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 338/1 939

PGPK 2013

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai
Toy trains and their accessories; other reduced-size models or construction sets and constructional toys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti
modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji
žaislai

Description:

Toy trains and their accessories; other reduced-size
models or construction sets and constructional toys

32.40.20.00.00

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai
Toy trains and their accessories; other reduced-size models or construction sets and constructional toys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti
modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji
žaislai

Description:

Toy trains and their accessories; other reduced-size
models or construction sets and constructional toys

Ryšys su CN:

9503[.00(.30 + .35 + .39)]

CN:

9503[.00(.30 + .35 + .39)]

32.40.3

Kiti žaislai, įskaitant žaislinius muzikos instrumentus
Other toys, including toy musical instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti žaislai, įskaitant žaislinius muzikos instrumentus

Description:

Other toys, including toy musical instruments

32.40.31

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis; lėlių vežimėliai
Wheeled toys designed to be ridden by children; dolls' carriages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis; lėlių
vežimėliai

Description:

Wheeled toys designed to be ridden by children; dolls'
carriages

32.40.31.00.00

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis (išskyrus dviračius); lėlių vežimėliai
Wheeled toys designed to be ridden by children (excluding bicycles); dolls’ carriages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis (išskyrus
dviračius); lėlių vežimėliai

Description:

Wheeled toys designed to be ridden by children
(excluding bicycles); dolls’ carriages

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9503 00 10

CN:

9503 00 10

32.40.32

Dėlionės
Puzzles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dėlionės

Description:

Puzzles
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32.40.32.00.00

Dėlionės
Puzzles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dėlionės

Description:

Puzzles

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9503[.00(.61 + .69)]

CN:

9503[.00(.61 + .69)]

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai
Games and toys n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Description:

Games and toys n.e.c.

32.40.39.20.00

Žaisliniai muzikos instrumentai ir aparatai; žaislai, sukomplektuoti į rinkinius arba komplektus (išskyrus elektrinius traukinius, rinkinius, iš
kurių galima surinkti pagal mastelį sumažintus modelius, konstravimo rinkinius bei konstruojamuosius žaislus ir dėliones); žaislai ir
modeliai su varikliais; žaisliniai ginklai
Toy musical instruments and apparatus; toys put up in sets or outfits (excluding electric trains, scale model assembly kits, construction
sets and constructional toys, and puzzles); toys and models incorporating a motor; toy weapons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaisliniai muzikos instrumentai ir aparatai; žaislai,
sukomplektuoti į rinkinius arba komplektus (išskyrus
elektrinius traukinius, rinkinius, iš kurių galima surinkti
pagal mastelį sumažintus modelius, konstravimo
rinkinius bei konstruojamuosius žaislus ir dėliones);
žaislai ir modeliai su varikliais; žaisliniai ginklai

Description:

Toy musical instruments and apparatus; toys put up in
sets or outfits (excluding electric trains, scale model
assembly kits, construction sets and constructional
toys, and puzzles); toys and models incorporating a
motor; toy weapons

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9503[.00(.55 + .70 + .75 + .79 + .81)]

CN:

9503[.00(.55 + .70 + .75 + .79 + .81)]

32.40.39.40.00

Kiti plastikiniai žaislai
Other toys of plastics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai žaislai

Description:

Other toys of plastics

Ryšys su CN:

9503 00 95

CN:

9503 00 95

32.40.39.60.00

Metaliniai miniatiūriniai lietiniai modeliai
Toy die-cast miniature models of metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metaliniai miniatiūriniai lietiniai modeliai

Description:

Toy die-cast miniature models of metal

Ryšys su CN:

9503 00 85

CN:

9503 00 85

32.40.39.90.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, žaislai
Other toys n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, žaislai

Description:

Other toys n.e.c.
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Ryšys su CN:

9503 00 99

CN:

9503 00 99

32.40.4

Kiti žaidimai
Other games

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti žaidimai

Description:

Other games

32.40.41

Lošimo kortos
Playing cards

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lošimo kortos

Description:

Playing cards

32.40.41.00.00

Lošimo kortos
Playing cards

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lošimo kortos

Description:

Playing cards

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9504 40

CN:

9504 40

32.40.42

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys; kiti moneta ar žetonu įjungiami žaidimai
Articles for billiards, articles for funfair, table or parlour games; other games, coin- or disc-operated

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario žaidimų
reikmenys; kiti moneta ar žetonu įjungiami žaidimai

Description:

Articles for billiards, articles for funfair, table or parlour
games; other games, coin- or disc-operated

32.40.42.10.00

Biliardo įranga ir reikmenys (išskyrus mechaninius skaitiklius, laikmačius ir biliardo lazdų stovus)
Articles and accessories for billiards (excluding mechanical counters, time meters and cue racks)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Biliardo įranga ir reikmenys (išskyrus mechaninius
skaitiklius, laikmačius ir biliardo lazdų stovus)

Description:

Articles and accessories for billiards (excluding
mechanical counters, time meters and cue racks)

Ryšys su CN:

9504 20

CN:

9504 20

32.40.42.30.00

Žaidimai, įjungiami žaisti įmetus monetą, banknotą, žetoną arba kitą panašų dirbinį (išskyrus kėglių takų įrenginius)
Games operated by coins, banknotes, discs or other similar articles (excluding bowling alley equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaidimai, įjungiami žaisti įmetus monetą, banknotą,
žetoną arba kitą panašų dirbinį (išskyrus kėglių takų
įrenginius)

Description:

Games operated by coins, banknotes, discs or other
similar articles (excluding bowling alley equipment)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9504[.30(.10 + .20 + .90)]

CN:

9504[.30(.10 + .20 + .90)]
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32.40.42.50.00

Elektrinių lenktyninių automobilių rinkiniai varžybiniams žaidimams
Electric car racing sets having the character of competitive games

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių lenktyninių automobilių rinkiniai
varžybiniams žaidimams

Description:

Electric car racing sets having the character of
competitive games

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9504 90 10

CN:

9504 90 10

32.40.42.70.00

Kazino lošimų stalai ir automatiniai kėglių takų įrenginiai ir kiti pramogų reikmenys, stalo arba kambario žaidimai, įskaitant pinbolo
stalus (išskyrus įjungiamus moneta, banknotais (popierine valiuta), žetonais ar kitais panašiais dirbiniais, biliardo reikmenis, vaizdo
žaidimus, žaidžiamus naudojant televizijos imtuvą, lošimo kortas, varžybiniams žaidimams skirtus elektrinių lenktyninių automobilių
rinkinius)
Tables for casino games, automatic bowling alley equipment, and other funfair, table or parlour games, including pintables (excluding
operated by coins, banknotes ‘paper currency’, discs or other similar articles, billiards, video games for use with a television receiver,
playing cards and electric car racing sets, having the character of competitive games)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kazino lošimų stalai ir automatiniai kėglių takų
Description:
įrenginiai ir kiti pramogų reikmenys, stalo arba
kambario žaidimai, įskaitant pinbolo stalus (išskyrus
įjungiamus moneta, banknotais (popierine valiuta),
žetonais ar kitais panašiais dirbiniais, biliardo reikmenis,
vaizdo žaidimus, žaidžiamus naudojant televizijos
imtuvą, lošimo kortas, varžybiniams žaidimams skirtus
elektrinių lenktyninių automobilių rinkinius)

Tables for casino games, automatic bowling alley
equipment, and other funfair, table or parlour games,
including pintables (excluding operated by coins,
banknotes ‘paper currency’, discs or other similar
articles, billiards, video games for use with a television
receiver, playing cards and electric car racing sets,
having the character of competitive games)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9504 90 80

CN:

9504 90 80

32.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of games and toys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir
žaislų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
games and toys

32.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of games and toys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir
žaislų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
games and toys

32.40.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of games and toys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir
žaislų gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
games and toys
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32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys
Medical and dental instruments and supplies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir
reikmenys

Description:

Medical and dental instruments and supplies

32.50

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys
Medical and dental instruments and supplies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir
reikmenys

Description:

Medical and dental instruments and supplies

32.50.1

Medicinos, chirurgijos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys
Medical, surgical and dental instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medicinos, chirurgijos ir odontologijos prietaisai,
instrumentai ir reikmenys

Description:

Medical, surgical and dental instruments and
appliances

32.50.11

Odontologijoje naudojami instrumentai ir prietaisai
Instruments and appliances used in dental treatment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odontologijoje naudojami instrumentai ir prietaisai

Description:

Instruments and appliances used in dental treatment

32.50.11.30.00

Gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti, su kita prie to paties pagrindo pritvirtinta odontologijos įranga
Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti, su kita prie
to paties pagrindo pritvirtinta odontologijos įranga

Description:

Dental drill engines, whether or not combined on a
single base with other dental equipment

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 41

CN:

9018 41

32.50.11.50.00

Kiti prietaisai ir įrenginiai, naudojami odontologijoje (išskyrus gręžtuvus)
Instruments and appliances used in dental sciences (excluding drill engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti prietaisai ir įrenginiai, naudojami odontologijoje
(išskyrus gręžtuvus)

Description:

Instruments and appliances used in dental sciences
(excluding drill engines)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018[.49(.10 + .90)]

CN:

9018[.49(.10 + .90)]
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32.50.12

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai
Medical, surgical or laboratory sterilisers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai
sterilizatoriai

Description:

Medical, surgical or laboratory sterilisers

32.50.12.00.00

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai
Medical, surgical or laboratory sterilisers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai
sterilizatoriai

Description:

Medical, surgical or laboratory sterilisers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8419 20

CN:

8419 20

32.50.13

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs reikmenys; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti instrumentai ir prietaisai
Syringes, needles, catheters, cannulae and the like; ophthalmic and other instruments and appliances n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs
reikmenys; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti
instrumentai ir prietaisai

Description:

Syringes, needles, catheters, cannulae and the like;
ophthalmic and other instruments and appliances n.e.c.

32.50.13.11.00

Švirkštai, su adatomis arba be adatų, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švirkštai, su adatomis arba be adatų, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje

Description:

Syringes, with or without needles, used in medical,
surgical, dental or veterinary sciences

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018[.31(.10 + .90)]

CN:

9018[.31(.10 + .90)]

32.50.13.13.00

Cilindrinės metalinės adatos, naudojamos medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
Tubular metal needles, for medical, surgical, dental or veterinary sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cilindrinės metalinės adatos, naudojamos medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

Description:

Tubular metal needles, for medical, surgical, dental or
veterinary sciences

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 32 10

CN:

9018 32 10
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32.50.13.15.00

Adatos žaizdoms siūti, naudojamos medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
Needles for sutures used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Adatos žaizdoms siūti, naudojamos medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

Description:

Needles for sutures used in medical, surgical, dental or
veterinary sciences

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 32 90

CN:

9018 32 90

32.50.13.17.00

Adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje (išskyrus
cilindrines metalines ir žaizdoms siūti skirtas adatas)
Needles, catheters, cannulae and the like used in medical, surgical, dental or veterinary sciences (excluding tubular metal needles and
needles for sutures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai,
naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje (išskyrus cilindrines metalines ir
žaizdoms siūti skirtas adatas)

Description:

Needles, catheters, cannulae and the like used in
medical, surgical, dental or veterinary sciences
(excluding tubular metal needles and needles for
sutures)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 39

CN:

9018 39

32.50.13.20.00

Oftalmologijos prietaisai ir įrenginiai
Ophthalmic instruments and appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oftalmologijos prietaisai ir įrenginiai

Description:

Ophthalmic instruments and appliances

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018[.50(.10 + .90)]

CN:

9018[.50(.10 + .90)]

32.50.13.33.00

Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui matuoti (įskaitant kraujospūdžio manometrus, tenziometrus, oscilometrus)
Instruments and apparatus for measuring blood-pressure (including sphygmomanometers, tensiometers, oscillometers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui matuoti (įskaitant
kraujospūdžio manometrus, tenziometrus,
oscilometrus)

Description:

Instruments and apparatus for measuring bloodpressure (including sphygmomanometers,
tensiometers, oscillometers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 10

CN:

9018 90 10

32.50.13.35.00

Medicininiai endoskopai
Endoscopes for medical purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicininiai endoskopai

Description:

Endoscopes for medical purposes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 20

CN:

9018 90 20
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32.50.13.40.00

Skystiniai termometrai, kurių parodymai registruojami stebint skysčio padėtį, naudojami medicinoje arba veterinarijoje (išskyrus
termometrus, kombinuotus su kitais instrumentais)
Clinical or veterinary thermometers, liquid filled, for direct reading (excluding those combined with other instruments)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skystiniai termometrai, kurių parodymai registruojami
stebint skysčio padėtį, naudojami medicinoje arba
veterinarijoje (išskyrus termometrus, kombinuotus su
kitais instrumentais)

Description:

Clinical or veterinary thermometers, liquid filled, for
direct reading (excluding those combined with other
instruments)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9025 11 20

CN:

9025 11 20

32.50.13.53.00

Hemodializės įrenginiai
Renal dialysis equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hemodializės įrenginiai

Description:

Renal dialysis equipment

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 30

CN:

9018 90 30

32.50.13.55.00

Diatermijos aparatai (įskaitant ultragarsinius)
Diathermic apparatus (including ultrasonic)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diatermijos aparatai (įskaitant ultragarsinius)

Description:

Diathermic apparatus (including ultrasonic)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 40

CN:

9018 90 40

32.50.13.63.00

Kraujo perpylimo (transfuzijos) aparatai (išskyrus specialius stiklinius butelius kraujui laikyti)
Transfusion apparatus (excluding special blood storage glass bottles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kraujo perpylimo (transfuzijos) aparatai (išskyrus
specialius stiklinius butelius kraujui laikyti)

Description:

Transfusion apparatus (excluding special blood storage
glass bottles)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 50

CN:

9018 90 50

32.50.13.65.00

Anestezijos aparatai ir prietaisai
Anaesthetic apparatus and instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Anestezijos aparatai ir prietaisai

Description:

Anaesthetic apparatus and instruments

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 60

CN:

9018 90 60
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32.50.13.70.00

Niekur kitur nepriskirti medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos mokslo srityse naudojami aparatai ir instrumentai
Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti medicinos, chirurgijos,
stomatologijos arba veterinarijos mokslo srityse
naudojami aparatai ir instrumentai

Description:

Instruments and appliances used in medical, surgical or
veterinary sciences, n.e.s.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018[.90(.75 + .84)]

CN:

9018[.90(.75 + .84)]

32.50.13.70.10

Švirkštiniai infuzijos siurbliai
Syringe infusion pumps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Švirkštiniai infuzijos siurbliai

Description:

Syringe infusion pumps

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 84a

CN:

9018 90 84a

32.50.13.70.80

Kiti instrumentai ir įtaisai (išskyrus švirkštinius infuzijos siurblius)
Other instruments and appliances (excluding syringe infusion pumps)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti instrumentai ir įtaisai (išskyrus švirkštinius infuzijos
siurblius)

Description:

Other instruments and appliances (excluding syringe
infusion pumps)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9018 90 84b

CN:

9018 90 84b

32.50.13.80.00

Centrifugos, skirtos naudoti laboratorijose (išskyrus grietinėlės separatorius, drabužių džiovyklas)
Centrifuges of a kind used in laboratories (excluding cream separators, clothes dryers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrifugos, skirtos naudoti laboratorijose (išskyrus
grietinėlės separatorius, drabužių džiovyklas)

Description:

Centrifuges of a kind used in laboratories (excluding
cream separators, clothes dryers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

8421 19 20

CN:

8421 19 20

32.50.2

Terapijos instrumentai ir prietaisai; reikmenys, protezai ir ortopediniai įtaisai
Therapeutic instruments and appliances; accessories, protheses and orthopaedic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Terapijos instrumentai ir prietaisai; reikmenys, protezai
ir ortopediniai įtaisai

Description:

Therapeutic instruments and appliances; accessories,
protheses and orthopaedic appliances

32.50.21

Terapijos instrumentai ir prietaisai; kvėpavimo aparatai
Therapeutic instruments and appliances; breathing appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 347/1 939

PGPK 2013

Pavadinimas:

Terapijos instrumentai ir prietaisai; kvėpavimo aparatai

32.50.21.30.00

Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai (išskyrus visiškai stacionarinius mechanoterapijos
aparatus)
Mechano-therapy appliances, massage apparatus, psychological aptitude-testing apparatus (excluding wholly stationary mechanotherapy apparatus)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai;
psichologinio tinkamumo testų aparatai (išskyrus
visiškai stacionarinius mechanoterapijos aparatus)

Description:

Mechano-therapy appliances, massage apparatus,
psychological aptitude-testing apparatus (excluding
wholly stationary mechano-therapy apparatus)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9019[.10(.10 + .90)]

CN:

9019[.10(.10 + .90)]

32.50.21.80.00

Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, kvėpavimo aparatai
Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, respiration apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės
terapijos, kvėpavimo aparatai

Description:

Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy,
respiration apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9019 20

CN:

9019 20

32.50.21.80.10

Vienkartinės kvėpavimo sistemos
Disposable respiratory systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vienkartinės kvėpavimo sistemos

Description:

Disposable respiratory systems

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9019 20a

CN:

9019 20a

32.50.21.80.80

Kiti ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, kvėpavimo aparatai
Other ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, respiration apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės
terapijos, kvėpavimo aparatai

Description:

Other ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy,
respiration apparatus

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9019 20b

CN:

9019 20b

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai; dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; niekur kitur nepriskirtos dirbtinės kūno
dalys
Artificial joints; orthopaedic appliances; artificial teeth; dental fittings; artificial parts of the body n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai; dirbtiniai dantys;
dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; niekur kitur
nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

Description:

Artificial joints; orthopaedic appliances; artificial teeth;
dental fittings; artificial parts of the body n.e.c.
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32.50.22.35.00

Dirbtiniai sąnariai
Artificial joints

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniai sąnariai

Description:

Artificial joints

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9021 31

CN:

9021 31

32.50.22.39.00

Ortopediniai įtaisai, įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti
Orthopaedic appliances, splints and other fracture appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ortopediniai įtaisai, įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami
lūžiams gydyti

Description:

Orthopaedic appliances, splints and other fracture
appliances

Ryšys su CN:

9021[.10(.10 + .90)]

CN:

9021[.10(.10 + .90)]

32.50.22.53.00

Dirbtiniai individualūs plastikiniai dantys (įskaitant metalines sutvirtinimo detales) (išskyrus dantų protezus ar jų dalis)
Individual artificial teeth of plastics (including metal posts for fixing) (excluding dentures or part dentures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniai individualūs plastikiniai dantys (įskaitant
Description:
metalines sutvirtinimo detales) (išskyrus dantų protezus
ar jų dalis)

Individual artificial teeth of plastics (including metal
posts for fixing) (excluding dentures or part dentures)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9021 21 10

CN:

9021 21 10

32.50.22.55.00

Dirbtiniai individualūs neplastikiniai dantys (įskaitant metalines sutvirtinimo detales) (išskyrus dantų protezus ar jų dalis)
Individual artificial teeth not made of plastics (including metal posts for fixing) (excluding dentures or part dentures)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtiniai individualūs neplastikiniai dantys (įskaitant
Description:
metalines sutvirtinimo detales) (išskyrus dantų protezus
ar jų dalis)

Individual artificial teeth not made of plastics (including
metal posts for fixing) (excluding dentures or part
dentures)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9021 21 90

CN:

9021 21 90

32.50.22.59.00

Dantų tvirtinimo įtaisai (įskaitant dantų protezus ir jų dalis, metalines karūnėles, lietinius alavo ir nerūdijančiojo plieno strypus) (išskyrus
individualius dirbtinius dantis)
Dental fittings (including dentures and part dentures, metal crowns, cast tin bars, stainless steel bars) (excluding individual artificial
teeth)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dantų tvirtinimo įtaisai (įskaitant dantų protezus ir jų
dalis, metalines karūnėles, lietinius alavo ir
nerūdijančiojo plieno strypus) (išskyrus individualius
dirbtinius dantis)

Description:

Dental fittings (including dentures and part dentures,
metal crowns, cast tin bars, stainless steel bars)
(excluding individual artificial teeth)

Ryšys su CN:

9021 29

CN:

9021 29
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32.50.22.90.00

Dirbtinės kūno dalys (išskyrus dirbtinius dantis ir dantų gydymo rinkinius, dirbtinius sąnarius, ortopedijos įtaisus ir įtvarus kaulų lūžiams
gydyti, širdies stimuliatorius)
Artificial parts of the body (excluding artificial teeth and dental fittings, artificial joints, orthopaedic and fracture appliances, heart
pacemakers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinės kūno dalys (išskyrus dirbtinius dantis ir dantų Description:
gydymo rinkinius, dirbtinius sąnarius, ortopedijos
įtaisus ir įtvarus kaulų lūžiams gydyti, širdies
stimuliatorius)

Artificial parts of the body (excluding artificial teeth
and dental fittings, artificial joints, orthopaedic and
fracture appliances, heart pacemakers)

Ryšys su CN:

9021[.39(.10 + .90)]

9021[.39(.10 + .90)]

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of prostheses and orthopaedic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of prostheses and orthopaedic
appliances

32.50.23.00.00

Gaminių ir aparatų, priskirtų HS 90.21 pozicijai, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of articles and apparatus of HS 9021

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminių ir aparatų, priskirtų HS 90.21 pozicijai, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of articles and apparatus of HS
9021

Ryšys su CN:

9021 90 90

CN:

9021 90 90

32.50.3

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys
Medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir
panašios kėdės bei jų dalys

Description:

Medical, surgical, dental or veterinary furniture;
barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

32.50.30

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys
Medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir
panašios kėdės bei jų dalys

Description:

Medical, surgical, dental or veterinary furniture;
barbers' chairs and similar chairs and parts thereof

32.50.30.30.00

Odontologijos, kirpyklų arba panašūs krėslai ir jų dalys (išskyrus odontologijoje naudojamas spjaudykles, burnos skalavimo, kitus
krėsluose įmontuojamus odontologijos įtaisus)
Dentists’, barbers’ or similar chairs and parts thereof (excluding dentists’ spittoon mouth rinsers, chairs incorporating dental
appliances)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odontologijos, kirpyklų arba panašūs krėslai ir jų dalys
(išskyrus odontologijoje naudojamas spjaudykles,
burnos skalavimo, kitus krėsluose įmontuojamus
odontologijos įtaisus)

Description:

Dentists’, barbers’ or similar chairs and parts thereof
(excluding dentists’ spittoon mouth rinsers, chairs
incorporating dental appliances)

Ryšys su CN:

9402 10

CN:

9402 10
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32.50.30.50.00

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje arba veterinarijoje (išskyrus rentgeno aparatų stalus ir kėdes)
Medical, surgical or veterinary furniture, and parts thereof (excluding tables and seats specialised for X-ray purposes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje arba
veterinarijoje (išskyrus rentgeno aparatų stalus ir
kėdes)

Description:

Medical, surgical or veterinary furniture, and parts
thereof (excluding tables and seats specialised for Xray purposes)

Ryšys su CN:

9402 90

CN:

9402 90

32.50.4

Akiniai, lęšiai ir jų dalys
Spectacles, lenses and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Akiniai, lęšiai ir jų dalys

Description:

Spectacles, lenses and parts thereof

32.50.41

Kontaktiniai lęšiai; akinių lęšiai iš bet kokių medžiagų
Contact lenses; spectacle lenses of any material

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kontaktiniai lęšiai; akinių lęšiai iš bet kokių medžiagų

Description:

Contact lenses; spectacle lenses of any material

32.50.41.30.00

Kontaktiniai lęšiai
Contact lenses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kontaktiniai lęšiai

Description:

Contact lenses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9001 30

CN:

9001 30

32.50.41.53.00

Neaptaisyti akinių lęšiai, neskirti regėjimui koreguoti
Unmounted spectacle lenses other than for the correction of vision

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaptaisyti akinių lęšiai, neskirti regėjimui koreguoti

Description:

Unmounted spectacle lenses other than for the
correction of vision

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9001[.40(.20) + .50(.20)]

CN:

9001[.40(.20) + .50(.20)]

32.50.41.55.00

Neaptaisyti vieno židinio akinių lęšiai, skirti regėjimui koreguoti, kurių abi pusės apdorotos
Unmounted single focal spectacle lenses for the correction of vision, with both sides finished

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaptaisyti vieno židinio akinių lęšiai, skirti regėjimui
koreguoti, kurių abi pusės apdorotos

Description:

Unmounted single focal spectacle lenses for the
correction of vision, with both sides finished

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9001[.40(.41) + .50(.41)]

CN:

9001[.40(.41) + .50(.41)]
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32.50.41.59.00

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui koreguoti, kurių abi pusės apdorotos (išskyrus vieno židinio lęšius)
Unmounted spectacle lenses for the correction of vision, with both sides finished other than single focal lenses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui koreguoti,
Description:
kurių abi pusės apdorotos (išskyrus vieno židinio lęšius)

Unmounted spectacle lenses for the correction of
vision, with both sides finished other than single focal
lenses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9001[.40(.49) + .50(.49)]

CN:

9001[.40(.49) + .50(.49)]

32.50.41.70.00

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui koreguoti, išskyrus lęšius, kurių abi pusės apdorotos
Unmounted spectacle lenses for the correction of vision, other than those with both sides finished

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui koreguoti,
išskyrus lęšius, kurių abi pusės apdorotos

Description:

Unmounted spectacle lenses for the correction of
vision, other than those with both sides finished

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9001[.40(.80) + .50(.80)]

CN:

9001[.40(.80) + .50(.80)]

32.50.42

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai ar kiti panašūs įtaisai
Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai ar kiti panašūs
įtaisai

Description:

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective
or other

32.50.42.50.00

Akiniai nuo saulės
Sunglasses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akiniai nuo saulės

Description:

Sunglasses

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9004[.10(.10 + .91 + .99)]

CN:

9004[.10(.10 + .91 + .99)]

32.50.42.90.00

Regėjimo korekcijos, apsauginiai, spalvotieji ar kiti akiniai (išskyrus akinius nuo saulės)
Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other (excluding sunglasses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos, apsauginiai, spalvotieji ar kiti
akiniai (išskyrus akinius nuo saulės)

Description:

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective
or other (excluding sunglasses)

Ryšys su CN:

9004[.90(.10 + .90)]

CN:

9004[.90(.10 + .90)]

32.50.43

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmeliai ir aptaisai
Frames and mountings for spectacles, goggles or the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmeliai ir
aptaisai

Description:

Frames and mountings for spectacles, goggles or the
like
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32.50.43.50.00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš plastiko
Plastic frames and mountings for spectacles, goggles or the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba
panašūs rėmeliai ir aptaisai iš plastiko

Description:

Plastic frames and mountings for spectacles, goggles
or the like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9003 11

CN:

9003 11

32.50.43.90.00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš kitų medžiagų
Non-plastic frames and mountings for spectacles, goggles and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba
panašūs rėmeliai ir aptaisai iš kitų medžiagų

Description:

Non-plastic frames and mountings for spectacles,
goggles and the like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9003 19

CN:

9003 19

32.50.44

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmelių ir aptaisų dalys
Parts of frames and mountings for spectacles, goggles or the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmelių ir
aptaisų dalys

Description:

Parts of frames and mountings for spectacles, goggles
or the like

32.50.44.00.00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba panašių rėmelių ir aptaisų dalys (išskyrus varžtelius, grandinėles be apsauginių
įtaisų, spyruokles iš netauriųjų metalų)
Parts of frames and mountings for spectacles, goggles or the like (excluding screws, chains without securing device, springs of base
metal)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių akinių arba
panašių rėmelių ir aptaisų dalys (išskyrus varžtelius,
grandinėles be apsauginių įtaisų, spyruokles iš
netauriųjų metalų)

Description:

Parts of frames and mountings for spectacles, goggles
or the like (excluding screws, chains without securing
device, springs of base metal)

Ryšys su CN:

9003 90

CN:

9003 90

32.50.5

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys
Other articles for medical or surgical purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

Description:

Other articles for medical or surgical purposes

32.50.50

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys
Other articles for medical or surgical purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

Description:

Other articles for medical or surgical purposes
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32.50.50.10.00

Dantų cementas ir kitos dantų plombos; cementas kaulams atkurti
Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dantų cementas ir kitos dantų plombos; cementas
kaulams atkurti

Description:

Dental cements and other dental fillings; bone
reconstruction cements

Ryšys su CN:

3006 40

CN:

3006 40

32.50.50.20.00

Želiniai preparatai, skirti naudoti medicinoje arba veterinarijoje kaip tepalas chirurginių operacijų arba fizinės apžiūros metu arba kaip
kontaktinė medžiaga tarp kūno ir medicinos prietaisų
Gel preparations for use in human or veterinary medicine as a lubricant for surgical operations or physical examinations or as a
coupling agent between the body and medical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Želiniai preparatai, skirti naudoti medicinoje arba
veterinarijoje kaip tepalas chirurginių operacijų arba
fizinės apžiūros metu arba kaip kontaktinė medžiaga
tarp kūno ir medicinos prietaisų

Description:

Gel preparations for use in human or veterinary
medicine as a lubricant for surgical operations or
physical examinations or as a coupling agent between
the body and medical instruments

Ryšys su CN:

3006 70

CN:

3006 70

32.50.50.30.00

Sterilios chirurginės arba odontologinės priemonės, neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos;
sterilios siuvimo medžiagos, įskaitant sterilius absorbuojamus chirurginius arba odontologinius siūlus (išskyrus ketgutą); sterilūs audinių
adhezyvai, skirti chirurginiam žaizdų uždarymui; sterilios laminarijos ir sterilūs tamponai iš laminarijų; sterilios chirurginės arba
odontologinės absorbuojamos kraujo sustabdymo priemonės
Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable; sterile suture materials, including sterile absorbable surgical or
dental yarns (excluding catgut); sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile
absorbable surgical or dental haemostatics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sterilios chirurginės arba odontologinės priemonės,
neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos
arba neabsorbuojamos; sterilios siuvimo medžiagos,
įskaitant sterilius absorbuojamus chirurginius arba
odontologinius siūlus (išskyrus ketgutą); sterilūs
audinių adhezyvai, skirti chirurginiam žaizdų
uždarymui; sterilios laminarijos ir sterilūs tamponai iš
laminarijų; sterilios chirurginės arba odontologinės
absorbuojamos kraujo sustabdymo priemonės

Description:

Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or
not absorbable; sterile suture materials, including
sterile absorbable surgical or dental yarns (excluding
catgut); sterile tissue adhesives for surgical wound
closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents;
sterile absorbable surgical or dental haemostatics

Ryšys su CN:

3006[.10(.30 + .90)]

CN:

3006[.10(.30 + .90)]

32.50.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir
chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
medical and surgical equipment and orthopaedic
appliances

32.50.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir
chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
medical and surgical equipment and orthopaedic
appliances

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 354/1 939

PGPK 2013

32.50.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir
chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos
dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
medical and surgical equipment and orthopaedic
appliances

32.9

Niekur kitur nepriskirti pramoniniai gaminiai
Manufactured goods n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pramoniniai gaminiai

Description:

Manufactured goods n.e.c.

32.91

Šluotos ir šepečiai
Brooms and brushes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šluotos ir šepečiai

Description:

Brooms and brushes

32.91.1

Šluotos ir šepečiai
Brooms and brushes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Šluotos ir šepečiai

Description:

Brooms and brushes

32.91.11

Buityje naudojamos šluotos ir šepečiai
Brooms and brushes for household cleaning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buityje naudojamos šluotos ir šepečiai

Description:

Brooms and brushes for household cleaning

32.91.11.10.00

Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba kitų augalinių medžiagų
Brooms and brushes of twigs or other vegetable materials, bound together

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba kitų augalinių
medžiagų

Description:

Brooms and brushes of twigs or other vegetable
materials, bound together

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 10

CN:

9603 10

32.91.11.40.00

Rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio ir kiti keliams valyti, namų ūkiui ar gyvūnų priežiūrai skirti šepečiai
Non-motorised, hand-operated mechanical floor sweepers and other brushes for road, household or animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio
ir kiti keliams valyti, namų ūkiui ar gyvūnų priežiūrai
skirti šepečiai

Description:

Non-motorised, hand-operated mechanical floor
sweepers and other brushes for road, household or
animals

Matavimo

vnt.

Unit:

p/st
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vienetas:
Ryšys su CN:

9603[.90(.10 + .91)]

CN:

9603[.90(.10 + .91)]

32.91.11.90.00

Niekur kitur nepriskirti šepečiai
Brushes, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šepečiai

Description:

Brushes, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 90 99

CN:

9603 90 99

32.91.12

Dantų šepetėliai, plaukų šepečiai ir kiti šepečiai asmens priežiūrai; dailininkų teptukai, rašymo teptukai ir kosmetiniai teptukai
Tooth brushes, hair brushes and other toilet brushes for use on the person; artists' brushes, writing brushes and brushes for cosmetics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dantų šepetėliai, plaukų šepečiai ir kiti šepečiai asmens Description:
priežiūrai; dailininkų teptukai, rašymo teptukai ir
kosmetiniai teptukai

32.91.12.10.00

Dantų šepetėliai
Tooth brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dantų šepetėliai

Description:

Tooth brushes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 21

CN:

9603 21

32.91.12.35.00

Plaukų šepečiai
Hair brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plaukų šepečiai

Description:

Hair brushes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 29 30

CN:

9603 29 30

32.91.12.37.00

Skutimosi šepetėliai ir kiti asmens priežiūrai skirti šepečiai (išskyrus dantų šepetėlius ir plaukų šepečius)
Shaving and toilet brushes for personal use (excluding tooth brushes and hair brushes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skutimosi šepetėliai ir kiti asmens priežiūrai skirti
šepečiai (išskyrus dantų šepetėlius ir plaukų šepečius)

Description:

Shaving and toilet brushes for personal use (excluding
tooth brushes and hair brushes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 29 80

CN:

9603 29 80
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32.91.12.50.00

Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai
Artists’ brushes and writing brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai

Description:

Artists’ brushes and writing brushes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 30 10

CN:

9603 30 10

32.91.12.70.00

Teptukai kosmetikos gaminiams užtepti
Brushes for the application of cosmetics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teptukai kosmetikos gaminiams užtepti

Description:

Brushes for the application of cosmetics

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 30 90

CN:

9603 30 90

32.91.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šepečiai
Other brushes n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šepečiai

Description:

Other brushes n.e.c.

32.91.19.30.00

Teptukai, skirti dažyti aliejiniais ar klijiniais dažais, lakuoti, ir panašūs teptukai
Paint brushes, distempering brushes, paper-hanging brushes and varnishing brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teptukai, skirti dažyti aliejiniais ar klijiniais dažais,
lakuoti, ir panašūs teptukai

Description:

Paint brushes, distempering brushes, paper-hanging
brushes and varnishing brushes

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 40 10

CN:

9603 40 10

32.91.19.50.00

Dažymo pagalvėlės ir voleliai
Paint pads and rollers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažymo pagalvėlės ir voleliai

Description:

Paint pads and rollers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 40 90

CN:

9603 40 90

32.91.19.70.00

Šepečiai kaip sudėtinės mašinų, prietaisų arba transporto priemonių (išskyrus kelių šlavimo mašinas) dalys
Brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles (excluding for road-sweepers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šepečiai kaip sudėtinės mašinų, prietaisų arba
transporto priemonių (išskyrus kelių šlavimo mašinas)
dalys

Description:

Brushes constituting parts of machines, appliances or
vehicles (excluding for road-sweepers)
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Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9603 50

CN:

9603 50

32.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of brooms and brushes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir
šepečių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
brooms and brushes

32.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of brooms and brushes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir
šepečių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
brooms and brushes

32.91.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of brooms and brushes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir
šepečių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
brooms and brushes

32.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramonės gaminiai
Other manufactured goods n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramonės gaminiai

Description:

Other manufactured goods n.e.c.

32.99.1

Apsauginiai galvos apdangalai; plunksnakočiai ir pieštukai, lentos; spaudai datai arba numeriui žymėti, antspaudai; rašomųjų mašinėlių
juostelės, antspaudų pagalvėlės
Safety headgear; pens and pencils, boards, date, sealing or numbering stamps; typewriter ribbons, ink-pads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Apsauginiai galvos apdangalai; plunksnakočiai ir
pieštukai, lentos; spaudai datai arba numeriui žymėti,
antspaudai; rašomųjų mašinėlių juostelės, antspaudų
pagalvėlės

Description:

Safety headgear; pens and pencils, boards, date,
sealing or numbering stamps; typewriter ribbons, inkpads

32.99.11

Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti saugos gaminiai
Safety headgear and other safety products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti saugos gaminiai

Description:

Safety headgear and other safety products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - dujokaukės - ugniai Explanatory
atsparūs ir apsauginiai saugos drabužiai - gelbėjimo
notes:
liemenės iš kamštienos - ausų ir nosies kaištukai
(plaukiojimui bei nosies apsaugai) - metaliniai
apsauginiai galvos apdangalai ir kitos metalinės
asmeninės saugos priemonės - elektromonterių saugos
diržai ir kiti diržai, skirti profesinei veiklai
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32.99.11.30.00

Apsauginės pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos, skirtos įvairiems darbams
Protective gloves, mittens and mitts for all trades, of leather or composition leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apsauginės pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos, skirtos
įvairiems darbams

Description:

Protective gloves, mittens and mitts for all trades, of
leather or composition leather

Matavimo
vienetas:

porų sk.

Unit:

pa

Ryšys su CN:

4203 29 10

CN:

4203 29 10

32.99.11.50.00

Apsauginiai galvos apdangalai
Safety headgear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apsauginiai galvos apdangalai

Description:

Safety headgear

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6506[.10(.10 + .80)]

CN:

6506[.10(.10 + .80)]

32.99.11.90.00

Guminiai ar plastikiniai galvos apdangalai (išskyrus apsauginius galvos apdangalus)
Headgear of rubber or plastic (excluding safety headgear)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminiai ar plastikiniai galvos apdangalai (išskyrus
apsauginius galvos apdangalus)

Description:

Headgear of rubber or plastic (excluding safety
headgear)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6506 91

CN:

6506 91

32.99.12

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai pieštukai su
išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis
Ball point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; propelling or sliding pencils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais,
pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų;
automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba
išslystančiomis šerdelėmis

Description:

Ball point pens; felt-tipped and other porous-tipped
pens and markers; propelling or sliding pencils

32.99.12.10.00

Tušinukai
Ball-point pens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tušinukai

Description:

Ball-point pens

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9608[.10(.10 + .92 + .99)]

CN:

9608[.10(.10 + .92 + .99)]
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32.99.12.30.00

Rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų
Felt-tipped and other porous-tipped pens and markers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais,
pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų

Description:

Felt-tipped and other porous-tipped pens and markers

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9608 20

CN:

9608 20

32.99.12.50.00

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis
Propelling or sliding pencils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba
išslystančiomis šerdelėmis

Description:

Propelling or sliding pencils

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9608 40

CN:

9608 40

32.99.13

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai
Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph pens and other pens

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai
plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai

Description:

Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph
pens and other pens

32.99.13.00.00

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai plunksnakočiai, stiliai ir kiti plunksnakočiai
Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph pens and other pens

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai
plunksnakočiai, stiliai ir kiti plunksnakočiai

Description:

Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph
pens and other pens

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9608 30

CN:

9608 30

32.99.14

Rašymo reikmenų rinkiniai, plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; jų dalys
Sets of writing implements, pen- and pencil-holders and similar holders; parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rašymo reikmenų rinkiniai, plunksnakočių koteliai,
pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; jų dalys

Description:

Sets of writing implements, pen- and pencil-holders
and similar holders; parts thereof

32.99.14.10.00

Tušinukų arba pieštukų rinkiniai, sudaryti iš dviejų ar daugiau rašiklių
Pen or pencil sets containing two or more writing instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tušinukų arba pieštukų rinkiniai, sudaryti iš dviejų ar
daugiau rašiklių

Description:

Pen or pencil sets containing two or more writing
instruments

Matavimo

kg

Unit:

kg
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vienetas:
Ryšys su CN:

9608 50

32.99.14.30.00

Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio ir rašalo arba tušo cilindrėlio
Refills for ball-point pens, comprising the ball-point and ink-reservoir

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio antgalio ir
rašalo arba tušo cilindrėlio

Description:

Refills for ball-point pens, comprising the ball-point
and ink-reservoir

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9608 60

CN:

9608 60

32.99.14.50.00

Plunksnos ir plunksnų antgaliai; kopijavimo rapidografai; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; dirbinių, priskirtų
HS 96.08 pozicijai, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)
Pen nibs and nib points; duplicating stylos; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of articles
of HS 9608

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plunksnos ir plunksnų antgaliai; kopijavimo
Description:
rapidografai; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir
panašūs koteliai; dirbinių, priskirtų HS 96.08 pozicijai,
dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)

Pen nibs and nib points; duplicating stylos; penholders, pencil-holders and similar holders; parts
(including caps and clips) of articles of HS 9608

Ryšys su CN:

9608[.91 + .99]

9608[.91 + .99]

32.99.15

Pieštukai, spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų kreidelės
Pencils, crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pieštukai, spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės,
pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo
kreidelės ir siuvėjų kreidelės

Description:

Pencils, crayons, pencil leads, pastels, drawing
charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks

32.99.15.10.00

Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių šerdelės turi kietą apvalkalą (išskyrus medicininius, kosmetikos ar asmens priežiūrai skirtus
pieštukus)
Pencils and crayons with leads encased in a rigid sheath (excluding pencils for medicinal, cosmetic or toilet uses)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių šerdelės turi kietą Description:
apvalkalą (išskyrus medicininius, kosmetikos ar asmens
priežiūrai skirtus pieštukus)

Pencils and crayons with leads encased in a rigid
sheath (excluding pencils for medicinal, cosmetic or
toilet uses)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9609[.10(.10 + .90)]

CN:

9609[.10(.10 + .90)]

32.99.15.30.00

Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos
Black or coloured pencil leads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos

Description:

Black or coloured pencil leads

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9609 20

CN:

9609 20
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32.99.15.50.00

Pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo ir siuvėjų kreidelės
Pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors’ chalks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo ir
siuvėjų kreidelės

Description:

Pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks
and tailors’ chalks

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9609[.90(.10 + .90)]

CN:

9609[.90(.10 + .90)]

32.99.16

Grifelinės lentelės ir lentos; spaudai datai ar numeriui žymėti, antspaudai ir panašūs rankiniai įtaisai; rašomųjų mašinėlių juostelės arba
panašios juostelės; antspaudų pagalvėlės
Slates and boards; date, sealing or numbering stamps and the like; typewriter or similar ribbons; ink-pads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grifelinės lentelės ir lentos; spaudai datai ar numeriui
Description:
žymėti, antspaudai ir panašūs rankiniai įtaisai; rašomųjų
mašinėlių juostelės arba panašios juostelės; antspaudų
pagalvėlės

32.99.16.10.00

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti pritaikytais paviršiais
Slates and boards with writing or drawing surfaces

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti
pritaikytais paviršiais

Description:

Slates and boards with writing or drawing surfaces

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9610

CN:

9610

32.99.16.30.00

Rankiniai spaudai datai žymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai
Date, sealing or numbering stamps, ..., for use in the hand

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai spaudai datai žymėti, antspaudui uždėti arba
numeriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai

Description:

Date, sealing or numbering stamps, ..., for use in the
hand

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9611

CN:

9611

32.99.16.50.00

Antspaudų pagalvėlės (išskyrus ranka valdomus rašalo volelius)
Ink-pads (excluding hand operated ink-rollers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antspaudų pagalvėlės (išskyrus ranka valdomus rašalo
volelius)

Description:

Ink-pads (excluding hand operated ink-rollers)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9612 20

CN:

9612 20
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32.99.16.70.00

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti (išskyrus ritinėlius iš
anglinio ar kitokio kopijavimo popieriaus juostelių)
Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions (excluding rolls of carbon or other copying paper
strip)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės,
įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams
gauti (išskyrus ritinėlius iš anglinio ar kitokio
kopijavimo popieriaus juostelių)

Description:

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise
prepared for giving impressions (excluding rolls of
carbon or other copying paper strip)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9612[.10(.10 + .20 + .80)]

CN:

9612[.10(.10 + .20 + .80)]

32.99.2

Skėčiai; lazdos; sagos; sagų formos; sagtelės; jų dalys
Umbrellas; walking-sticks; buttons; button-moulds; fasteners; parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Skėčiai; lazdos; sagos; sagų formos; sagtelės; jų dalys

Description:

Umbrellas; walking-sticks; buttons; button-moulds;
fasteners; parts thereof

32.99.21

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės; lazdos, lazdos-sėdynės, botagai ir panašūs daiktai
Umbrellas and sun umbrellas; walking-sticks, seat-sticks, whips and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės; lazdos, lazdossėdynės, botagai ir panašūs daiktai

Description:

Umbrellas and sun umbrellas; walking-sticks, seatsticks, whips and the like

32.99.21.30.00

Skėčiai nuo lietaus ir saulės, lazdiniai skėčiai, sodo ir panašūs skėčiai (išskyrus skėčių dėžes)
Umbrellas, sun umbrellas, walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas (excluding umbrella cases)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skėčiai nuo lietaus ir saulės, lazdiniai skėčiai, sodo ir
panašūs skėčiai (išskyrus skėčių dėžes)

Description:

Umbrellas, sun umbrellas, walking-stick umbrellas,
garden umbrellas and similar umbrellas (excluding
umbrella cases)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6601[.10 + .91 + .99(.20 + .90)]

CN:

6601[.10 + .91 + .99(.20 + .90)]

32.99.21.50.00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs gaminiai
Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs
gaminiai

Description:

Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the
like

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

6602

CN:

6602
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32.99.22

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių, botagų ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys
Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių,
botagų ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir
reikmenys

Description:

Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun
umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips and the
like

32.99.22.00.00

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių, vytinių, botagų ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys
Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių,
vytinių, botagų ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir
reikmenys

Description:

Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun
umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, ridingcrops and the like

Ryšys su CN:

6603[.20 + .90(.90)]

CN:

6603[.20 + .90(.90)]

32.99.23

Spraustukai, spausteliai, kniedinės spraustės ir jų dalys; sagos; užtrauktukai
Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts thereof; buttons; slide fasteners

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spraustukai, spausteliai, kniedinės spraustės ir jų dalys;
sagos; užtrauktukai

Description:

Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts
thereof; buttons; slide fasteners

32.99.23.00.00

Spraustukai, spausteliai, spaudės ir jų dalys; sagos; užtrauktukai
Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts thereof; buttons; slide fasteners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spraustukai, spausteliai, spaudės ir jų dalys; sagos;
užtrauktukai

Description:

Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts
thereof; buttons; slide fasteners

Ryšys su CN:

9606[.10 + .21 + .22 + .29] + 9607[.11 + .19]

CN:

9606[.10 + .21 + .22 + .29] + 9607[.11 + .19]

32.99.24

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai; užtrauktukų dalys
Button moulds and other parts of buttons; button blanks; parts of slide fasteners

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai;
užtrauktukų dalys

Description:

Button moulds and other parts of buttons; button
blanks; parts of slide fasteners

32.99.24.30.00

Sagų formos, sagų ruošiniai ir kitos sagų dalys
Button blanks, button moulds and other parts of buttons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sagų formos, sagų ruošiniai ir kitos sagų dalys

Description:

Button blanks, button moulds and other parts of
buttons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9606 30

CN:

9606 30
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32.99.24.50.00

Užtrauktukų fiksatoriai, užtrauktukai, jų šliaužikliai ir kitos detalės bei bet kokio ilgio juostelės, sumontuotos su užsegimui skirtais
užtrauktukų fiksatoriais
Chain scoops, sliders, runners, end pieces and narrow strips of any length mounted with chain scoops for slide fasteners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užtrauktukų fiksatoriai, užtrauktukai, jų šliaužikliai ir
Description:
kitos detalės bei bet kokio ilgio juostelės, sumontuotos
su užsegimui skirtais užtrauktukų fiksatoriais

Chain scoops, sliders, runners, end pieces and narrow
strips of any length mounted with chain scoops for
slide fasteners

Ryšys su CN:

9607[.20(.10 + .90)]

9607[.20(.10 + .90)]

32.99.3

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų
Products of human or animal hair; similar products of textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai Description:
ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų

32.99.30

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų
Products of human or animal hair; similar products of textile materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai Description:
ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų

32.99.30.00.00

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų
Products of human or animal hair; similar products of textile materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai Description:
ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų

Products of human or animal hair; similar products of
textile materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

6703 + 6704[.11 + .19 + .20 + .90]

CN:

6703 + 6704[.11 + .19 + .20 + .90]

32.99.4

Žiebtuvėliai, pypkės ir jų dalys; gaminiai iš degiųjų medžiagų; skystos arba suskystintos degiosios dujos
Lighters, pipes and parts thereof; articles of combustible material; liquid or liquefied gas fuels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žiebtuvėliai, pypkės ir jų dalys; gaminiai iš degiųjų
medžiagų; skystos arba suskystintos degiosios dujos

Description:

Lighters, pipes and parts thereof; articles of
combustible material; liquid or liquefied gas fuels

32.99.41

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai; pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys
Cigarette lighters and other lighters; smoking pipes and cigar or cigarette holders and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai; pypkės ir
cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys

Description:

Cigarette lighters and other lighters; smoking pipes
and cigar or cigarette holders and parts thereof

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

CN:

Products of human or animal hair; similar products of
textile materials

Products of human or animal hair; similar products of
textile materials

1 365/1 939

PGPK 2013

32.99.41.10.00

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai (įskaitant mechaninius, elektrinius, cheminius, nemechaninius ir transporto priemonių
žiebtuvėlius)
Cigarette lighters and other lighters (including mechanical lighters, electrical lighters, chemical lighters, non-mechanical lighters,
vehicle lighters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai (įskaitant
mechaninius, elektrinius, cheminius, nemechaninius ir
transporto priemonių žiebtuvėlius)

Description:

Cigarette lighters and other lighters (including
mechanical lighters, electrical lighters, chemical
lighters, non-mechanical lighters, vehicle lighters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9613[.10 + .20 + .80]

CN:

9613[.10 + .20 + .80]

32.99.41.30.00

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys
Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba
cigarečių kandikliai bei jų dalys

Description:

Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or
cigarette holders, and parts thereof

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9614 00 90

CN:

9614 00 90

32.99.42

Žiebtuvėlių dalys; piroforiniai lydiniai; gaminiai iš degiųjų medžiagų
Parts of lighters; pyrophoric alloys; articles of combustible materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žiebtuvėlių dalys; piroforiniai lydiniai; gaminiai iš
degiųjų medžiagų

Description:

Parts of lighters; pyrophoric alloys; articles of
combustible materials

32.99.42.10.00

Niekur kitur nepriskirti feroceris, piroforiniai lydiniai, degiųjų medžiagų dirbiniai
Ferro-cerium, pyrophoric alloys, articles of combustible materials, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti feroceris, piroforiniai lydiniai,
degiųjų medžiagų dirbiniai

Description:

Ferro-cerium, pyrophoric alloys, articles of combustible
materials, n.e.c.

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3606[.90(.10 + .90)]

CN:

3606[.90(.10 + .90)]

32.99.42.30.00

Cigarečių žiebtuvėlių ir kitų žiebtuvėlių dalys (išskyrus akmenėlius, dagčius, degalus ampulėse, buteliukuose, dėžutėse ar kitoje taroje,
naudojamus cigarečių ar panašiems žiebtuvėliams užpildyti)
Parts of cigarette and other lighters (excluding flints, wicks, fuel in ampoules, bottles, cans or other containers used for filling or
refilling cigarette or similar lighters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cigarečių žiebtuvėlių ir kitų žiebtuvėlių dalys (išskyrus
akmenėlius, dagčius, degalus ampulėse, buteliukuose,
dėžutėse ar kitoje taroje, naudojamus cigarečių ar
panašiems žiebtuvėliams užpildyti)

Description:

Parts of cigarette and other lighters (excluding flints,
wicks, fuel in ampoules, bottles, cans or other
containers used for filling or refilling cigarette or
similar lighters)

Ryšys su CN:

9613 90

CN:

9613 90
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32.99.43

Skystos arba suskystintos degiosios dujos, skirtos žiebtuvėliams, laikomos talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 300 cm³
Liquid or liquefied-gas fuels for lighters, in containers of a capacity <= 300 cm³

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skystos arba suskystintos degiosios dujos, skirtos
žiebtuvėliams, laikomos talpyklose, kurių talpa ne
didesnė kaip 300 cm³

Description:

Liquid or liquefied-gas fuels for lighters, in containers
of a capacity = 300 cm³

32.99.43.00.00

Skysti arba suskystinti dujiniai degalai ne didesnėse kaip 300 cm³ talpyklose, naudojami žiebtuvėliams užpildyti
Liquid or liquefied-gas fuels in containers, for lighters, ? 300 cm³

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skysti arba suskystinti dujiniai degalai ne didesnėse
kaip 300 cm³ talpyklose, naudojami žiebtuvėliams
užpildyti

Description:

Liquid or liquefied-gas fuels in containers, for lighters,
? 300 cm³

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

3606 10

CN:

3606 10

32.99.5

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai
Other articles n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai

Description:

Other articles n.e.c.

32.99.51

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti dirbiniai ir gaminiai, įskaitant priemones, naudojamas triukams rodyti ir pokštams
krėsti
Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti
dirbiniai ir gaminiai, įskaitant priemones, naudojamas
triukams rodyti ir pokštams krėsti

Description:

Festive, carnival or other entertainment articles,
including conjuring tricks and novelty jokes

32.99.51.30.00

Kalėdų šventėms skirti dirbiniai (išskyrus elektrines girliandas, natūralias kalėdines eglutes, kalėdinių eglučių stovus, žvakes, statulėles,
statulas ir panašius dirbinius, naudojamus religinių apeigų dekoracijai)
Articles for Christmas festivities (excluding electric garlands, natural Christmas trees, Christmas tree stands, candles, statuettes, statues
and the like used for decorating places of worship)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalėdų šventėms skirti dirbiniai (išskyrus elektrines
girliandas, natūralias kalėdines eglutes, kalėdinių
eglučių stovus, žvakes, statulėles, statulas ir panašius
dirbinius, naudojamus religinių apeigų dekoracijai)

Description:

Articles for Christmas festivities (excluding electric
garlands, natural Christmas trees, Christmas tree
stands, candles, statuettes, statues and the like used for
decorating places of worship)

Ryšys su CN:

9505[.10(.10 + .90)]

CN:

9505[.10(.10 + .90)]

32.99.51.50.00

Niekur kitur nepriskirti šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti dirbiniai
Festive, carnival or other entertainment articles, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šventiniai, karnavaliniai arba kiti
pramogoms skirti dirbiniai

Description:

Festive, carnival or other entertainment articles, n.e.c.

Ryšys su CN:

9505 90

CN:

9505 90
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32.99.52

Šukos, plaukų laikikliai ir panašūs gaminiai; plaukų segtukai; segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti; kvepalų purkštuvėliai bei jų
antgaliai ir galvutės
Combs, hair-slides and the like; hairpins; curling pins; scent sprays and mounts and heads therefore

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šukos, plaukų laikikliai ir panašūs gaminiai; plaukų
segtukai; segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti;
kvepalų purkštuvėliai bei jų antgaliai ir galvutės

Description:

Combs, hair-slides and the like; hairpins; curling pins;
scent sprays and mounts and heads therefore

32.99.52.80.00

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai purkštuvėliai, jų antgaliai ir galvutės (išskyrus atskirai tiekiamus kvapiųjų aerozolių
rezervuarus, guminius balionėlius)
Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor (excluding reservoirs for scent sprays presented separately,
rubber bulbs)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai
purkštuvėliai, jų antgaliai ir galvutės (išskyrus atskirai
tiekiamus kvapiųjų aerozolių rezervuarus, guminius
balionėlius)

Description:

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and
heads therefor (excluding reservoirs for scent sprays
presented separately, rubber bulbs)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9616[.10(.10 + .90)]

CN:

9616[.10(.10 + .90)]

32.99.53

Demonstravimui skirti prietaisai, aparatai ir modeliai
Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Demonstravimui skirti prietaisai, aparatai ir modeliai

Description:

Instruments, apparatus and models designed for
demonstrational purposes

32.99.53.00.00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui ir netinkami naudoti kitiems tikslams (išskyrus stacionarius lakūnų
treniruoklius, spausdintus brėžinius, diagramas ar iliustracijas)
Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes and unsuitable for other uses (excluding ground flying
trainers, printed plans, diagrams or illustrations)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti
demonstravimui ir netinkami naudoti kitiems tikslams
(išskyrus stacionarius lakūnų treniruoklius, spausdintus
brėžinius, diagramas ar iliustracijas)

Description:

Instruments, apparatus and models designed for
demonstrational purposes and unsuitable for other
uses (excluding ground flying trainers, printed plans,
diagrams or illustrations)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9023[.00(.10 + .80)]

CN:

9023[.00(.10 + .80)]

32.99.54

Žvakės, žvakutės ir panašūs dirbiniai
Candles, tapers and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žvakės, žvakutės ir panašūs dirbiniai

Description:

Candles, tapers and the like
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32.99.54.00.00

Žvakės, plonos žvakės ir panašūs dirbiniai (įskaitant naktinius šviečiančius įtaisus) (išskyrus žvakutes astmai gydyti, vaškinius degtukus,
siera apdorotas juostas, knatus ir žvakes)
Candles, tapers and the like (including night lights fitted with a float) (excluding anti-asthmatic candles, wax matches or vestas,
sulphur-treated bands, wicks and candles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvakės, plonos žvakės ir panašūs dirbiniai (įskaitant
naktinius šviečiančius įtaisus) (išskyrus žvakutes astmai
gydyti, vaškinius degtukus, siera apdorotas juostas,
knatus ir žvakes)

Description:

Candles, tapers and the like (including night lights
fitted with a float) (excluding anti-asthmatic candles,
wax matches or vestas, sulphur-treated bands, wicks
and candles)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

3406

CN:

3406

32.99.55

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys
Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

Description:

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

32.99.55.00.00

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys
Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

Description:

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

Ryšys su CN:

6702[.10 + .90]

CN:

6702[.10 + .90]

32.99.59

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai
Other miscellaneous articles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai

Description:

Other miscellaneous articles n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - laidojimo karstai

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - burial coffins

32.99.59.10.00

Kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės (išskyrus terapijoje naudojamus kvėpavimo aparatus ir saugos kaukes be mechaninių dalių ir
keičiamų filtrų)
Breathing appliances and gas masks (excluding therapeutic respiration apparatus and protective masks having neither mechanical
parts nor replaceable filters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės (išskyrus terapijoje
naudojamus kvėpavimo aparatus ir saugos kaukes be
mechaninių dalių ir keičiamų filtrų)

Description:

Breathing appliances and gas masks (excluding
therapeutic respiration apparatus and protective masks
having neither mechanical parts nor replaceable filters)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

9020

CN:

9020
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32.99.59.20.00

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių
Articles of gut (excluding silkworm gut), goldbeater’s skin, bladders or tendons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių,
pūslių arba sausgyslių

Description:

Articles of gut (excluding silkworm gut), goldbeater’s
skin, bladders or tendons

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

4206

CN:

4206

32.99.59.30.00

Drožiniai iš gyvūninės medžiagos, tokios kaip dramblio kaulas, kaulai, vėžlio šarvas, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras
Carvings from animal material such as ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drožiniai iš gyvūninės medžiagos, tokios kaip dramblio Description:
kaulas, kaulai, vėžlio šarvas, ragai, elnių ragai, koralai,
perlamutras

Carvings from animal material such as ivory, bone,
tortoise shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9601[.10 + .90]

CN:

9601[.10 + .90]

32.99.59.40.00

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai; formuoti arba raižyti vaško, stearino, gamtinių lipų,
gamtinių dervų dirbiniai arba dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti formuoti arba raižyti dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje
Worked vegetable or mineral...; moulded... articles of wax, stearin, …

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos
medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai; formuoti arba
raižyti vaško, stearino, gamtinių lipų, gamtinių dervų
dirbiniai arba dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti
formuoti arba raižyti dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Description:

Worked vegetable or mineral...; moulded... articles of
wax, stearin, …

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9602

CN:

9602

32.99.59.40.10

Gintaro dirbiniai (išskyrus bižuteriją iš gintaro)
Articles of amber (excluding jewellery of amber)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gintaro dirbiniai (išskyrus bižuteriją iš gintaro)

Description:

Articles of amber (excluding jewellery of amber)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9602

CN:

9602

32.99.59.40.80

Kitos apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai
Other worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos
medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai

Description:

Other worked vegetable or mineral carving material
and articles of these materials

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9602

CN:

9602
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32.99.59.50.00

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai
Hand sieves and hand riddles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai

Description:

Hand sieves and hand riddles

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9604

CN:

9604

32.99.59.60.00

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti ir aptaisyti; jų dalys (išskyrus stiklines kolbas)
Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases, and parts thereof (excluding separate glass inners)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti ir aptaisyti; jų Description:
dalys (išskyrus stiklines kolbas)

Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete
with cases, and parts thereof (excluding separate glass
inners)

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9617

CN:

9617

32.99.59.70.00

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai; automatai ir kiti judantys įrenginiai prekėms demonstruoti
Tailors’ dummies, ..., automata and other animated displays

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai; automatai ir kiti
judantys įrenginiai prekėms demonstruoti

Description:

Tailors’ dummies, ..., automata and other animated
displays

Matavimo
vienetas:

kg

Unit:

kg

Ryšys su CN:

9618

CN:

9618

32.99.59.80.00

Spausdinti gaubliai (išskyrus reljefinius gaublius)
Globes, printed (excluding relief globes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti gaubliai (išskyrus reljefinius gaublius)

Description:

Globes, printed (excluding relief globes)

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4905 10

CN:

4905 10

32.99.59.90.10

Karstai
Burial coffins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karstai

Description:

Burial coffins

Matavimo
vienetas:

vnt.

Unit:

p/st

Ryšys su CN:

4421

CN:

4421
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32.99.6

Iškamšų darymo paslaugos
Taxidermy services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Iškamšų darymo paslaugos

Description:

Taxidermy services

32.99.60

Iškamšų darymo paslaugos
Taxidermy services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Iškamšų darymo paslaugos

Description:

Taxidermy services

32.99.60.00.00

Iškamšų darymo paslaugos
Taxidermy services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Iškamšų darymo paslaugos

Description:

Taxidermy services

32.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other manufactured goods n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other manufactured goods n.e.c.

32.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other manufactured goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other manufactured goods n.e.c.

32.99.99.00.00

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis
Sub-contracted operations as part of manufacturing of other manufactured goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur
kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

Description:

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other manufactured goods n.e.c.

33

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos
Repair and installation services of machinery and equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

Description:

Repair and installation services of machinery and
equipment
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33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remonto paslaugos
Repair services of fabricated metal products, machinery and equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of fabricated metal products, machinery
and equipment

33.11

Metalo gaminių remonto paslaugos
Repair services of fabricated metal products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalo gaminių remonto paslaugos

Description:

Repair services of fabricated metal products

33.11.1

Metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of fabricated metal products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of fabricated metal
products

33.11.11

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of structural metal products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of structural metal
products

33.11.11.00.00

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of structural metal products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of structural metal
products

33.11.12

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of tanks, reservoirs and containers of metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of tanks, reservoirs
and containers of metal

33.11.12.00.00

Metalinių cisternų, rezervuarų, bakų ir kitokių talpyklų techninė priežiūra ir taisymas
Repair and maintenance of metal tanks, reservoirs, vats and other containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalinių cisternų, rezervuarų, bakų ir kitokių talpyklų
techninė priežiūra ir taisymas

Description:

Repair and maintenance of metal tanks, reservoirs, vats
and other containers
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33.11.13

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of steam generators, except central heating hot water boilers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of steam generators,
except central heating hot water boilers

33.11.13.00.00

Garo generatorių remontas ir techninė priežiūra (išskyrus centrinio šildymo vandens katilus)
Repair and maintenance services of steam generators (excluding central heating hot water boilers) and of systems of metal pipes in
industrial plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garo generatorių remontas ir techninė priežiūra
(išskyrus centrinio šildymo vandens katilus)

Description:

Repair and maintenance services of steam generators
(excluding central heating hot water boilers) and of
systems of metal pipes in industrial plants

33.11.14

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of weapons and ammunition

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of weapons and
ammunition

33.11.14.00.00

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of weapons and ammunition

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of weapons and
ammunition

33.11.19

Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other fabricated metal products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other fabricated
metal products

33.11.19.00.00

Nebuitinių centrinio šildymo katilų taisymas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of non-domestic central heating boilers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitinių centrinio šildymo katilų taisymas ir techninė Description:
priežiūra

33.12

Mašinų remonto paslaugos
Repair services of machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mašinų remonto paslaugos

Description:

Repair services of machinery
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33.12.1

Bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of general-purpose machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of general-purpose
machinery

33.12.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto
priemonių ir motociklų variklius, remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of engines and
turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

33.12.11.00.00

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir dviračių variklius) remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of engines and turbines (excluding aircraft, vehicle and cycle engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių, transporto
priemonių ir dviračių variklius) remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of engines and turbines
(excluding aircraft, vehicle and cycle engines)

33.12.12

Hidraulinės įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of fluid power equipment, other pumps, compressors, taps and valves

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidraulinės įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų
ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of fluid power
equipment, other pumps, compressors, taps and valves

33.12.12.10.00

Siurblių ir kompresorių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of pumps and compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siurblių ir kompresorių remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of pumps and compressors

33.12.12.20.00

Čiaupų ir sklendžių techninė priežiūra ir taisymas
Repair and maintenance of taps and valves

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Čiaupų ir sklendžių techninė priežiūra ir taisymas

Description:

Repair and maintenance of taps and valves

33.12.13

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of bearings, gears,
gearing and driving elements
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33.12.13.00.00

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of bearings, gears, gearing and driving elements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of bearings, gears,
gearing and driving elements

33.12.14

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of ovens, furnaces and furnace burners

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of ovens, furnaces
and furnace burners

33.12.14.00.00

Krosnių ir krosnių degiklių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of furnaces and furnace burners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnių ir krosnių degiklių remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of furnaces and furnace
burners

33.12.15

Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of lifting and handling equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of lifting and
handling equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - liftų ir eskalatorių remonto ir Explanatory
priežiūros darbai, žr. 43.29.19
notes:

33.12.15.00.00

Kėlimo ir krovimo įrenginių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of lifting and handling equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrenginių remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of lifting and handling
equipment

33.12.16

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of office machinery and equipment (except computers and peripherical equipment)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of office machinery
and equipment (except computers and peripherical
equipment)

33.12.16.00.00

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of office machinery and equipment (except computers and peripherical equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of office machinery
and equipment (except computers and peripherical
equipment)
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33.12.17

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of power-driven hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of power-driven hand
tools

33.12.17.00.00

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of power-driven hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of power-driven hand
tools

33.12.18

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of non-domestic
cooling and ventilation equipment

33.12.18.00.00

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remontas ir
techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of non-domestic cooling and
ventilation equipment

33.12.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties
mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other generalpurpose machinery n.e.c.

33.12.19.90.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of other general purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties
mašinų remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of other general purpose
machinery n.e.c.

33.12.2

Specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of special-purpose machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of special-purpose
machinery
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33.12.21

Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of agricultural and
forestry machinery

Aiškinamosios
pastabos:

Į šia subkategoriją neįeina: - vejapjovių, vejos pakraščių Explanatory
pjovimo, gyvatvorės apkarpymo ir pan. sodo įrangos
notes:
remonto paslaugos

33.12.21.10.00

Žemės ūkio traktorių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Maintenance and repair services of agricultural tractors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio traktorių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of agricultural tractors

33.12.21.20.00

Žemės ir miškų ūkio mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio mašinų remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of agricultural and forestry
machinery

33.12.22

Metalo formavimo mašinų ir staklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of metal forming machinery and machine tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo formavimo mašinų ir staklių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of metal forming
machinery and machine tools

33.12.22.00.00

Metalo apdirbimo staklių techninė priežiūra ir remontas
Maintenance and repair services of metalworking machine tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių techninė priežiūra ir
remontas

Description:

Maintenance and repair services of metalworking
machine tools

33.12.23

Metalurgijos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for metallurgy

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
metallurgy

33.12.23.00.00

Metalurgijos mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of machinery for metallurgy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinų remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of machinery for metallurgy
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33.12.24

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų
remonto bei techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
mining, quarrying and construction

33.12.24.00.00

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remontas bei techninė priežiūra
Repair and maintenance of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų
remontas bei techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of machinery for mining,
quarrying and construction

33.12.25

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remonto
bei techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
food, beverage and tobacco processing

33.12.25.00.00

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remontas Description:
ir techninė priežiūra

33.12.26

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų
remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
textile, apparel and leather production

33.12.26.00.00

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos mašinų remontas ir
techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of machinery for textile,
apparel and leather production

33.12.27

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
paper and paperboard production
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33.12.27.00.00

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remontas ir
techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of machinery for paper and
paperboard production

33.12.28

Plastiko ir gumos gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for plastics and rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastiko ir gumos gamybos mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
plastics and rubber

33.12.28.00.00

Plastiko ir gumos gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of machinery for plastics and rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastiko ir gumos gamybos mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of machinery for
plastics and rubber

33.12.29

Kitų specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other special-purpose machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų specialiosios paskirties mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other specialpurpose machinery

33.12.29.10.00

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių techninė priežiūra ir remontas
Maintenance and repair services of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir kitų Description:
panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių techninė
priežiūra ir remontas

33.12.29.90.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties
mašinų remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of other special-purpose
machinery n.e.c.

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remonto paslaugos
Repair services of electronic and optical equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektroninės ir optinės įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of electronic and optical equipment
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33.13.1

Elektroninės ir optinės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of electronic and optical equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroninės ir optinės įrangos remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of electronic and
optical equipment

33.13.11

Matavimo, bandymo ir navigacinės įrangos prietaisų bei aparatų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Matavimo, bandymo ir navigacinės įrangos prietaisų
bei aparatų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of instruments and
appliances for measuring, testing and navigation

33.13.11.10.00

Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitokios paskirties prietaisų bei aparatų remontas ir techninė priežiūra (išskyrus gamybos
proceso valdymo įrangą)
Repair and maintenance of instruments and apparatus for measuring, checking, testing, navigating and other purposes (excluding
industrial process control equipment)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitokios
paskirties prietaisų bei aparatų remontas ir techninė
priežiūra (išskyrus gamybos proceso valdymo įrangą)

Description:

Repair and maintenance of instruments and apparatus
for measuring, checking, testing, navigating and other
purposes (excluding industrial process control
equipment)

33.13.11.20.00

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir aparatų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of industrial time measure instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir aparatų
remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of industrial time measure
instruments and apparatus

33.13.12

Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos ir terapijos įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos ir terapijos
įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic equipment

33.13.12.00.00

Medicinos ir chirurgijos įrangos remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of medical and surgical equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos ir chirurgijos įrangos remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of medical and surgical
equipment

33.13.13

Profesionalių optinių prietaisų ir fotografijos įrangos remontas bei techninė priežiūra
Repair and maintenance services of professional optical instruments and photographic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesionalių optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
remontas bei techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance services of professional
optical instruments and photographic equipment

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 381/1 939

PGPK 2013

33.13.13.00.00

Profesionaliosios fotografijos, kinematografijos ir optinių prietaisų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of professional photographic, cinematographic and optical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Profesionaliosios fotografijos, kinematografijos ir
optinių prietaisų remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of professional photographic,
cinematographic and optical instruments

33.13.19

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other professional electronic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other professional
electronic equipment

33.13.19.00.00

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other professional electronic equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other professional
electronic equipment

33.14

Elektros įrangos remonto paslaugos
Repair services of electrical equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of electrical equipment

33.14.1

Elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of electrical equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of electrical
equipment

33.14.11

Elektros variklių, generatorių, transformatorių ir elektros paskirstymo bei valdymo įrangos remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros variklių, generatorių, transformatorių ir
elektros paskirstymo bei valdymo įrangos remontas ir
techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of electric motors, generators,
transformers and electricity distribution and control
apparatus

33.14.11.20.00

Elektrinių variklių, generatorių ir transformatorių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių variklių, generatorių ir transformatorių
remontas ir techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of electric motors, generators
and transformers
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33.14.11.50.00

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų remontas ir
techninė priežiūra

Description:

Repair and maintenance of electricity distribution and
control apparatus

33.14.19

Kitos profesionalios elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other professional electrical equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos profesionalios elektros įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other professional
electrical equipment

33.14.19.00.00

Elektros įrangos remontas ir techninė priežiūra (išskyrus elektros paskirstymo ir kontrolės prietaisus, variklius, generatorius,
transformatorius, televizijos ir radijo siųstuvus)
Repair and maintenance of electrical equipment (excluding electricity distribution and control apparatus, motors, generators and
transformers, television and radio transmitters)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros įrangos remontas ir techninė priežiūra
(išskyrus elektros paskirstymo ir kontrolės prietaisus,
variklius, generatorius, transformatorius, televizijos ir
radijo siųstuvus)

Description:

Repair and maintenance of electrical equipment
(excluding electricity distribution and control
apparatus, motors, generators and transformers,
television and radio transmitters)

33.15

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of ships and boats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of ships and boats

33.15.1

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of ships and boats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of ships and boats

33.15.10

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of ships and boats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of ships and boats

33.15.10.10.00

Laivų, valčių ir plūdriųjų konstrukcijų remontas (išskyrus jachtų, kitų pramoginių ar sportinių laivų, irklinių valčių ir kanojų)
Repairing of ships, boats and floating structures (excluding yachts, other pleasure or sports vessels, rowing boats and canoes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų, valčių ir plūdriųjų konstrukcijų remontas (išskyrus Description:
jachtų, kitų pramoginių ar sportinių laivų, irklinių valčių
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ir kanojų)

rowing boats and canoes)

33.15.10.30.00

Pramoginių ir sportinių katerių (valčių) techninė priežiūra ir remontas
Maintenance and repair of pleasure and sporting boats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoginių ir sportinių katerių (valčių) techninė
priežiūra ir remontas

Description:

Maintenance and repair of pleasure and sporting boats

33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of aircraft and
spacecraft

33.16.1

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of aircraft and
spacecraft

33.16.10

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of aircraft and spacecraft

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of aircraft and
spacecraft

33.16.10.00.00

Civilinių orlaivių ir jų variklių techninė priežiūra ir remontas
Repair and maintenance of civil aircraft and aircraft engines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinių orlaivių ir jų variklių techninė priežiūra ir
remontas

Description:

Repair and maintenance of civil aircraft and aircraft
engines

33.17

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other transport equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other transport
equipment

33.17.1

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other transport equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other transport
equipment
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33.17.11

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of railway locomotives and rolling-stock

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of railway
locomotives and rolling-stock

33.17.11.00.00

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų mechaninių ir elektromechaninių signalizacijos, saugos arba eismo valdymo
įrenginių remontas ir techninė priežiūra
Repair and maintenance of railway and tramway locomotives and rolling-stock and of mechanical (and electro-mechanical) signalling,
safety or traffic control equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų
mechaninių ir elektromechaninių signalizacijos, saugos
arba eismo valdymo įrenginių remontas ir techninė
priežiūra

Description:

Repair and maintenance of railway and tramway
locomotives and rolling-stock and of mechanical (and
electro-mechanical) signalling, safety or traffic control
equipment

33.17.19

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other transport
equipment n.e.c.

33.17.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of other transport
equipment n.e.c.

33.19

Kitos įrangos remonto paslaugos
Repair services of other equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of other equipment

33.19.1

Kitos įrangos remonto paslaugos
Repair services of other equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of other equipment

33.19.10

Kitos įrangos remonto paslaugos
Repair services of other equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of other equipment
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33.19.10.20.00

Gaminių iš brezento, stovyklaviečių įrangos ir kitų gatavų tekstilės gaminių taisymo paslaugos
Repair services of tarpaulins and camping equipment, and other made-up textile articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaminių iš brezento, stovyklaviečių įrangos ir kitų
gatavų tekstilės gaminių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of tarpaulins and camping equipment,
and other made-up textile articles

33.19.10.80.00

Niekur kitur nepriskirtos įrangos remontas
Repair services of equipment, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos įrangos remontas

Description:

Repair services of equipment, n.e.c.

33.2

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment

33.20.1

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos
Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of fabricated metal products,
except machinery and equipment

33.20.11

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų įrengimo
pramonės įmonėse paslaugas
Installation services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems
in industrial plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant
metalinių vamzdynų įrengimo pramonės įmonėse
paslaugas

Description:

Installation services of steam generators, except central
heating hot water boilers, including installation services
for metal pipe systems in industrial plants

33.20.11.00.00

Garo generatorių įrengimas (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus), įskaitant metalinių vamzdynų įrengimą pramonės
įmonėse
Installation services of steam generators (excluding central heating hot water boilers), including installation services for metal pipe
systems in industrial plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garo generatorių įrengimas (išskyrus centrinio šildymo

Description:

Installation services of steam generators (excluding
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karšto vandens katilus), įskaitant metalinių vamzdynų
įrengimą pramonės įmonėse

central heating hot water boilers), including installation
services for metal pipe systems in industrial plants

33.20.12

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos
Installation services of other fabricated metal products, except machinery and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of other fabricated metal products,
except machinery and equipment

33.20.12.00.00

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos
Installation services of other fabricated metal products, except machinery and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of other fabricated metal products,
except machinery and equipment

33.20.2

Bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
Installation services of general-purpose machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of general-purpose machinery

33.20.21

Įstaigų ir buhalterinės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of office and accounting machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigų ir buhalterinės įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of office and accounting machinery

33.20.21.00.00

Įstaigų mašinų įrengimas
Installation of office machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų įrengimas

Description:

Installation of office machinery

33.20.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
Installation services of other general-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties
mašinų įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of other general-purpose
machinery n.e.c.

33.20.29.10.00

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius) įrengimas
Installation of engines and turbines (excluding aircraft, vehicle and cycle engines)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių, transporto
priemonių ir motociklų variklius) įrengimas

Description:

Installation of engines and turbines (excluding aircraft,
vehicle and cycle engines)
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33.20.29.20.00

Siurblių ir kompresorių įrengimas
Installation of pumps and compressors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Siurblių ir kompresorių įrengimas

Description:

Installation of pumps and compressors

33.20.29.30.00

Krosnių ir krosnių degiklių įrengimas
Installation of furnaces and furnace burners

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnių ir krosnių degiklių įrengimas

Description:

Installation of furnaces and furnace burners

33.20.29.40.00

Kėlimo ir krovimo įrenginių įrengimas (išskyrus liftus ir eskalatorius)
Installation of lifting and handling equipment (excluding lifts and escalators)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrenginių įrengimas (išskyrus liftus ir
eskalatorius)

Description:

Installation of lifting and handling equipment
(excluding lifts and escalators)

33.20.29.50.00

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių įrengimas
Installation of non-domestic cooling and ventilation equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių įrengimas

Description:

Installation of non-domestic cooling and ventilation
equipment

33.20.29.60.00

Bendrosios paskirties svėrimo, filtravimo, distiliavimo, pakavimo, pilstymo į butelius, purškimo mašinų ir aparatų bei garosvaidžių ir
smėliasraučių, kalandravimo mašinų įrengimas
Installation of general purpose machines and apparatus for weighing, filtration, distillation, packaging, bottling, spraying, steam/sand
blasting, calendering

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties svėrimo, filtravimo, distiliavimo,
Description:
pakavimo, pilstymo į butelius, purškimo mašinų ir
aparatų bei garosvaidžių ir smėliasraučių, kalandravimo
mašinų įrengimas

33.20.29.70.00

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių įrengimo paslaugos
Installation services of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir kitų Description:
panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių įrengimo
paslaugos

33.20.3

Specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
Installation services of special-purpose machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of special-purpose machinery
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33.20.31

Pramoninių žemės ūkio mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for agriculture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių žemės ūkio mašinų ir įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for agriculture

33.20.31.00.00

Žemės ir miškų ūkio mašinų įrengimas
Installation of agricultural and forestry machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio mašinų įrengimas

Description:

Installation of agricultural and forestry machinery

33.20.32

Metalo formavimo mašinų įrengimo paslaugos
Installation services of metal forming machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo formavimo mašinų įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of metal forming machinery

33.20.32.00.00

Metalo apdirbimo staklių įrengimo paslaugos
Installation services of metalworking machine tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of metalworking machine tools

33.20.33

Pramoninių metalurgijos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for metallurgy

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių metalurgijos mašinų ir įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for metallurgy

33.20.33.00.00

Metalurgijos mašinų įrengimas
Installation of machinery for metallurgy

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalurgijos mašinų įrengimas

Description:

Installation of machinery for metallurgy

33.20.34

Pramoninių kasybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for mining

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių kasybos mašinų ir įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for mining

33.20.34.00.00

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų įrengimas
Installation of machinery for mining, quarrying and construction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 389/1 939

PGPK 2013

Pavadinimas:

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų
įrengimas

33.20.35

Pramoninių maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for food, beverages and tobacco processing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for food, beverages and tobacco
processing

33.20.35.00.00

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų įrengimas
Installation of machinery for food, beverage and tobacco processing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų įrengimas Description:

33.20.36

Pramoninių tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for textiles, apparel and leather production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for textiles, apparel and leather production

33.20.36.00.00

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos mašinų įrengimas
Installation of machinery for textile, apparel and leather production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos mašinų įrengimas

Description:

Installation of machinery for textile, apparel and leather
production

33.20.37

Pramoninių popieriaus ir kartono gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for paper and paperboard production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių popieriaus ir kartono gamybos mašinų ir
įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for paper and paperboard production

33.20.37.00.00

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų įrengimas
Installation of machinery for paper and paperboard production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų įrengimas

Description:

Installation of machinery for paper and paperboard
production

33.20.38

Pramoninių plastiko ir gumos gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for plastic and rubber production

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių plastiko ir gumos gamybos mašinų ir
įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for plastic and rubber production

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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33.20.38.00.00

Pramoninių plastikų ir gumos gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial machinery and equipment for plastic and rubber production

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių plastikų ir gumos gamybos mašinų ir
įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of industrial machinery and
equipment for plastic and rubber production

33.20.39

Kitų specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos
Installation services of other special-purpose machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos Description:

33.20.39.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties mašinų įrengimas
Installation of other special-purpose machinery n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties
mašinų įrengimas

Description:

Installation of other special-purpose machinery n.e.c.

33.20.4

Elektroninės ir optinės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of electronic and optical equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroninės ir optinės įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of electronic and optical
equipment

33.20.41

Profesionalių medicinos įrenginių, tiksliųjų ir optinių prietaisų įrengimo paslaugos
Installation services of professional medical machinery and precision and optical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesionalių medicinos įrenginių, tiksliųjų ir optinių
prietaisų įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of professional medical machinery
and precision and optical instruments

33.20.41.00.00

Medicinos ir chirurgijos įrangos įrengimas
Installation of medical and surgical equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos ir chirurgijos įrangos įrengimas

Description:

Installation of medical and surgical equipment

33.20.42

Profesionaliosios elektroninės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of professional electronic equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesionaliosios elektroninės įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of professional electronic
equipment
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33.20.42.00.00

Profesionaliosios elektroninės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of professional electronic equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Profesionaliosios elektroninės įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of professional electronic
equipment

33.20.5

Elektros įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of electrical equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of electrical equipment

33.20.50

Elektros įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of electrical equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of electrical equipment

33.20.50.20.00

Elektrinių variklių, generatorių ir transformatorių įrengimas
Installation of electric motors, generators and transformers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių variklių, generatorių ir transformatorių
įrengimas

Description:

Installation of electric motors, generators and
transformers

33.20.50.50.00

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų įrengimas
Installation of electricity distribution and control apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų įrengimas

Description:

Installation of electricity distribution and control
apparatus

33.20.50.90.00

Kitos elektros įrangos, išskyrus automagistralių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų elektrinę
signalizavimo įrangą, įrengimas
Installation of other electrical equipment, excluding electrical signalling equipment for motorways, roads...

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos elektros įrangos, išskyrus automagistralių, kelių,
vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų
įrenginių ir aerodromų elektrinę signalizavimo įrangą,
įrengimas

Description:

Installation of other electrical equipment, excluding
electrical signalling equipment for motorways, roads...

33.20.6

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial process control equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of industrial process control
equipment
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33.20.60

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of industrial process control equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of industrial process control
equipment

33.20.60.00.00

Technologinių procesų kontrolės ir automatizuotosios gamybos įrenginių projektavimas ir montavimas
Design and assembly of industrial process control equipment and automated production plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Technologinių procesų kontrolės ir automatizuotosios
gamybos įrenginių projektavimas ir montavimas

Description:

Design and assembly of industrial process control
equipment and automated production plants

33.20.7

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos
Installation services of other goods n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of other goods n.e.c.

33.20.70

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos
Installation services of other goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo
paslaugos

Description:

Installation services of other goods n.e.c.

33.20.70.00.00

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir aparatų įrengimas
Installation of industrial time measure instruments and apparatus

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir aparatų
įrengimas

Description:

Installation of industrial time measure instruments and
apparatus

D

ELEKTRA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ELEKTRA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Description:

ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING

35

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas
Electricity, gas, steam and air conditioning

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

Description:

Electricity, gas, steam and air conditioning
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35.1

Elektra, perdavimo ir paskirstymo paslaugos
Electricity, transmission and distribution services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Elektra, perdavimo ir paskirstymo paslaugos

Description:

Electricity, transmission and distribution services

35.11

Elektra
Electricity

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektra

Description:

Electricity

35.11.1

Elektra
Electricity

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektra

Description:

Electricity

35.11.10

Elektra
Electricity

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektra

Description:

Electricity

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - elektra, pagaminta
Explanatory
šiluminėse ir branduolinėse elektrinėse, dujų turbinose, notes:
dyzeliniuose agregatuose, hidroelektrinėse ir
atnaujinamos energijos šaltiniuose

35.11.10.00.00

Elektra
Electricity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektra

Description:

Electricity

35.12

Elektros perdavimo paslaugos
Transmission services of electricity

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros perdavimo paslaugos

Description:

Transmission services of electricity

35.12.1

Elektros perdavimo paslaugos
Transmission services of electricity

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros perdavimo paslaugos

Description:

Transmission services of electricity
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35.12.10

Elektros perdavimo paslaugos
Transmission services of electricity

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros perdavimo paslaugos

Description:

Transmission services of electricity

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - perdavimo sistemų,
perduodančių elektrą iš generavimo įrenginių į
skirstomąsias sistemas, eksploatavimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - elektros paskirstymo
paslaugos, žr. 35.13.10 - elektros skaitiklių įrengimo
paslaugos, žr. 43.21.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - operation services of
transmission systems that convey the electricity from
the generation facility to the distribution system This
subcategory excludes: - distribution services of
electricity, see 35.13.10 - installation services of electric
meters, see 43.21.10

35.12.10.00.00

Elektros perdavimo paslaugos
Transmission services of electricity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros perdavimo paslaugos

Description:

Transmission services of electricity

35.13

Elektros paskirstymo paslaugos
Distribution services of electricity

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo paslaugos

Description:

Distribution services of electricity

35.13.1

Elektros paskirstymo paslaugos
Distribution services of electricity

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo paslaugos

Description:

Distribution services of electricity

35.13.10

Elektros paskirstymo paslaugos
Distribution services of electricity

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo paslaugos

Description:

Distribution services of electricity

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - skirstomųjų sistemų (pvz.,
Explanatory
sudarytų iš linijų, atramų, skaitiklių, elektros laidų,
notes:
kurios iš generavimo įrenginių arba perdavimo sistemų
gautą elektros energiją perduoda galutiniam vartotojui,
eksploatavimo paslaugos. - elektros skaitiklių techninė
priežiūra Į šią subkategoriją neįeina: - elektros
perdavimo paslaugos, žr. 35.12.10 - elektros skaitiklių
įrengimo paslaugos, žr. 43.21.10 - elektros skaitiklių
rodmenų registravimo paslaugos, žr. 82.99.19

35.13.10.00.00

Elektros paskirstymo paslaugos
Distribution services of electricity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo paslaugos

Description:

Distribution services of electricity
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35.14

Elektros pardavimo paslaugos
Trade services of electricity

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros pardavimo paslaugos

Description:

Trade services of electricity

35.14.1

Elektros pardavimo paslaugos
Trade services of electricity

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros pardavimo paslaugos

Description:

Trade services of electricity

35.14.10

Elektros pardavimo paslaugos
Trade services of electricity

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros pardavimo paslaugos

Description:

Trade services of electricity

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - elektros pardavimo
Explanatory
vartotojams paslaugos - elektros pardavimo brokerių
notes:
ar agentų, atliekančių elektros pardavimą per kitų
valdomas skirstomąsias sistemas, paslaugos - elektros
mainų ir elektros srovės pralaidumo užtikrinimo įmonių
paslaugos

35.14.10.00.00

Elektros pardavimo paslaugos
Trade services of electricity

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros pardavimo paslaugos

Description:

Trade services of electricity

35.2

Dirbtinės dujos; dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos
Manufactured gas; distribution services of gaseous fuels through mains

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Dirbtinės dujos; dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais
paslaugos

Description:

Manufactured gas; distribution services of gaseous
fuels through mains

35.21

Dirbtinės dujos
Manufactured gas

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dirbtinės dujos

Description:

Manufactured gas

35.21.1

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios
dujos, išskyrus naftos dujas

Description:

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases,
other than petroleum gases
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35.21.10

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios
dujos, išskyrus naftos dujas

Description:

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases,
other than petroleum gases

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tinkamos vartoti dujos,
gautos koksuojant akmens anglis ar apdorojant
šalutinius žemės ūkio produktus ar atliekas Į šią
subkategoriją neįeina: - nevalytos gamtinės dujos, žr.
06.20.10 - rafinuoti naftos produktai, žr. 19.20.3 pramoninės dujos, žr. 20.11.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - gas for the purpose of gas
supply by carbonation of coal, from by-products of
agriculture or from waste This subcategory excludes: crude natural gas, see 06.20.10 - refined petroleum
products, see 19.20.3 - industrial gases, see 20.11.1

35.21.10.00.00

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios
dujos, išskyrus naftos dujas

Description:

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases,
other than petroleum gases

35.22

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos
Distribution services of gaseous fuels through mains

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

Description:

Distribution services of gaseous fuels through mains

35.22.1

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos
Distribution services of gaseous fuels through mains

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

Description:

Distribution services of gaseous fuels through mains

35.22.10

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos
Distribution services of gaseous fuels through mains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

Description:

Distribution services of gaseous fuels through mains

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairaus dujinio kuro
paskirstymas ir tiekimas dujotiekiais - dujų skaitiklių
techninės priežiūros paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - dujų skaitiklių įrengimo paslaugos, žr.
43.21.10 - dujų transportavimo vamzdynais paslaugos,
žr. 49.50.11 - dujų skaitiklių rodmenų registravimo
paslaugos, žr. 82.99.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - distribution and supply of
gaseous fuels of all kinds through a system of mains maintenance of gas meters This subcategory excludes:
- installation services of gas meters, see 43.21.10 transportation services of gases by pipelines, see
49.50.11 - reading of gas meters, see 82.99.19

35.22.10.00.00

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos
Distribution services of gaseous fuels through mains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

Description:

Distribution services of gaseous fuels through mains
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35.23

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos
Trade services of gas through mains

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

Description:

Trade services of gas through mains

35.23.1

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos
Trade services of gas through mains

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

Description:

Trade services of gas through mains

35.23.10

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos
Trade services of gas through mains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

Description:

Trade services of gas through mains

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dujų pardavimo vartotojams Explanatory
dujotiekiais paslaugos - dujų pardavimo brokerių arba notes:
agentų, atliekančių pardavimą per kitų valdomas dujų
skirstomąsias sistemas, paslaugos - dujinio kuro mainų
ir pralaidumo užtikrinimo įmonių paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - didmeninės prekybos dujiniu
kuru, paslaugos, žr. 46.71.13 - balioninių dujų
mažmeninės prekybos paslaugos, žr. 47.00.85

35.23.10.00.00

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos
Trade services of gas through mains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

Description:

Trade services of gas through mains

35.3

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos
Steam and air conditioning supply services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

Description:

Steam and air conditioning supply services

35.30

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos
Steam and air conditioning supply services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

Description:

Steam and air conditioning supply services

35.30.1

Garas ir karštas vanduo; garo ir karšto vandens tiekimo paslaugos
Steam and hot water; steam and hot water supply services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garas ir karštas vanduo; garo ir karšto vandens tiekimo Description:
paslaugos
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35.30.11

Garas ir karštas vanduo
Steam and hot water

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garas ir karštas vanduo

Description:

Steam and hot water

35.30.11.00.00

Garas ir karštas vanduo
Steam and hot water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garas ir karštas vanduo

Description:

Steam and hot water

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos
Steam and hot water supply services through mains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos

Description:

Steam and hot water supply services through mains

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - garo ir karšto vandens,
naudojamo šildymui, energijos gamybai ar kitoms
reikmėms, tiekimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - namų ūkių šilumos skaitiklių rodmenų
registravimas, žr. 82.99.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - steam and hot water
supply services for heating, power and other purposes
This subcategory excludes: - reading of household
heating meters, see 82.99.19

35.30.12.00.00

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos
Steam and hot water supply services through mains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos

Description:

Steam and hot water supply services through mains

35.30.2

Ledas; atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos
Ice; cooled air and chilled water supply services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ledas; atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo
paslaugos

Description:

Ice; cooled air and chilled water supply services

35.30.21

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą
Ice, including ice for cooling (i.e. non-food) purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą

Description:

Ice, including ice for cooling (i.e. non-food) purposes

35.30.21.00.00

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą
Ice, including ice for cooling (i.e. non-food) purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą

Description:

Ice, including ice for cooling (i.e. non-food) purposes
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35.30.22

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos
Cooled air and chilled water supply services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

Description:

Cooled air and chilled water supply services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atvėsinto oro ir atvėsinto
vandens tiekimo vamzdynais paslaugos - ledo tiekimo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - cooled air and chilled
water supply services through mains - ice supply
services

35.30.22.00.00

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos
Cooled air and chilled water supply services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

Description:

Cooled air and chilled water supply services

E

VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAUGOS
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ
TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAUGOS

Description:

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT
AND REMEDIATION SERVICES

36

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos
Natural water; water treatment and supply services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos Description:

36.0

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos
Natural water; water treatment and supply services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos Description:

36.00

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos
Natural water; water treatment and supply services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos Description:

36.00.1

Gamtinis vanduo
Natural water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtinis vanduo

Description:

Natural water
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36.00.11

Geriamasis vanduo
Drinking water

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geriamasis vanduo

Description:

Drinking water

36.00.11.00.00

Geriamasis vanduo
Drinking water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geriamasis vanduo

Description:

Drinking water

36.00.12

Negeriamasis vanduo
Non-drinking water

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negeriamasis vanduo

Description:

Non-drinking water

36.00.12.00.00

Negeriamasis vanduo
Non-drinking water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negeriamasis vanduo

Description:

Non-drinking water

36.00.2

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos
Treatment and distribution services of water through mains

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

Description:

Treatment and distribution services of water through
mains

36.00.20

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos
Treatment and distribution services of water through mains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

Description:

Treatment and distribution services of water through
mains

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vandens gryninimo vandens Explanatory
tiekimo tikslais paslaugos - vandens valymo pramonės notes:
ir kitokiems tikslams paslaugos - vandens paskirstymo
vamzdynais paslaugos - drėkinimo kanalų priežiūros
paslaugos - vandens skaitiklių techninės priežiūros
paslaugos Į šią subkategoriją taip pat įeina: - vandens
paskirstymo vandenvežiais arba kitokiomis
priemonėmis paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: žemės ūkio drėkinimo įrangos eksploatavimo
paslaugos, žr. 01.61.10 - nuotekų valymo, siekiant
išvengti aplinkos užteršimo, paslaugos, žr. 37.00.11 vandens skaitliukų įrengimo paslaugos, žr. 43.21.10 vandens transportavimas magistraliniais (ilgų nuotolių)
vamzdynais, žr. 49.50.19 - vandens skaitiklių rodmenų
registravimo paslaugos, žr. 82.99.19
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36.00.20.00.00

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos
Treatment and distribution services of water through mains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

Description:

Treatment and distribution services of water through
mains

36.00.3

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos
Trade services of water through mains

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Trade services of water through mains

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos
Trade services of water through mains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Trade services of water through mains

36.00.30.00.00

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos
Trade services of water through mains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Trade services of water through mains

37

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas
Sewerage services; sewage sludge

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas

Description:

Sewerage services; sewage sludge

37.0

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas
Sewerage services; sewage sludge

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas

Description:

Sewerage services; sewage sludge

37.00

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas
Sewerage services; sewage sludge

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nuotekų valymo paslaugos; nuotekų dumblas

Description:

Sewerage services; sewage sludge

37.00.1

Nuotekų valymo paslaugos
Sewerage services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nuotekų valymo paslaugos

Description:

Sewerage services
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37.00.11

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos
Sewage removal and treatment services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos

Description:

Sewage removal and treatment services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuotekų šalinimo paslaugos, Explanatory
paprastai teikiamos naudojant tokius įrenginius kaip
notes:
nuotakynai, kanalizacijos arba drenažo vamzdynai nuotekų (įskaitant buitines ir pramonines nuotekas,
plaukimo baseinų nuotekas ir pan.) valymo paslaugos,
naudojant fizinius, cheminius ir biologinius procesus,
tokius kaip skiedimas, sijojimas, filtravimas,
nusodinimas ir kt. - nuotakynų ir kanalizacijos
techninės priežiūros ir valymo paslaugos, įskaitant
valymą lynu. Į šią subkategoriją neįeina - vandens
surinkimas ar gryninimas, žr. 36.00 - vandens tiekimas
vamzdynais, žr. 36.00.20 - nuotakynų statyba, remontas
ir keitimas, žr. 42.21.2

37.00.11.00.00

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos
Sewage removal and treatment services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos

Description:

Sewage removal and treatment services

37.00.12

Nuotekų duobių ir pūdomųjų nusodintuvų valymo paslaugos
Treatment services of cesspools and septic tanks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuotekų duobių ir pūdomųjų nusodintuvų valymo
paslaugos

Description:

Treatment services of cesspools and septic tanks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pūdomųjų nusodintuvų ir
nuotekų duobių tuštinimas ir valymas - cheminių
tualetų priežiūra. Į šią subkategoriją neįeina: paviršinio ir gruntinio vandens sanitarinio švarinimo
taršos vietoje paslaugos, žr. 39.00.11 ir atitinkamai
39.00.12 - pastatų vandens nutekamųjų vamzdynų
valymas ir kamščių pašalinimas, žr. 43.22.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - emptying and cleaning of
cesspools and septic tanks - servicing of chemical
toilets This subcategory excludes: - decontamination
services of groundwater and surface water at the place
of pollution, see 39.00.11 and 39.00.12 respectively cleaning and deblocking of drainpipes in buildings, see
43.22.11

37.00.12.00.00

Nuotekų duobių ir pūdomųjų nusodintuvų valymo paslaugos
Treatment services of cesspools and septic tanks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotekų duobių ir pūdomųjų nusodintuvų valymo
paslaugos

Description:

Treatment services of cesspools and septic tanks

37.00.2

Nuotekų dumblas
Sewage sludge

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nuotekų dumblas

Description:

Sewage sludge
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usually provided using equipment such as waste pipes,
sewers or drains - sewage treatment services (including
human and industrial wastewater, water from
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37.00.20

Nuotekų dumblas
Sewage sludge

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuotekų dumblas

Description:

Sewage sludge

37.00.20.00.00

Nuotekų dumblas
Sewage sludge

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotekų dumblas

Description:

Sewage sludge

38

Atliekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo paslaugos; medžiagų atgavimo paslaugos
Waste collection, treatment and disposal services; materials recovery services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Atliekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo paslaugos;
medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Waste collection, treatment and disposal services;
materials recovery services

38.1

Atliekos; atliekų surinkimo paslaugos
Waste; waste collection services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Atliekos; atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Waste; waste collection services

38.11

Nepavojingosios atliekos; nepavojingųjų atliekų surinkimo paslaugos
Non-hazardous waste; collection services of non-hazardous waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nepavojingosios atliekos; nepavojingųjų atliekų
surinkimo paslaugos

Description:

Non-hazardous waste; collection services of nonhazardous waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę taip pat įeina: - statybinių ir griovimo atliekų
surinkimo paslaugos - statybinio laužo, tokio kaip
valymo likučiai ir nuolaužos, surinkimas ir šalinimas tekstilės fabrikų atliekų surinkimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - collection services of
construction and demolition waste - collection and
removal services of debris such as brush and rubble collection services of waste output of textile mills

38.11.1

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous recyclable waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous recyclable waste

38.11.11

Nepavojingųjų perdirbamųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous recyclable waste, municipal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingųjų perdirbamųjų komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous recyclable waste,
municipal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atliekų surinkimas, kuriuo
numatoma surinkti nepavojingąsias perdirbamąsias

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - waste collection
specifically designed for the collection of non-
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medžiagas: • išrūšiuotas ar mišrias atliekas, tokias kaip
kartonas, popierius, plastikai, stiklas, aliuminis, plienas
ir organinės sodų atliekos iš gyvenamųjų namų,
įskaitant šiukšliadėžių, konteinerių šiukšlių išvežimą
arba automatizuotą šiukšlių surinkimą pagal pastovų
arba lankstų tvarkaraštį

hazardous recyclable materials: • whether pre-sorted or
commingled waste, such as cardboard, paper, plastic,
glass, aluminium, steel and organic yard waste from
residential dwellings, including curbside collection,
back door collection, or automated collection on a
regular or flexible schedule

38.11.11.00.00

Nepavojingųjų perdirbamųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous recyclable waste, municipal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingųjų perdirbamųjų komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous recyclable waste,
municipal

38.11.19

Kitų nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous recyclable waste, other

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous recyclable waste,
other

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atliekų surinkimas, kuriuo
numatoma surinkti nepavojingąsias perdirbamas
medžiagas: • išrūšiuotas ar mišrias atliekas, tokias kaip
kartonas, popierius, plastikai, stiklas, aliuminis, plienas
ir kitokios perdirbamosios negyvenamųjų patalpų
atliekos, pagal pastovų arba lankstų tvarkaraštį

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - waste collection
specifically designed for the collection of nonhazardous recyclable materials: • whether pre-sorted or
commingled, such as cardboard, paper, plastic, glass,
aluminium, steel, and other recyclable materials from
non-residential locations, on a regular or flexible
schedule

38.11.19.00.00

Kitų nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous recyclable waste, other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous recyclable waste,
other

38.11.2

Nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous non-recyclable waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous non-recyclable
waste

38.11.21

Nepavojingųjų neperdirbamųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, municipal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingųjų neperdirbamųjų komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous non-recyclable
waste, municipal

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendras gyvenamųjų namų
atliekų, šiukšlių, atmatų, likučių, nuolaužų ir mišrių
medžiagų surinkimas, įskaitant šiukšliadėžių,
konteinerių šiukšlių išvežimą ar automatizuotą šiukšlių
surinkimą pagal pastovų arba lankstų grafiką

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - general collection of
waste, garbage, rubbish, refuse, trash, and commingled
materials from residential dwellings, including curbside
collection, back door collection, or automated
collection on a regular or flexible schedule
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38.11.21.00.00

Nepavojingųjų neperdirbamųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, municipal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingųjų neperdirbamųjų komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous non-recyclable
waste, municipal

38.11.29

Kitų nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, other

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous non-recyclable
waste, other

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendras negyvenamųjų
Explanatory
patalpų atliekų, šiukšlių, atmatų, likučių, nuolaužų ir
notes:
mišrių medžiagų surinkimas pagal pastovų arba lankstų
grafiką

38.11.29.00.00

Kitų nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of non-hazardous non-recyclable waste, other

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų neperdirbamųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of non-hazardous non-recyclable
waste, other

38.11.3

Surinktos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos
Non-recyclable non-hazardous waste, collected

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surinktos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos

Description:

Non-recyclable non-hazardous waste, collected

38.11.31

Neperdirbamosios nepavojingosios komunalinės atliekos
Non-recyclable non-hazardous municipal waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neperdirbamosios nepavojingosios komunalinės
atliekos

Description:

Non-recyclable non-hazardous municipal waste

38.11.31.00.00

Neperdirbamosios nepavojingosios komunalinės atliekos
Non-recyclable non-hazardous municipal waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neperdirbamosios nepavojingosios komunalinės
atliekos

Description:

Non-recyclable non-hazardous municipal waste

38.11.39

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos
Other non-recyclable non-hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos

Description:

Other non-recyclable non-hazardous waste
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38.11.39.00.00

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos
Other non-recyclable non-hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos

Description:

Other non-recyclable non-hazardous waste

38.11.4

Išmontuoti skirtos mašinų duženos
Wrecks, for dismantling

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Išmontuoti skirtos mašinų duženos

Description:

Wrecks, for dismantling

38.11.41

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios konstrukcijos
Vessels and other floating structures, for breaking up

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios konstrukcijos

Description:

Vessels and other floating structures, for breaking up

38.11.41.00.00

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios konstrukcijos
Vessels and other floating structures, for breaking up

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios konstrukcijos

Description:

Vessels and other floating structures, for breaking up

38.11.49

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir plūdriąsias konstrukcijas
Wrecks, other than vessels and floating structures, for dismantling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir
plūdriąsias konstrukcijas

Description:

Wrecks, other than vessels and floating structures, for
dismantling

38.11.49.00.00

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir plūdriąsias konstrukcijas
Wrecks, other than vessels and floating structures, for dismantling

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir
plūdriąsias konstrukcijas

Description:

Wrecks, other than vessels and floating structures, for
dismantling

38.11.5

Kitos surinktos perdirbamosios nepavojingosios atliekos
Other recyclable non-hazardous waste, collected

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos surinktos perdirbamosios nepavojingosios
atliekos

Description:

Other recyclable non-hazardous waste, collected

38.11.51

Stiklo atliekos
Glass waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Stiklo atliekos

Description:

Glass waste

38.11.51.00.00

Stiklo atliekos
Glass waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo atliekos

Description:

Glass waste

38.11.52

Popieriaus ir kartono atliekos
Paper and paperboard waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono atliekos

Description:

Paper and paperboard waste

38.11.52.00.00

Popieriaus ir kartono atliekos
Paper and paperboard waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono atliekos

Description:

Paper and paperboard waste

38.11.53

Naudotos pneumatinės guminės padangos
Used pneumatic tyres of rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naudotos pneumatinės guminės padangos

Description:

Used pneumatic tyres of rubber

38.11.53.00.00

Naudotos pneumatinės guminės padangos
Used pneumatic tyres of rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naudotos pneumatinės guminės padangos

Description:

Used pneumatic tyres of rubber

38.11.54

Kitos gumos atliekos
Other rubber waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos gumos atliekos

Description:

Other rubber waste

38.11.54.00.00

Kitos gumos atliekos
Other rubber waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos gumos atliekos

Description:

Other rubber waste

38.11.55

Plastiko atliekos
Plastic waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastiko atliekos

Description:

Plastic waste
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38.11.55.00.00

Plastiko atliekos
Plastic waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastiko atliekos

Description:

Plastic waste

38.11.56

Tekstilės atliekos
Textile waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės atliekos

Description:

Textile waste

38.11.56.00.00

Tekstilės atliekos
Textile waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės atliekos

Description:

Textile waste

38.11.57

Odos atliekos
Leather waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odos atliekos

Description:

Leather waste

38.11.57.00.00

Odos atliekos
Leather waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odos atliekos

Description:

Leather waste

38.11.58

Nepavojingosios metalo atliekos
Non-hazardous metal waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingosios metalo atliekos

Description:

Non-hazardous metal waste

38.11.58.00.00

Nepavojingosios metalo atliekos
Non-hazardous metal waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingosios metalo atliekos

Description:

Non-hazardous metal waste

38.11.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nepavojingosios perdirbamosios atliekos
Other non-hazardous recyclable waste, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nepavojingosios
perdirbamosios atliekos

Description:

Other non-hazardous recyclable waste, n.e.c.
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina - surinktos mišrios
perdirbti tinkamos medžiagos, pavyzdžiui, mišrios
metalų ir plastikų atliekos

38.11.59.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nepavojingosios perdirbamosios atliekos
Other non-hazardous recyclable waste, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nepavojingosios
perdirbamosios atliekos

Description:

Other non-hazardous recyclable waste, n.e.c.

38.11.6

Nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for non-hazardous waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo Description:
paslaugos

38.11.61

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for non-hazardous recyclable waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų šalinimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for non-hazardous
recyclable waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - įrenginių, kuriuose mišrios Explanatory
perdirbti tinkamos medžiagos rūšiuojamos į skirtingas notes:
grupes, eksploatavimo paslaugos, žr. 38.32.1

38.11.61.00.00

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for non-hazardous recyclable waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų šalinimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for non-hazardous
recyclable waste

38.11.69

Kitų nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for other non-hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for other non-hazardous
waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - nepavojingųjų atliekų
Explanatory
apdorojimo galutiniam šalinimui paslaugos, žr. 38.21.10 notes:

38.11.69.00.00

Kitų nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for other non-hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nepavojingųjų atliekų šalinimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for other non-hazardous
waste
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38.12

Pavojingosios atliekos; pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugos
Hazardous waste; collection services of hazardous waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pavojingosios atliekos; pavojingųjų atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Hazardous waste; collection services of hazardous
waste

38.12.1

Pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of hazardous waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of hazardous waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - užterštų pastatų, kasybos
vietų, dirvožemio, gruntinių vandenų, pvz., asbesto
pašalinimas, taršos šalinimo ir valymo paslaugos, žr.
39.00.1

Explanatory
notes:

This category excludes: - remediation and clean up
services of contaminated buildings, mine sites, soil,
ground water, e.g. asbestos removal, see 39.00.1

38.12.11

Pavojingųjų medicinos ir kitų biologiškai pavojingų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of hazardous medical and other biohazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavojingųjų medicinos ir kitų biologiškai pavojingų
atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of hazardous medical and other
biohazardous waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atliekų surinkimas, skirtas
surinkti: • patologines atliekas, tokias kaip anatominės
atliekos, neanatominės atliekos, aštrios atliekos, tokios
kaip adatos ir skalpeliai • kitos biologiškai pavojingos
dėl galimo užkrato ligoninių, medicinos įstaigų,
odontologijos įstaigų, medicinos laboratorijų atliekos •
kitos biologiškai pavojingos negyvenamųjų patalpų
atliekos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - waste collection
specifically designed for the collection of: •
pathological wastes such as anatomical wastes, nonanatomical wastes, sharp wastes, such as needles and
scalpels • other biological-infectious wastes from
hospitals, medical practices, dental practices, medical
laboratories • other biohazardous wastes from nonresidential locations

38.12.11.00.00

Pavojingųjų medicinos ir kitų biologiškai pavojingų atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of hazardous medical and other biohazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavojingųjų medicinos ir kitų biologiškai pavojingų
atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of hazardous medical and other
biohazardous waste

38.12.12

Kitų pavojingųjų pramoninių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of other hazardous industrial waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų pramoninių atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of other hazardous industrial waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atliekų surinkimas, skirtas
Explanatory
surinkti: • pavojingąsias atliekas (išskyrus medicinines ir notes:
biologines), kurios gali būti pavojingos žmogaus
sveikatai arba aplinkai ir kurioms tvarkyti reikia
specialių teisės aktais arba įstatymais nurodytų būdų,
pvz., branduolinės atliekos, naudoti laivų arba
transporto priemonių tepalai iš dokų ar garažų

This subcategory includes: - waste collection
specifically designed for the collection of: • hazardous
wastes (except medical and biological) that may be
hazardous to human health or the environment and
that require special handling techniques specified by
legislation or regulation e.g. nuclear waste, used oils
from shipment or garages
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38.12.12.00.00

Kitų pavojingųjų pramoninių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of other hazardous industrial waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų pramoninių atliekų surinkimo
paslaugos

Description:

Collection services of other hazardous industrial waste

38.12.13

Pavojingųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of hazardous municipal waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavojingųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of hazardous municipal waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atliekų surinkimas, skirtas
Explanatory
surinkti: • pavojingąsias gyvenamųjų namų atliekas,
notes:
įskaitant medžiagas, kurios gali būti pavojingos
žmogaus sveikatai arba aplinkai ir kurioms reikia
specialių teisės aktais arba įstatymu nurodytų tvarkymo
būdų, pvz., naudotos baterijos

38.12.13.00.00

Pavojingųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
Collection services of hazardous municipal waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavojingųjų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos

Description:

Collection services of hazardous municipal waste

38.12.2

Surinktos pavojingosios atliekos
Hazardous waste, collected

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surinktos pavojingosios atliekos

Description:

Hazardous waste, collected

38.12.21

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro
elementai (kasetės)

Description:

Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear
reactors

38.12.21.00.00

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro
elementai (kasetės)

Description:

Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear
reactors

38.12.22

Farmacijos atliekos
Pharmaceutical waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Farmacijos atliekos

Description:

Pharmaceutical waste
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38.12.22.00.00

Farmacijos atliekos
Pharmaceutical waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Farmacijos atliekos

Description:

Pharmaceutical waste

38.12.23

Kitos pavojingosios medicininės atliekos
Other medical hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pavojingosios medicininės atliekos

Description:

Other medical hazardous waste

38.12.23.00.00

Kitos pavojingosios medicininės atliekos
Other medical hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pavojingosios medicininės atliekos

Description:

Other medical hazardous waste

38.12.24

Pavojingosios cheminės atliekos
Hazardous chemical waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavojingosios cheminės atliekos

Description:

Hazardous chemical waste

38.12.24.00.00

Pavojingosios cheminės atliekos
Hazardous chemical waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavojingosios cheminės atliekos

Description:

Hazardous chemical waste

38.12.25

Alyvų ir tepalų atliekos
Waste oils

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alyvų ir tepalų atliekos

Description:

Waste oils

38.12.25.00.00

Alyvų ir tepalų atliekos
Waste oils

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alyvų ir tepalų atliekos

Description:

Waste oils

38.12.26

Pavojingosios metalo atliekos
Hazardous metal waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavojingosios metalo atliekos

Description:

Hazardous metal waste

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 413/1 939

PGPK 2013

38.12.26.00.00

Pavojingosios metalo atliekos
Hazardous metal waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavojingosios metalo atliekos

Description:

Hazardous metal waste

38.12.27

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros
akumuliatorių atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and
electric accumulators

38.12.27.00.00

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros
akumuliatorių atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and
electric accumulators

38.12.29

Kitos pavojingosios atliekos
Other hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pavojingosios atliekos

Description:

Other hazardous waste

38.12.29.00.00

Kitos pavojingosios atliekos
Other hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pavojingosios atliekos

Description:

Other hazardous waste

38.12.3

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for hazardous waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for hazardous waste

38.12.30

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for hazardous waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - antrinių žaliavų surinkimo
centrų, atliekų perkrovimo ir konteinerių stočių
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of drop-off
centres, transfer stations and container stations
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38.12.30.00.00

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių eksploatavimo paslaugos
Services of transfer facilities for hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Description:

Services of transfer facilities for hazardous waste

38.2

Atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
Waste treatment and disposal services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

Description:

Waste treatment and disposal services

38.21

Nepavojingųjų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
Treatment and disposal services of non-hazardous waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų apdorojimo ir šalinimo
paslaugos

Description:

Treatment and disposal services of non-hazardous
waste

38.21.1

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam šalinimui
Non-hazardous waste treatment for final disposal services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam
šalinimui

Description:

Non-hazardous waste treatment for final disposal
services

38.21.10

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam šalinimui
Non-hazardous waste treatment for final disposal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam
šalinimui

Description:

Non-hazardous waste treatment for final disposal
services

38.21.10.00.00

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam šalinimui
Non-hazardous waste treatment for final disposal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas galutiniam
šalinimui

Description:

Non-hazardous waste treatment for final disposal
services

38.21.2

Nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Non-hazardous waste disposal services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Non-hazardous waste disposal services
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38.21.21

Sanitarinių sąvartynų eksploatavimo paslaugos
Sanitary landfill services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sanitarinių sąvartynų eksploatavimo paslaugos

Description:

Sanitary landfill services

Aiškinamosios
pastabos:

šią subkategoriją įeina: - nepavojingųjų atliekų
šalinimas sanitariniuose sąvartynuose, kurie atitinka
teisės aktuose ar įstatymuose nustatytus sanitarinių
sąvartynų reikalavimus, t. y. tokiuose, kuriuose įrengta
apsauga nuo nutekėjimo ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - disposal of non-hazardous
waste on or in a sanitary landfill which meets the
sanitary landfill criteria specified by legislation or
regulation, i.e. designed to prevent leaking etc.

38.21.21.00.00

Sanitarinių sąvartynų eksploatavimo paslaugos
Sanitary landfill services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sanitarinių sąvartynų eksploatavimo paslaugos

Description:

Sanitary landfill services

38.21.22

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos
Other landfill services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos

Description:

Other landfill services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nepavojingųjų atliekų
šalinimas sąvartynuose, kurie nepriskiriami
sanitariniams sąvartynams

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - disposal of non-hazardous
waste on or in landfills other than a sanitary one

38.21.22.00.00

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos
Other landfill services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos

Description:

Other landfill services

38.21.23

Nepavojingųjų atliekų deginimo paslaugos
Incineration services of non-hazardous waste

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų deginimo paslaugos

Description:

Incineration services of non-hazardous waste

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nepavojingųjų atliekų
deginimas įrenginyje, kuris atitinka nepavojingųjų
atliekų deginimo standartus ir teisinius reikalavimus

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - incineration of nonhazardous waste in a facility that meets legal standard
and requirements for incineration of non-hazardous
waste

38.21.23.00.00

Nepavojingųjų atliekų deginimo paslaugos
Incineration services of non-hazardous waste

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nepavojingųjų atliekų deginimo paslaugos

Description:

Incineration services of non-hazardous waste

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 416/1 939

PGPK 2013

38.21.29

Kitos nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Other non-hazardous waste disposal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Other non-hazardous waste disposal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina kitos nepavojingųjų atliekų
šalinimo paslaugos, tokios kaip: - cheminio ar
biologinio žemės ūkio atliekų naikinimo paslaugos ir
panašios atliekų apdorojimo paslaugos kompostavimo paslaugos - žemės ūkio ir kitų atliekų
apdorojimas, siekiant išgauti biodujas

Explanatory
notes:

This subcategory includes other non-hazardous waste
disposal services, such as: - services of chemical or
biological reduction of agricultural waste, and similar
treatment services - composting services - processing
for agricultural and other waste in order to obtain
biogas

38.21.29.00.00

Kitos nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Other non-hazardous waste disposal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos nepavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Other non-hazardous waste disposal services

38.21.3

Organinių tirpiklių atliekos
Waste organic solvents

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Organinių tirpiklių atliekos

Description:

Waste organic solvents

38.21.30

Organinių tirpiklių atliekos
Waste organic solvents

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Organinių tirpiklių atliekos

Description:

Waste organic solvents

38.21.30.00.00

Organinių tirpiklių atliekos
Waste organic solvents

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Organinių tirpiklių atliekos

Description:

Waste organic solvents

38.21.4

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos
Ashes and residues from waste incineration

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

Description:

Ashes and residues from waste incineration

38.21.40

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos
Ashes and residues from waste incineration

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

Description:

Ashes and residues from waste incineration
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38.21.40.00.00

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos
Ashes and residues from waste incineration

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

Description:

Ashes and residues from waste incineration

38.22

Pavojingųjų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
Treatment and disposal services of hazardous waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pavojingųjų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

Description:

Treatment and disposal services of hazardous waste

38.22.1

Branduolinių ir kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo paslaugos
Nuclear and other hazardous waste treatment services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Branduolinių ir kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo
paslaugos

Description:

Nuclear and other hazardous waste treatment services

38.22.11

Branduolinių atliekų apdorojimo paslaugos
Nuclear waste treatment services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Branduolinių atliekų apdorojimo paslaugos

Description:

Nuclear waste treatment services

38.22.11.00.00

Branduolinių atliekų apdorojimo paslaugos
Nuclear waste treatment services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Branduolinių atliekų apdorojimo paslaugos

Description:

Nuclear waste treatment services

38.22.19

Kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo paslaugos
Other hazardous waste treatment services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo paslaugos

Description:

Other hazardous waste treatment services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apdorojimas siekiant
sumažinti pavojingųjų atliekų kiekį, jas sunaikinti arba
transformuoti. Procesai, kuriuos sudaro biologiniai,
cheminiai ir (arba) fizikiniai procesai arba deginimas.
Šių procesų rezultatas gali būti išmetamosios liekanos
arba perdirbamųjų medžiagų atgavimas.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - treatment to reduce,
eliminate, or transform hazardous waste Processes
include biological, chemical, and/or physical
procedures or incineration. These procedures may lead
to a disposable residual or result in the recovery of a
recyclable material.

38.22.19.00.00

Kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo paslaugos
Other hazardous waste treatment services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo paslaugos

Description:

Other hazardous waste treatment services
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38.22.2

Branduolinių ir kitų pavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Nuclear and other hazardous waste disposal services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Branduolinių ir kitų pavojingųjų atliekų šalinimo
paslaugos

Description:

Nuclear and other hazardous waste disposal services

38.22.21

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos
Nuclear waste disposal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Nuclear waste disposal services

38.22.21.00.00

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos
Nuclear waste disposal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Nuclear waste disposal services

38.22.29

Kitų pavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Other hazardous waste disposal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Other hazardous waste disposal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pavojingųjų atliekų šalinimo
paslaugos pavojingųjų atliekų šalinimo teisinius
standartus atitinkančiame įrenginyje, tokiame kaip
patvirtintos kontroliuojamos saugyklos arba sąvartynai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - disposal services for
hazardous waste at a facility that meets legal standards
for the disposal of hazardous waste, such as at
approved controlled containment facilities or landfills

38.22.29.00.00

Kitų pavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos
Other hazardous waste disposal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų pavojingųjų atliekų šalinimo paslaugos

Description:

Other hazardous waste disposal services

38.3

Medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės žaliavos
Materials recovery services; secondary raw materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės žaliavos

Description:

Materials recovery services; secondary raw materials

38.31

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos
Dismantling services of wrecks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos

Description:

Dismantling services of wrecks

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 419/1 939

PGPK 2013

38.31.1

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos
Dismantling services of wrecks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos

Description:

Dismantling services of wrecks

38.31.11

Laivų ardymo paslaugos
Shipbreaking services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų ardymo paslaugos

Description:

Shipbreaking services

38.31.11.00.00

Laivų ardymo paslaugos
Shipbreaking services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų ardymo paslaugos

Description:

Shipbreaking services

38.31.12

Mašinų duženų, išskyrus laivų ir plūdriųjų konstrukcijų, išmontavimo paslaugos
Dismantling services of wrecks, other than vessels and floating structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinų duženų, išskyrus laivų ir plūdriųjų konstrukcijų,
išmontavimo paslaugos

Description:

Dismantling services of wrecks, other than vessels and
floating structures

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - duženų, tokių kaip
automobiliai, kompiuteriai ir pan., ardymo paslaugos,
siekiant gauti ir atskirti antrinėms žaliavoms tinkamas
medžiagas Į šią subkategoriją neįeina: - laivų ir kitų
plūdriųjų statinių išmontavimo paslaugos, žr. 38.31.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - dismantling services of
wrecks, such as cars, computers, etc., in order to obtain
and separate recoverable materials This subcategory
excludes: - dismantling services of vessels and other
floating structures, see 38.31.11

38.31.12.00.00

Mašinų duženų, išskyrus laivų ir plūdriųjų konstrukcijų, išmontavimo paslaugos
Dismantling services of wrecks, other than vessels and floating structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų duženų, išskyrus laivų ir plūdriųjų konstrukcijų,
išmontavimo paslaugos

Description:

Dismantling services of wrecks, other than vessels and
floating structures

38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės žaliavos
Sorted materials recovery services; secondary raw materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės
žaliavos

Description:

Sorted materials recovery services; secondary raw
materials

38.32.1

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos
Sorted materials recovery services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Sorted materials recovery services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina išrūšiuotų medžiagų atgavimo
paslaugos, teikiamos už atlygį arba pagal sutartį. Į šią

Explanatory
notes:

This category includes sorted materials recovery
services on a fee or contract basis. This category
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kategoriją neįeina: - atliekų ir laužo didmeninės
prekybos paslaugos, įskaitant surinkimą, rūšiavimą,
pakavimą, pristatymą ir pan., atliekų neperdirbant, žr.
46.77.10

excludes: - wholesale trade services in waste and scrap
including collecting, sorting, packing, dealing, etc.
without an industrial process, see 46.77.10

38.32.11

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo paslaugos
Sorted metal materials recovery services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Sorted metal materials recovery services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - metalo atliekų, laužo ir
naudotų arba nenaudotų metalo gaminių perdirbimo į
antrines žaliavas paslaugos. Paprastai perdirbamąją
medžiagą sudaro išrūšiuotos ar nerūšiuotos atliekos ir
laužas, kurie bet kokiu atveju netinkami toliau naudoti
pramonėje, o gaunama perdirbtoji medžiaga tinka
toliau apdoroti ir todėl laikytina tarpine preke. Būtinas
procesas, mechaninis arba cheminis. Pavyzdžiui: •
metalo atliekų, tokių kaip naudoti automobiliai,
skalbiamosios mašinos, dviračiai ir pan., mechaninis
trupinimas, vėliau rūšiuojant ir išskirstant • mechaninis
didelių metalo gabalų, tokių kaip geležinkelio vagonai,
smulkinimas • naudotų gaminių, tokių kaip
automobiliai, ardymas, siekiant gauti dar galimų
naudoti dalių • naudotų gaminių, tokių kaip
automobiliai ar šaldytuvai, ardymas, siekiant iš jų išimti
pavojingas atliekas (tepalus, šaldymo skystį, degalus ir
pan.)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - processing services of
metal waste and scrap and of metal articles, whether or
not used, into secondary raw material. Typical input
consists of waste and scrap being sorted or unsorted
but always unfit for further direct use in an industrial
process, whereas the output is made fit for further
processing and is to be considered then as an
intermediate good. A process is required, either
mechanical or chemical. Examples are: • mechanical
crushing of metal waste such as used cars, washing
machines, bikes, etc., with subsequent sorting and
separation • mechanical reduction of large iron pieces
such as railway wagons • stripping of used goods such
as cars in order to obtain reusable parts • stripping of
used goods such as cars or refrigerators to strip them
of harmful waste (oil, cooling liquid, fuel, etc.)

38.32.11.00.00

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo paslaugos
Sorted metal materials recovery services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Sorted metal materials recovery services

38.32.12

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo paslaugos
Sorted non-metal materials recovery services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Sorted non-metal materials recovery services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nemetalo atliekų, laužo ir
Explanatory
naudotų ar nenaudotų nemetalo gaminių perdirbimo į notes:
antrines žaliavas paslaugos. Paprastai perdirbamąją
medžiagą sudaro išrūšiuotos ar nerūšiuotos atliekos ir
laužas, kurie bet kokiu atveju netinkami toliau naudoti
pramonėje, o gaunama perdirbtoji medžiaga tinka
toliau apdoroti ir todėl laikytina tarpine preke. Būtinas
procesas, mechaninis arba cheminis. Pavyzdžiui: •
gumos, tokios kaip naudotos padangos, utilizavimas,
siekiant gaminti antrinę žaliavą • plastikų rūšiavimas ir
granuliavimas, siekiant gaminti antrinę žaliavą
vamzdžiams, gėlių vazonėliams, padėklams ir panašiai •
cheminių medžiagų išskyrimas iš cheminių atliekų •
stiklo trupinimas, valymas ir rūšiavimas • kitų atliekų,
tokių kaip griovimo darbų atliekos, trupinimas, valymas
ir rūšiavimas, siekiant gauti antrinę žaliavą
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non-metal waste and scrap and of non-metal articles,
whether or not used, into secondary raw material.
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or unsorted but always unfit for further direct use in an
industrial process, whereas the output is made fit for
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38.32.12.00.00

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo paslaugos
Sorted non-metal materials recovery services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo paslaugos

Description:

Sorted non-metal materials recovery services

38.32.2

Metalo antrinės žaliavos
Metal secondary raw materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo antrinės žaliavos

Description:

Metal secondary raw materials

38.32.21

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos
Secondary raw material of precious metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of precious metals

38.32.21.00.00

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos
Secondary raw material of precious metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of precious metals

38.32.22

Juodųjų metalų antrinės žaliavos
Secondary raw material of ferrous metals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juodųjų metalų antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of ferrous metals

38.32.22.00.00

Juodųjų metalų antrinės žaliavos
Secondary raw material of ferrous metals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juodųjų metalų antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of ferrous metals

38.32.23

Vario antrinės žaliavos
Secondary raw material of copper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vario antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of copper

38.32.23.00.00

Vario antrinės žaliavos
Secondary raw material of copper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vario antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of copper
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38.32.24

Nikelio antrinės žaliavos
Secondary raw material of nickel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nikelio antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of nickel

38.32.24.00.00

Nikelio antrinės žaliavos
Secondary raw material of nickel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nikelio antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of nickel

38.32.25

Aliuminio antrinės žaliavos
Secondary raw material of aluminium

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliuminio antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of aluminium

38.32.25.00.00

Aliuminio antrinės žaliavos
Secondary raw material of aluminium

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliuminio antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of aluminium

38.32.29

Kitų metalų antrinės žaliavos
Other metal secondary raw materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų metalų antrinės žaliavos

Description:

Other metal secondary raw materials

38.32.29.00.00

Kitų metalų antrinės žaliavos
Other metal secondary raw materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų metalų antrinės žaliavos

Description:

Other metal secondary raw materials

38.32.3

Nemetalo antrinės žaliavos
Non-metal secondary raw materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nemetalo antrinės žaliavos

Description:

Non-metal secondary raw materials

38.32.31

Stiklo antrinės žaliavos
Secondary raw material of glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklo antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of glass
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38.32.31.00.00

Stiklo antrinės žaliavos
Secondary raw material of glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklo antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of glass

38.32.32

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos
Secondary raw material of paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of paper and paperboard

38.32.32.00.00

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos
Secondary raw material of paper and paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of paper and paperboard

38.32.33

Plastiko antrinės žaliavos
Secondary raw material of plastic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plastiko antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of plastic

38.32.33.00.00

Plastiko antrinės žaliavos
Secondary raw material of plastic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plastiko antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of plastic

38.32.34

Gumos antrinės žaliavos
Secondary raw material of rubber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gumos antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of rubber

38.32.34.00.00

Gumos antrinės žaliavos
Secondary raw material of rubber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gumos antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of rubber

38.32.35

Tekstilės antrinės žaliavos
Secondary raw material of textile

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of textile
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38.32.35.00.00

Tekstilės antrinės žaliavos
Secondary raw material of textile

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės antrinės žaliavos

Description:

Secondary raw material of textile

38.32.39

Kitos nemetalo antrinės žaliavos
Other non-metal secondary raw materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos nemetalo antrinės žaliavos

Description:

Other non-metal secondary raw materials

38.32.39.00.00

Kitos nemetalo antrinės žaliavos
Other non-metal secondary raw materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos nemetalo antrinės žaliavos

Description:

Other non-metal secondary raw materials

39

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos
Remediation services and other waste management services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

Description:

Remediation services and other waste management
services

39.0

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos
Remediation services and other waste management services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

Description:

Remediation services and other waste management
services

39.00

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos
Remediation services and other waste management services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

Description:

Remediation services and other waste management
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - taršos šalinimo paslaugos, t. y. dėl
Explanatory
įrenginių eksploatavimo arba avarijų atsiradusios taršos notes:
padarinių šalinimo paslaugos. Šiomis paslaugomis
siekiama pašalinti dirvožemio, vandens arba oro taršą
arba neleisti jai plisti; paslaugos turi būti teikiamos
užteršimo vietoje.

39.00.1

Regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Regeneravimo ir valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This class includes: - remediation services, i.e. services
dealing with the effects of contamination through
operation of facilities or through accidents. These
services aim to eliminate or contain existing
contamination of soil, water or air and have to be
performed on-site.
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39.00.11

Dirvožemio ir gruntinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, soil and groundwater

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirvožemio ir gruntinio vandens regeneravimo ir
valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, soil and
groundwater

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užteršimo vietoje teikiamos
Explanatory
teisės aktais ar įstatymu nustatytus reikalavimus
notes:
atitinkančios paslaugos, įgyvendinant patvirtintus
dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos šalinimo planus
Į šią subkategoriją taip pat įeina: - kasybos vietų ir
panašių vietų tvarkymas (įskaitant sprogdinimą) Į šią
subkategoriją neįeina: - vandens valymas, siekiant tiekti
vandenį, žr. 36.00.20

39.00.11.00.00

Dirvožemio ir gruntinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, soil and groundwater

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirvožemio ir gruntinio vandens regeneravimo ir
valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, soil and
groundwater

39.00.12

Paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, surface water

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, surface water

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užteršimo vietoje teikiamos
teisės aktais ar įstatymu nustatytus reikalavimus
atitinkančios paslaugos, įgyvendinant patvirtintus
paviršinio vandens taršos šalinimo planus

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services involved in
implementing approved plans for the remediation of
surface water on a contaminated site, that meet
requirements specified by legislation or regulation

39.00.12.00.00

Paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, surface water

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, surface water

39.00.13

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, air

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, air

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užteršimo vietoje teikiamos
teisės aktais ar įstatymu nustatytus reikalavimus
atitinkančios paslaugos, įgyvendinant patvirtintus
taršos šalinimo iš oro planus

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services involved in
implementing approved plans for the remediation of
air on a contaminated site, that meet requirements
specified by legislation or regulation

39.00.13.00.00

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos
Remediation and clean-up services, air

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos

Description:

Remediation and clean-up services, air

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services involved in
implementing approved plans for the remediation of
soil and groundwater on a contaminated site, that
meet requirements specified by legislation or
regulation This subcategory also includes: - clearing of
mines and the like (including detonation) This
subcategory excludes: - purification of water for water
supply purposes, see 36.00.20
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39.00.14

Pastatų regeneravimo paslaugos
Building remediation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pastatų regeneravimo paslaugos

Description:

Building remediation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - taršos šalinimo plano, pagal
kurį šalinami, sunaikinami taršos šaltiniai, tokie kaip
asbestas, švinas, radonas ar kitos pastatą teršiančios
medžiagos, neleidžiama taršai plisti arba kitaip
sumažinama jų tarša, sudarymas ir įgyvendinimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - development and
implementation of a remediation plan that removes,
destroys, contains, or otherwise reduces contaminants,
such as asbestos, lead, radon, or other contaminates in
a building

39.00.14.00.00

Pastatų regeneravimo paslaugos
Building remediation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastatų regeneravimo paslaugos

Description:

Building remediation services

39.00.2

Kitos regeneravimo ir specializuotos taršos kontrolės paslaugos
Other remediation and specialised pollution control services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos regeneravimo ir specializuotos taršos kontrolės
paslaugos

Description:

Other remediation and specialised pollution control
services

39.00.21

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo paslaugos ir kitos sklypų regeneravimo paslaugos
Site remediation containment, control and monitoring services and other site remediation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo paslaugos ir
kitos sklypų regeneravimo paslaugos

Description:

Site remediation containment, control and monitoring
services and other site remediation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, neleidžiant taršai
didėti arba plisti užteršimo vietoje - draudimo išvežti
nekontroliuojamas taršias medžiagas už vietos ribų
įgyvendinimas - vietovės stebėjimas, siekiant nustatyti
taršos šalinimo priemonių efektyvumą - prieigos prie
užterštos vietos kontrolė - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, taršos šalinimo iš vietos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services involved in
preventing additional or wider contamination on the
site - preventing the movement of uncontrolled
contaminates from the site - monitoring the site to
determine the effectiveness of remediation activities controlling access to the contaminated site - other site
remediation services, n.e.c.

39.00.21.00.00

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo paslaugos ir kitos sklypų regeneravimo paslaugos
Site remediation containment, control and monitoring services and other site remediation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo paslaugos ir
kitos sklypų regeneravimo paslaugos

Description:

Site remediation containment, control and monitoring
services and other site remediation services

39.00.22

Kitos regeneravimo paslaugos
Other remediation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos regeneravimo paslaugos

Description:

Other remediation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos taršos šalinimo
paslaugos, tokios kaip: • paslaugos reaguojant į
pavojingą aplinkosauginę situaciją • kitos, niekur kitur

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other remediation services,
such as: • environmental emergency response services
• other remediation services, n.e.c. This
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nepriskirtos, taršos šalinimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - kova su žemės ūkio kenkėjais,
žr. 01.61.10 - gatvių ir pan. valymas ir laistymas, žr.
81.29.12

subcategory excludes: - pest control in agriculture, see
01.61.10 - outdoor sweeping and watering of streets
etc., see 81.29.12

39.00.22.00.00

Kitos regeneravimo paslaugos
Other remediation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos regeneravimo paslaugos

Description:

Other remediation services

39.00.23

Kitos specializuotos taršos kontrolės paslaugos
Other specialised pollution control services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos specializuotos taršos kontrolės paslaugos

Description:

Other specialised pollution control services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - rūgščiųjų iškritų („rūgščiojo
lietaus“) stebėjimo, kontrolės ir žalos įvertinimo
paslaugos - kitos, niekur kitur nepriskirtos,
specializuotos taršos kontrolės paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - konsultavimo aplinkos
apsaugos klausimais paslaugos, žr. 74.90.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - acidifying deposition
("acid rain") monitoring, controlling and damage
assessment services - other specialised pollution
control services n.e.c. This subcategory excludes: environmental consulting services, see 74.90.13

39.00.23.00.00

Kitos specializuotos taršos kontrolės paslaugos
Other specialised pollution control services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos specializuotos taršos kontrolės paslaugos

Description:

Other specialised pollution control services

F

STATINIAI IR STATYBOS DARBAI
CONSTRUCTIONS AND CONSTRUCTION WORKS

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

STATINIAI IR STATYBOS DARBAI

Description:

CONSTRUCTIONS AND CONSTRUCTION WORKS

41

Pastatai ir pastatų statybos darbai
Buildings and building construction works

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pastatai ir pastatų statybos darbai

Description:

Buildings and building construction works

41.0

Pastatai ir pastatų statybos darbai
Buildings and building construction works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pastatai ir pastatų statybos darbai

Description:

Buildings and building construction works

41.00

Pastatai ir pastatų statybos darbai
Buildings and building construction works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pastatai ir pastatų statybos darbai

Description:

Buildings and building construction works
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41.00.1

Gyvenamieji pastatai
Residential buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvenamieji pastatai

Description:

Residential buildings

41.00.10

Gyvenamieji pastatai
Residential buildings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamieji pastatai

Description:

Residential buildings

41.00.10.00.00

Gyvenamieji pastatai
Residential buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamieji pastatai

Description:

Residential buildings

41.00.2

Negyvenamieji pastatai
Non-residential buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Negyvenamieji pastatai

Description:

Non-residential buildings

41.00.20

Negyvenamieji pastatai
Non-residential buildings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamieji pastatai

Description:

Non-residential buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pastatai, kuriuose vykdoma
Explanatory
sandėliavimo veikla, pramonės įmonių gamybos ir
notes:
surinkimo veikla - fabrikai, gamyklos ir dirbtuvės pastatai, kuriuose vykdoma komercinė veikla,
pirmiausia susiję su komercine veikla arba darbu,
siekiant komercinių tikslų - pastatai, pirmiausia
naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai - biuro
pastatai, bankų pastatai, oro uostų, geležinkelių arba
kelių transporto terminalai, transporto priemonių
garažai ir degalinės - dengti plaukimo baseinai, kitos
dengtos sporto patalpos ir dengti stadionai (ledo
arenos, gimnastikos maniežai, dengti teniso kortai,
bendros paskirties sporto salės, valčių angarai, bokso
ringai ir pan.) - viešųjų pramogų pastatai, tokie kaip
kino teatrai, teatrai, koncertų salės, šokių salės ir
naktiniai klubai - viešbučiai, moteliai, nakvynės namai,
jaunimo nakvynės namai, restoranai ir panašios
paskirties pastatai - švietimo įstaigų pastatai, tokie kaip
mokyklos, kolegijos, universitetai, bibliotekos, archyvai
ir muziejai - sveikatos įstaigų pastatai, tokie kaip
ligoninės ir sanatorijos - niekur kitur nepriskirtų
negyvenamųjų pastatų, tokių kaip religijos kulto ir
kalėjimų pastatų, statybos darbai
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This subcategory includes: - buildings used to house
warehousing activities and the production and
assembly activities of industrial establishments factories, plants and workshops - buildings used,
primarily occupied with, or engaged in commerce or
work intended for commerce - buildings used primarily
in the wholesale and retail trades - office buildings,
bank buildings, air, rail or road transport terminals,
parking garages and petrol and service stations indoor swimming pools and other indoor sport
facilities and covered stadiums (ice rinks, gymnasia,
indoor tennis courts, general-purpose sports halls, boat
sheds, boxing rings, etc.) - public entertainment
buildings such as cinemas, theatres, concert halls,
dance halls and nightclubs - hotels, motels, inns,
hostels, restaurants and similar buildings - educational
buildings such as schools, colleges, universities,
libraries, archives and museums - health buildings such
as hospitals and sanatoria - construction works for
non-residential buildings not elsewhere classified, such
as religious buildings and prison buildings
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41.00.20.00.00

Negyvenamieji pastatai
Non-residential buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamieji pastatai

Description:

Non-residential buildings

41.00.3

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

41.00.30

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - pastatų specialių betoninių Explanatory
ar plieninių karkasų statyba, žr. 43.99.40, 43.99.50
notes:

This subcategory excludes: - construction of special
concrete or steel frameworks for buildings, see
43.99.40, 43.99.50

41.00.30.00.00

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

41.00.4

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for non-residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for non-residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

41.00.40

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for non-residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for non-residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sandėlių ir pramoninių (pvz.,
gamybinės paskirties) pastatų, lengvų konstrukcijų
pramoninių pastatų ir žemės ūkio paskirties pastatų
statybos darbai - komercinės paskirties ir
administracinių pastatų, tokių kaip biuro pastatai,
bankų pastatai, konferencijų centrai, prekybos centrai,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works for
warehouses and industrial buildings (e.g. for
manufacturing), light industrial buildings and
agricultural buildings - construction works for
commercial or administrative buildings such as office
buildings, bank buildings, conference centres,
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transporto priemonių garažai, degalinės ir smulkaus
remonto stotys, taip pat oro uostų, geležinkelių arba
kelių transporto terminalų statybos darbai - viešųjų
pramogų pastatų, tokių kaip kino teatrai, teatrai,
koncertų salės, šokių salės ir naktiniai klubai, statybos
darbai - viešbučių, motelių, nakvynės namų, jaunimo
nakvynės namų, restoranų ir panašios paskirties
pastatų statybos darbai - švietimo įstaigų pastatų, tokių
kaip mokyklos, kolegijos, universitetai, bibliotekos,
archyvai ir muziejai, statybos darbai - sveikatos įstaigų
pastatų, tokių kaip ligoninės ir sanatorijos, statybos
darbai - dengtų sporto arba poilsio organizavimo
įrenginių (ledo arenų, gimnastikos maniežų, dengtų
teniso kortų, bendros paskirties sporto salių, valčių
angarų, bokso ringų ir pan.) statybos darbai - niekur
kitur nepriskirtų negyvenamųjų pastatų, tokių kaip
religijos kulto ar kalėjimų pastatai, statybos darbai. Į šią
subkategoriją neįeina: - kitokių nei pastatai statinių,
skirtų kasybai ir gamybai, statybos darbai, žr. 42.99.21

shopping centres, parking garages, petrol and service
stations and air, rail or road transport terminals construction works for public entertainment buildings
such as cinemas, theatres, concert halls, dance halls
and nightclubs - construction works for hotels, motels,
inns, hostels, restaurants and similar buildings construction works for educational buildings such as
schools, colleges, universities, libraries, archives and
museums - construction works for health buildings
such as hospitals and sanatoria - construction works
for indoor sports or recreation installations (ice rinks,
gymnasia, indoor tennis courts, general-purpose sports
halls, boat sheds, boxing rings, etc.) - construction
works for non-residential buildings not elsewhere
classified, such as religious buildings and prison
buildings This subcategory excludes: - construction
works for mining and manufacturing other than
buildings, see 42.99.21

41.00.40.00.00

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)
Construction works for non-residential buildings (new works, additions, alterations and renovation works)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba,
priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir
atnaujinimas)

Description:

Construction works for non-residential buildings (new
works, additions, alterations and renovation works)

42

Inžineriniai statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for civil engineering

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Inžineriniai statiniai ir jų statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for civil
engineering

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį skyrių taip pat įeina civilinės inžinerijos projektų
įgyvendinimas. Į šį skyrių neįeina pastatų projektų
įgyvendinimas, žr. 41.00.

Explanatory
notes:

This division includes also development of civil
engineering projects. This division excludes
development of building projects, see 41.00.

42.1

Keliai ir geležinkeliai; kelių ir geležinkelių tiesimo darbai
Roads and railways; construction works for roads and railways

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Keliai ir geležinkeliai; kelių ir geležinkelių tiesimo darbai Description:

42.11

Keliai ir autostrados; kelių ir autostradų tiesimo darbai
Roads and motorways; construction works for roads and motorways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keliai ir autostrados; kelių ir autostradų tiesimo darbai

Description:

Roads and motorways; construction works for roads
and motorways

42.11.1

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
Motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių

Description:

Motorways, roads, streets and other vehicular or
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keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai

pedestrian ways and airfield runways

42.11.10

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
Motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių
keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai

Description:

Motorways, roads, streets and other vehicular or
pedestrian ways and airfield runways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - automobilių keliai (išskyrus
Explanatory
estakadinius kelius), plentai, gatvės, kiti transporto
notes:
priemonių keliai ir pėsčiųjų takai - apsauginiai atitvarai,
danga dengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įvažos,
transporto priemonių apatiniai ir viršutiniai keliai,
požeminės perėjos ir pėsčiųjų tiltai, dviračių takai aerodromų takai, įskaitant riedėjimo takus ir kitokius
nei pastatai susijusius oro uosto statinius Į šią
subkategoriją neįeina: - estakadiniai keliai, žr. 42.13.10
- autostradų tuneliai, žr. 42.13.10

42.11.10.00.00

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai
Motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių
keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai

Description:

Motorways, roads, streets and other vehicular or
pedestrian ways and airfield runways

42.11.2

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
Construction works for motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių
Description:
kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

42.11.20

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
Construction works for motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių
Description:
kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

Construction works for motorways, roads, streets and
other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autostradų, kelių, gatvių, kitų Explanatory
transporto priemonių kelių, pėsčiųjų takų ir
notes:
automobilių aikštelių po atviru dangumi pagrindo
statybos darbai - asfaltinių, betoninių ir pan. kelių
paviršių ir automobilių stovėjimo aikštelių klojimo arba
remonto darbai - pėsčiųjų takų, transporto srautą
mažinančių statinių, dviračių takų ir pan. statyba priešingos krypties eismo juostas skiriančių užtvarų,
žemų atitvarų sienelių, kelio ženklų ir kt. įrengimo
darbai - takelių ir takų kūrimo, techninės priežiūros ir
ženklinimo darbai - kelių techninės priežiūros ir
remonto darbai - aerodromo takų, įskaitant orlaivių
riedėjimo takus ir privažiavimo takus, statybos darbai kelių paviršiaus, automobilių stovėjimo aikštelių ir
panašių paviršių ženklinimo darbai. Į šią subkategoriją
neįeina: - autostradų estakadų, tunelių ir tiltų statybos
darbai, žr. 42.13.20 - su vamzdynų ir kabelių (vandens,
drenažo, dujų, elektros, telefono ir pan.) tiesimu susiję
kelio darbai, žr. 42.21, 42.22 - geležinkelio elektros
linijų tiesimo darbai, žr. 42.22.21

This subcategory includes: - construction works for
foundations for highways, roads, streets, other
vehicular and pedestrian ways and open car parks construction or restoration of road surface and parking
lots with asphalt, concrete, etc. - construction of
footpaths, traffic-calming structures, cycle tracks, etc. installation works for crash barriers, low separating
walls, traffic signs, etc. - creation, maintenance and
signposting of tracks and paths - maintenance and
repair works for roads - construction works for airfield
runways, including taxiways and aprons for aircraft painting works for markings on roads surfaces, parking
lots and similar surfaces This subcategory excludes: construction works for elevated highways, tunnels and
bridges, see 42.13.20 - roadworks relating to pipelines
and cables (water, drainage, gas, electricity, telephone,
etc.), see 42.21, 42.22 - construction works for
electricity power lines for railways, see 42.22.21
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This subcategory includes: - motorways (except
elevated motorways), roads, streets and other vehicular
and pedestrian ways - guard rails and surfaced parking
areas, driveways, vehicular and pedestrian underpasses
and overpasses, and bicycle paths - airfield runways,
including taxiways and related airport structures other
than buildings This subcategory excludes: - elevated
motorways, see 42.13.10 - highway tunnels, see
42.13.10

Construction works for motorways, roads, streets and
other vehicular or pedestrian ways and airfield runways
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42.11.20.00.00

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai
Construction works for motorways, roads, streets and other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių
Description:
kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

42.12

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai; geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai
Railways and underground railways; construction works for railways and underground railways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai; geležinkelių ir
požeminių geležinkelių tiesimo darbai

Description:

Railways and underground railways; construction works
for railways and underground railways

42.12.1

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai
Railways and underground railways

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

Description:

Railways and underground railways

42.12.10

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai
Railways and underground railways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

Description:

Railways and underground railways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tarpmiestinio ir priemiestinio Explanatory
susisiekimo geležinkelių, tramvajų ir požeminių arba
notes:
estakadinių miesto greitojo susisiekimo sistemų
sankasos - geležinkelių elektrifikavimo konstrukcijos. Į
šią subkategoriją neįeina: - požeminio geležinkelio
transporto tuneliai, žr. 42.13.10

42.12.10.00.00

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai
Railways and underground railways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

Description:

Railways and underground railways

42.12.2

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai
Construction works for railways and underground railways

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

Description:

Construction works for railways and underground
railways

42.12.20

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai
Construction works for railways and underground railways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

Description:

Construction works for railways and underground
railways
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Construction works for motorways, roads, streets and
other vehicular or pedestrian ways and airfield runways

This subcategory includes: - railway roadbeds for longline and commuter rails, street tramways, and
underground or elevated urban rapid transit systems railway electrification structures This subcategory
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42.13.10
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geležinkelių, įskaitant
požeminius geležinkelius, statybos darbai: • balasto ir
bėgių klojimo darbai • iešmų ir bėgių sankryžų
įrengimo darbai • geležinkelio kelių valdymo ir
saugumo sistemų įrengimo darbai • funikulierių ir
vagonų lynų kelių statybos darbai - geležinkelio bėgių
renovacijos arba remonto darbai Į šią subkategoriją
neįeina: - požeminių geležinkelių tunelių statybos
darbai, žr. 42.13.20

42.12.20.00.00

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai
Construction works for railways and underground railways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

Description:

Construction works for railways and underground
railways

42.13

Tiltai ir tuneliai; tiltų ir tunelių statybos darbai
Bridges and tunnels; construction works for bridges and tunnels

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tiltai ir tuneliai; tiltų ir tunelių statybos darbai

Description:

Bridges and tunnels; construction works for bridges
and tunnels

42.13.1

Tiltai ir tuneliai
Bridges and tunnels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tiltai ir tuneliai

Description:

Bridges and tunnels

42.13.10

Tiltai ir tuneliai
Bridges and tunnels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiltai ir tuneliai

Description:

Bridges and tunnels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: – metaliniai, betoniniai ar iš
Explanatory
kitokių medžiagų pagaminti tiltai ir viadukai, skirti visų notes:
rūšių antžeminio transporto priemonėms ir pėstiesiems
- variklinių transporto priemonių estakadiniai keliai tuneliai. Į šią subkategoriją taip pat įeina: - tunelių
statiniai, susiję su požeminiu geležinkelių transportu Į
šią subkategoriją neįeina: - požeminės pėsčiųjų perėjos
ir apatiniai automobilių keliai, žr. 42.11.10 - kasybos
statiniai, žr. 42.99.11

42.13.10.00.00

Tiltai ir tuneliai
Bridges and tunnels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiltai ir tuneliai

Description:

Bridges and tunnels

42.13.2

Tiltų ir tunelių statybos darbai
Construction works for bridges and tunnels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works for
railways, including underground railways: • laying
works of ballast and rails • installation works of switch
gear, points and crossings • construction works of
control and safety systems for railway tracks •
construction works for funicular railways and cable car
systems - renovation or repair works for railway track
This subcategory excludes: - construction works for
tunnels for underground railways, see 42.13.20

This subcategory includes: - bridges and viaducts of
metal, concrete or other materials, for all types of land
transport and for pedestrians - elevated highways for
motor vehicle traffic - tunnels This subcategory also
includes: - tunnel constructions related to underground
railway traffic This subcategory excludes: - vehicular
and pedestrian underpasses, see 42.11.10 - mining
constructions, see 42.99.11
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Pavadinimas:

Tiltų ir tunelių statybos darbai

Description:

Construction works for bridges and tunnels

42.13.20

Tiltų ir tunelių statybos darbai
Construction works for bridges and tunnels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiltų ir tunelių statybos darbai

Description:

Construction works for bridges and tunnels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - autostradų, kelių,
Explanatory
geležinkelių ir aerodromų takų statybos darbai, žr.
notes:
42.11, 42.12 - su vandens statinių statyba susiję darbai,
žr. 42.91 - konstrukcinių plieninių komponenetų
montavimo darbai, žr. 43.99.50 - šachtų kasimas, žr.
43.99.90

42.13.20.00.00

Tiltų ir tunelių statybos darbai
Construction works for bridges and tunnels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiltų ir tunelių statybos darbai

Description:

Construction works for bridges and tunnels

42.2

Komunaliniai statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for utility projects

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Komunaliniai statiniai ir jų statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for utility
projects

42.21

Komunaliniai takiųjų medžiagų statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for utility projects for fluids

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Komunaliniai takiųjų medžiagų statiniai ir jų statybos
darbai

Description:

Constructions and construction works for utility
projects for fluids

42.21.1

Komunaliniai takiųjų medžiagų statiniai
Utility constructions for fluids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Komunaliniai takiųjų medžiagų statiniai

Description:

Utility constructions for fluids

42.21.11

Ilgų nuotolių takiųjų medžiagų vamzdynai
Long-distance pipelines for fluids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių takiųjų medžiagų vamzdynai

Description:

Long-distance pipelines for fluids

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ilgų nuotolių antžeminiai ir
jūriniai naftos produktų ir dujų transportavimo
vamzdynai - ilgų nuotolių antžeminiai ir jūriniai
vandens ir kitų produktų transportavimo vamzdynai. Į
šią subkategoriją neįeina: - miesto dujų ar vandens
tiekimo vamzdynais sistemos, žr. 42.21.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - long-distance overland
and submarine pipelines for the conveyance of
petroleum products and gas - long-distance overland
and submarine pipelines for the conveyance of water
or other products This subcategory excludes: - urban
gas or water distribution systems through mains, see
42.21.12
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This subcategory excludes: - construction works for
highways, roads, railways and airfield runways, see
42.11, 42.12 - water-associated works, see 42.91 erection works of structural steel components, see
43.99.50 - shaft sinking, see 43.99.90
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42.21.11.00.00

Ilgų nuotolių takiųjų medžiagų vamzdynai
Long-distance pipelines for fluids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių takiųjų medžiagų vamzdynai

Description:

Long-distance pipelines for fluids

42.21.12

Vietiniai takiųjų medžiagų vamzdynai
Local pipelines for fluids

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vietiniai takiųjų medžiagų vamzdynai

Description:

Local pipelines for fluids

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vietiniai vandens, nuotekų ir
kitų takiųjų medžiagų vamzdynai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - local pipelines for water,
sewerage and other fluids

42.21.12.00.00

Vietiniai takiųjų medžiagų vamzdynai
Local pipelines for fluids

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vietiniai takiųjų medžiagų vamzdynai

Description:

Local pipelines for fluids

42.21.13

Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės
Irrigation systems (canals); water main and line constructions; water treatment plants, sewage disposal plants and pumping stations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės Description:
ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo
įrenginiai ir siurblinės

42.21.13.00.00

Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės
Irrigation systems (canals); water main and line constructions; water treatment plants, sewage disposal plants and pumping stations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės Description:
ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo
įrenginiai ir siurblinės

42.21.2

Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statybos darbai
Construction works for utility projects for fluids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statybos darbai

Description:

Construction works for utility projects for fluids

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - tranšėjų kasimo darbai, žr.
43.12.12

Explanatory
notes:

This category excludes: - trenching works, see 43.12.12

42.21.21

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai
Construction works for long-distance pipelines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai

Description:

Construction works for long-distance pipelines

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - ilgų nuotolių antžeminių,

Explanatory

This subcategory includes: - construction works for
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Irrigation systems (canals); water main and line
constructions; water treatment plants, sewage disposal
plants and pumping stations

Irrigation systems (canals); water main and line
constructions; water treatment plants, sewage disposal
plants and pumping stations
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pastabos:

požeminių ir jūrinių vamzdynų statybos darbai, skirti: •
naftai ir dujoms • vandeniui, nuotekoms arba lietaus
vandeniui • kitoms takioms medžiagoms

notes:

long-distance overland, underground or submarine
pipelines for: • oil and gas • water, sewage or rainwater
• other fluids

42.21.21.00.00

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai
Construction works for long-distance pipelines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai

Description:

Construction works for long-distance pipelines

42.21.22

Vietinių vamzdynų statybos darbai, įskaitant pagalbinius darbus
Construction works for local pipelines, including ancillary works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vietinių vamzdynų statybos darbai, įskaitant
pagalbinius darbus

Description:

Construction works for local pipelines, including
ancillary works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vietinių vamzdynų, įskaitant
papildomus darbus, statybos darbai, skirti: • vandeniui
arba nuotekoms • karštam vandeniui • dujoms ir garui
• kitoms takioms medžiagoms

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works for
local pipelines, including ancillary works, for: • water or
sewage • hot-water • gas and steam • other fluids

42.21.22.00.00

Vietinių vamzdynų statybos darbai, įskaitant pagalbinius darbus
Construction works for local pipelines, including ancillary works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vietinių vamzdynų statybos darbai, įskaitant
pagalbinius darbus

Description:

Construction works for local pipelines, including
ancillary works

42.21.23

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir siurblinių
statybos darbai
Construction works for irrigation systems (canals), water mains and lines, water treatment plants, sewage disposal plants and pumping
stations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir Description:
linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo
įrenginių ir siurblinių statybos darbai

Construction works for irrigation systems (canals),
water mains and lines, water treatment plants, sewage
disposal plants and pumping stations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - vamzdynų statybos,
magistralinių vandens tiekimo ir nuotakynų klojimo
darbai, žr. 42.21.21 (ilgų nuotolių) ir atitinkamai
42.21.22 (vietinių)

This subcategory excludes: - construction works on
pipelines and on water and sewer mains, see 42.21.21
(long-distance) and 42.21.22 (local), respectively

42.21.23.00.00

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir siurblinių
statybos darbai
Construction works for irrigation systems (canals), water mains and lines, water treatment plants, sewage disposal plants and pumping
stations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir Description:
linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo
įrenginių ir siurblinių statybos darbai
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Explanatory
notes:

Construction works for irrigation systems (canals),
water mains and lines, water treatment plants, sewage
disposal plants and pumping stations
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42.21.24

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų nusodintuvų sistemų įrengimo darbai
Water well drilling and septic system installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų nusodintuvų
sistemų įrengimo darbai

Description:

Water well drilling and septic system installation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialių statybos darbų
Explanatory
paslaugų teikimas, susijęs su vandens šulinių gręžimu ir notes:
kasimu - vandens šulinių siurblių ir šulinių vamzdynų
sistemų įrengimo darbai - nuotekų duobių įrengimo
darbai

This subcategory includes: - special trade construction
works involving drilling or digging water wells installation works of water well pumps and well piping
systems - septic system installation works

42.21.24.00.00

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų nusodintuvų sistemų įrengimo darbai
Water well drilling and septic system installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų nusodintuvų
sistemų įrengimo darbai

Description:

Water well drilling and septic system installation works

42.22

Komunaliniai elektros ir telekomunikacijų statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for utility projects for electricity and telecommunications

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Komunaliniai elektros ir telekomunikacijų statiniai ir jų
statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for utility
projects for electricity and telecommunications

42.22.1

Komunaliniai elektros ir telekomunikacijų statiniai
Utility constructions for electricity and telecommunications

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Komunaliniai elektros ir telekomunikacijų statiniai

Description:

Utility constructions for electricity and
telecommunications

42.22.11

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijos
Long-distance electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijos

Description:

Long-distance electricity power lines and
communication lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ilgų nuotolių aukštosios
įtampos elektros perdavimo linijos (kabeliai) - ilgų
nuotolių antžeminės arba jūrinės telekomunikacijų
perdavimo linijos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - long-distance high tension
electric power transmission lines (cables) - longdistance overland or submarine telecommunication
transmission lines

42.22.11.00.00

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijos
Long-distance electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijos

Description:

Long-distance electricity power lines and
communication lines
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42.22.12

Vietinės elektros ir ryšio linijos
Local electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vietinės elektros ir ryšio linijos

Description:

Local electricity power lines and communication lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vietinės elektros linijos - ryšių Explanatory
perdavimo linijos (kabeliai) - pagalbiniai statiniai, tokie notes:
kaip perdavimo bokštai, įskaitant vietinių tinklų
antenas, transformatorių stotis ir pastotes

42.22.12.00.00

Vietinės elektros ir ryšio linijos
Local electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vietinės elektros ir ryšio linijos

Description:

Local electricity power lines and communication lines

42.22.13

Elektrinės
Power plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinės

Description:

Power plants

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sunkieji elektros generavimo
įrenginiai ir įranga, įskaitant branduolinių elektrinių
įrenginius ir įrangą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - heavy electrical generating
plants and equipment, including plants and equipment
for nuclear-powered generating stations

42.22.13.00.00

Elektrinės
Power plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinės

Description:

Power plants

42.22.2

Komunalinių elektros ir telekomunikacijų statinių statybos darbai
Construction works for utility projects for electricity and telecommunications

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Komunalinių elektros ir telekomunikacijų statinių
statybos darbai

Description:

Construction works for utility projects for electricity
and telecommunications

42.22.21

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijų statybos darbai
Construction works for long-distance electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijų statybos darbai

Description:

Construction works for long-distance electricity power
lines and communication lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ilgų nuotolių antžeminių
elektros linijų, įskaitant geležinkelių elektros linijas,
tiesimo ir remonto darbai - ilgų nuotolių jūrinių arba
požeminių elektros linijų tiesimo ir remonto darbai ilgų nuotolių antžeminių telekomunikacijų perdavimo
linijų tiesimo ir remonto darbai - ilgų nuotolių jūrinių
arba požeminių telekomunikacijų perdavimo linijų
tiesimo ir remonto darbai. Į šią kategoriją neįeina: -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction and repair
works for long-distance electricity power lines above
ground, including for railways - construction and repair
works for long-distance submarine or underground
electricity power lines - construction and repair works
for long-distance overland telecommunication
transmission lines - construction and repair works for
long-distance submarine or underground
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- communication transmission lines (cables) - ancillary
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and transformer stations and substations for
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vietinių kabelių klojimo darbai, žr. 42.22.22 - tranšėjų
kasimo darbai, žr. 43.12.12

telecommunication transmission lines This category
excludes: - construction works for local cables, see
42.22.22 - trenching works, see 43.12.12

42.22.21.00.00

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijų statybos darbai
Construction works for long-distance electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijų statybos darbai

Description:

Construction works for long-distance electricity power
lines and communication lines

42.22.22

Vietinių elektros ir ryšio linijų statybos darbai
Construction works for local electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vietinių elektros ir ryšio linijų statybos darbai

Description:

Construction works for local electricity power lines and
communication lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - antžeminių ir požeminių
Explanatory
vietinių elektros linijų tiesimo ir remonto darbai,
notes:
įskaitant papildomus darbus, tokius kaip vietinių tinklų
transformatorių stočių ir pastočių statybos darbai vietinių antžeminių ir požeminių telekomunikacijų
perdavimo linijų tiesimo ir remonto darbai, įskaitant
papildomus darbus, tokius kaip perdavimo bokštų
statyba - vietinių tinklų antenų ir transformatorių stočių
statybos darbai. Į šią kategoriją neįeina: - ilgų nuotolių
telekomunikacijų ir elektros linijų tiesimo darbai, žr.
42.22.21 - tranšėjų kasimo darbai, žr. 43.12.12 televizijos kabelių įrengimas pastatų viduje, žr. 43.21.10

This subcategory includes: - construction and repair
works for local electricity power lines, above ground
and underground, including ancillary works such as
construction works of transformer stations and
substations for distribution within local boundaries construction and repair works for local communication
transmission lines, above ground and underground,
including ancillary works such as construction works of
transmission towers - construction works of antennas
and transformer stations for distribution within local
boundaries This category excludes: - construction
works for long-distance communication and power
lines, see 42.22.21 - trenching works, see 43.12.12 installation of cable television lines within a building,
see 43.21.10

42.22.22.00.00

Vietinių elektros ir ryšio linijų statybos darbai
Construction works for local electricity power lines and communication lines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vietinių elektros ir ryšio linijų statybos darbai

Description:

Construction works for local electricity power lines and
communication lines

42.22.23

Elektrinių statybos darbai
Construction works for power plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių statybos darbai

Description:

Construction works for power plants

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių elektrinių statybos
darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works for all
kinds of power plants

42.22.23.00.00

Elektrinių statybos darbai
Construction works for power plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių statybos darbai

Description:

Construction works for power plants
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42.9

Kiti inžineriniai statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for other civil engineering projects

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti inžineriniai statiniai ir jų statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for other civil
engineering projects

42.91

Vandens statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for water projects

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandens statiniai ir jų statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for water
projects

42.91.1

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
Coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir
susijusios hidromechaninės konstrukcijos

Description:

Coastal and port constructions, dams, locks and related
hydro-mechanical structures

42.91.10

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
Coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir
susijusios hidromechaninės konstrukcijos

Description:

Coastal and port constructions, dams, locks and related
hydro-mechanical structures

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - uosto dugnas ir uosto
kanalai, molai, pylimai, prieplaukos ir panašūs statiniai,
upės darbai ir upių kanalų statiniai, skirti vandens
transportui - pajūrio ir kitų vandens telkinių pakrančių
užtvankos ir panašūs statiniai vandeniui sulaikyti,
krantinės

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - harbour bottoms and
harbour channels, breakwaters, piers, wharves and
similar structures, and riverworks and canal
construction for water transport traffic - dams and
similar water-retaining structures and embankments
for coastal and other waterside areas

42.91.10.00.00

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos
Coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir
susijusios hidromechaninės konstrukcijos

Description:

Coastal and port constructions, dams, locks and related
hydro-mechanical structures

42.91.2

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
Construction works for coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių
hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai

Description:

Construction works for coastal and port constructions,
dams, locks and related hydro-mechanical structures
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42.91.20

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
Construction works for coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių
hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai

Description:

Construction works for coastal and port constructions,
dams, locks and related hydro-mechanical structures

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - uostų ir upių statinių,
Explanatory
pramoginių laivų uostų (valčių prieplaukų), krantinių,
notes:
tiltelių, platformų, dokų ir panašių uosto statinių
statybos darbai, įskaitant remontą - užtvankų ir pylimų
statybos darbai, įskaitant remontą - šliuzų, šliuzo vartų,
vandentakių, patvankų, sausųjų dokų, laivakelčių,
užtvankų ir kitų hidromechaninių statinių statyba ir
remontas - dugno gilinimo darbai, akmenų, sąnašų
pašalinimo ir kiti su vandens statiniais susiję darbai povandeniniai darbai (kuriuos atlieka narai arba
atliekami kitais būdais) ir įvairūs hidraulinės inžinerijos
darbai - kitokių vandens statinių statybos ir remonto
darbai bei visų minėtųjų statinių remontas. Į šią
kategoriją neįeina: - jūrinių kabelių tiesimo darbai, žr.
42.22.21 - elektrinių statybos darbai, žr. 42.22.23 - polių
kalimo darbai, žr. 43.99.30

42.91.20.00.00

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai
Construction works for coastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių
hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai

Description:

Construction works for coastal and port constructions,
dams, locks and related hydro-mechanical structures

42.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai ir jų statybos darbai
Constructions and construction works for other civil engineering projects n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai ir jų
statybos darbai

Description:

Constructions and construction works for other civil
engineering projects n.e.c.

42.99.1

Kiti inžineriniai statiniai
Other civil engineering constructions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering constructions

42.99.11

Kasybos ir gamybos statiniai
Mining and manufacturing constructions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasybos ir gamybos statiniai

Description:

Mining and manufacturing constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kasybos ir su ja susiję
Explanatory
įrenginiai, tokie kaip pakrovimo ir iškrovimo stotys,
notes:
gavybos šachtos, bokštai, tuneliai ir galerijos, susiję su
kasybos veiksmais - pagrindinių cheminių medžiagų,
junginių, farmacijos ir kitų cheminių produktų gamybos
įrenginiai - chemijos ir su ja susijusių produktų
gamybos įrenginiai, tokie kaip aukštakrosnės ir kokso
krosnys - niekur kitur nepriskirti specialieji gamybos
įrenginiai, pvz., ketaus liejyklos. Į šią subkategoriją
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This subcategory includes: - construction works for
harbour and river constructions, pleasure ports
(marinas), quays, piers, jetties, docks and similar
harbour installations, including repair - construction
works for dams and dykes, including repair construction and repair works for locks, floodgates,
sluices, lifts, dry docks, slipways, barrages and other
hydromechanical structures - dredging works, rock and
silt removal and other water-associated construction
works - underwater works (by divers, frogmen or other
techniques) and various hydraulic engineering works construction and repair works for other waterworks
and the repair of all the above This category excludes: laying of submarine cables, see 42.22.21 - construction
works for power plants, see 42.22.23 - pile driving
works, see 43.99.30

This subcategory includes: - mining and related
facilities, such as mine loading and discharging
stations, winding-shafts and towers, tunnels and drifts
associated with mining operations - manufacturing
facilities of basic chemicals, compounds,
pharmaceuticals and other chemicals - chemical and
related manufacturing facilities such as blast furnaces
and coke ovens - specialised facilities for
manufacturing, not elsewhere classified, e.g., iron
1 442/1 939
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neįeina: - pramoniniai statiniai, kurių paskirtis nėra
specializuota tam tikrų produktų gamyba, žr. 41.00.20

foundries This subcategory excludes: - industrial
buildings that are not specialised for the manufacture
of particular products, see 41.00.20

42.99.11.00.00

Kasybos ir gamybos statiniai
Mining and manufacturing constructions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasybos ir gamybos statiniai

Description:

Mining and manufacturing constructions

42.99.12

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai
Sport and recreation constructions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai

Description:

Sport and recreation constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sporto aikštynai, skirti sporto Explanatory
rūšims, kurios paprastai praktikuojamos po atviru
notes:
dangumi, tokios kaip futbolas, tinklinis, regbis, lengvoji
atletika, automobilių ar dviračių lenktynės bei žirgų
lenktynės - poilsio organizavimo statiniai, pvz., golfo
laukai, paplūdimių įrenginiai, kalnų nameliai, parkų
aikštelės ir rekreacinės paskirties parkų įrenginiai. Į šią
subkategoriją neįeina: - dengtų sporto patalpų
įrenginiai ir žiūrovų tribūnos, žr. 41.00.20

42.99.12.00.00

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai
Sport and recreation constructions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai

Description:

Sport and recreation constructions

42.99.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai
Other civil engineering constructions n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering constructions n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paruošti (suformuoti) žemės
sklypai, įskaitant paruoštas prieigas prie kelių,
komunikacijas ir (arba) panašūs parengiamieji sklypų
gerinimo darbai - kiti, niekur kitur nepriskirti, civilinės
inžinerijos statiniai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - subdivided land (parcels)
including the prepared access to roads,
communications and/or similar preliminary land
improvements - other civil engineering constructions,
n.e.c.

42.99.19.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai
Other civil engineering constructions n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering constructions n.e.c.

42.99.2

Kitų inžinerinių statinių statybos darbai
Construction works for other civil engineering constructions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų inžinerinių statinių statybos darbai

Description:

Construction works for other civil engineering
constructions

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - grounds for sport
generally played in open air such as football, baseball,
rugby, track and field, car or bicycle races and horse
races - recreation installations, e.g., golf courses, beach
installations, mountain refuges, park grounds and
recreational park facilities This subcategory excludes: indoor sport installations and accommodations for
spectators, see 41.00.20
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42.99.21

Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai
Construction works for mining and manufacturing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai

Description:

Construction works for mining and manufacturing

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kasybos statinių, tokių kaip
Explanatory
pakrovimo ir iškrovimo stotys, gavybos šachtos, ketaus notes:
liejyklos, aukštakrosnės ir kokso krosnys, statybos ir
remonto darbai - chemijos pramonės ir su ja susijusių
įrenginių statybos ir remonto darbai - kitokių gamybos
įrenginių statybos ir remonto darbai. Į šią subkategoriją
neįeina: - sandėlių ir kitokių pramoninės paskirties
pastatų statybos darbai, žr. 41.00.40

42.99.21.00.00

Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai
Construction works for mining and manufacturing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasybos ir gamybos statinių statybos darbai

Description:

Construction works for mining and manufacturing

42.99.22

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai
Construction works for structures of outdoor stadia and sport grounds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos
darbai

Description:

Construction works for structures of outdoor stadia
and sport grounds

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - stadionų ir kitokių sporto
Explanatory
aikštynų, skirtų sportui po atviru dangumi, pavyzdžiui, notes:
futbolui, tinkliniui, regbiui, lengvajai atletikai,
automobilių, motociklų, dviračių ir žirgų lenktynėms,
statinių statybos ir plokščiųjų konstrukcijų įrengimo
darbai - poilsiui organizuoti skirtų statinių, pvz., golfo
laukų, paplūdimių įrenginių, kalnų namelių, parkų
aikštelių ir rekreacinės paskirties parko įrenginių
statybos ir įrengimo darbai. Į šią subkategoriją neįeina:
- vietos paruošimas ir pirminiai grunto išvežimo darbai,
žr. 43.12.1

42.99.22.00.00

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai
Construction works for structures of outdoor stadia and sport grounds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos
darbai

Description:

Construction works for structures of outdoor stadia
and sport grounds

42.99.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai
Construction works for civil engineering constructions n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių
statybos darbai

Description:

Construction works for civil engineering constructions
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemės sklypų paruošimo
(formavimo), įskaitant prieigos prie kelių paruošimą,
komunikacijų įvedimą ir (arba) panašų parengiamąjį
sklypų tvarkymą, darbai - kitų, niekur kitur nepriskirtų,
civilinės inžinerijos statinių statybos darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - subdividing and improving
the land (parcels), including preparation of access to
roads, communications and/or similar preliminary land
improvements - construction of other civil engineering
constructions n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - construction and repair
works for mining, e.g. loading and discharging stations,
winding-shafts, iron foundries, blast furnaces and coke
ovens - construction and repair works for chemical and
related facilities - construction and repair works for
other manufacturing facilities This subcategory
excludes: - construction works for warehouses and
industrial buildings, see 41.00.40

This subcategory includes: - construction works of
structures and flatwork for stadiums and other grounds
for sports played in the open air such as football,
baseball, rugby, track and field sports, motor racing,
cycle racing and horse racing - construction works for
recreation installations, e.g. golf courses, beach
installations, mountain refuges, park grounds and
recreational park facilities This subcategory excludes: site preparation and preliminary earthmoving work, see
43.12.1
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42.99.29.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai
Construction works for civil engineering constructions n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių
statybos darbai

Description:

Construction works for civil engineering constructions
n.e.c.

43

Specializuotieji statybos darbai
Specialised construction works

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Specializuotieji statybos darbai

Description:

Specialised construction works

43.1

Statinių griovimo ir statybvietės paruošimo darbai
Demolition and site preparation works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Statinių griovimo ir statybvietės paruošimo darbai

Description:

Demolition and site preparation works

43.11

Statinių griovimo darbai
Demolition works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statinių griovimo darbai

Description:

Demolition works

43.11.1

Statinių griovimo darbai
Demolition works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statinių griovimo darbai

Description:

Demolition works

43.11.10

Statinių griovimo darbai
Demolition works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statinių griovimo darbai

Description:

Demolition works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pastatų ir kitų statinių
ardymo ir griovimo darbai - gatvių ir autostradų
ardymo ir griovimo darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - wrecking and demolition
works for buildings and other structures - wrecking
and demolition works for streets and highways

43.11.10.00.00

Statinių griovimo darbai
Demolition works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statinių griovimo darbai

Description:

Demolition works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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43.12

Statybvietės paruošimo darbai
Site preparation works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybvietės paruošimo darbai

Description:

Site preparation works

43.12.1

Statybvietės paruošimo darbai
Site preparation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybvietės paruošimo darbai

Description:

Site preparation works

43.12.11

Dirvos ir žemės paruošimo darbai; valymo darbai
Soil and land preparation works; clearance works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dirvos ir žemės paruošimo darbai; valymo darbai

Description:

Soil and land preparation works; clearance works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemės ūkio paskirties žemės Explanatory
paruošiamieji darbai - statybvietės paruošiamieji darbai notes:
tolesniems statybos darbams, įskaitant sprogdinimo ir
akmenų pašalinimo darbus - paruošiamieji darbai
kasybai: nuodangų pašalinimo ir kiti grunto kasimo ir
paruošiamieji darbai naudingųjų iškasenų kasybos
vietose ir aikštelėse, įskaitant tunelių kasimo darbus,
išskyrus naftos ir dujų gavybos paruošiamuosius
darbus - statybvietės valymo, krūmų šalinimo darbai grunto sutvirtinimo darbai - horizontaliųjų išgrąžų
kabeliams arba drenažo vamzdžiams tiesti gręžimo
darbai - statybvietės drenavimo tranšėjų kasimo darbai.
Į šią subkategoriją neįeina: - naftos ir gamtinių dujų
gavybai būdingos gręžimo paslaugos, žr. 09.10.11 vandens šulinių gręžimo paslaugos, žr. 42.21.24

43.12.11.00.00

Dirvos ir žemės paruošimo darbai; valymo darbai
Soil and land preparation works; clearance works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dirvos ir žemės paruošimo darbai; valymo darbai

Description:

Soil and land preparation works; clearance works

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai
Excavating and earthmoving works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasimo ir žemės darbai

Description:

Excavating and earthmoving works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tranšėjų kasimas įvedant
komunalines linijas, miesto drenažą, atliekant įvairius
kelio darbus ir pan. - standartinių griovių kasimas
statant įvairius statinius - užteršto dirvožemio
paviršiaus pašalinimo darbai - žemės atstatymo darbai
- stambūs įtvirtinimai, žemės kasimo, šlaitų formavimo
ir žemių stumdymo darbai statant pylimus arba darant
perkasas, ruošiant autostrados (kelių, greitkelių,
geležinkelių ir pan.) tiesimą - kiti, niekur kitur
nepriskirti, kasimo ir žemių stumdymo darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - digging of trenches, for
utilities, urban drainage, various roadworks, etc. digging of conventional ditches for various
constructions - contaminated top soil stripping works land re-creation works - large-scale earthworks,
excavations, sloping, earthmoving works in making
embankments or cuttings, prior to highway
construction (roads, motorways, railways, etc.) - other
excavating and earthmoving works n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - preparation works for
agricultural land - preparation works for making sites
ready for subsequent construction works, including
blasting and rock removal works - preparation works
for mining: overburden removal and other
development and preparation works of mineral
properties and sites, including tunnelling, except for oil
and gas extraction - site clearance, clearance of
undergrowth - soil stabilisation - horizontal drillings for
the passage of cables or drainpipes - digging of
trenches for site drainage This subcategory excludes: drilling services incidental to petroleum and natural
gas extraction, see 09.10.11 - water well drilling, see
42.21.24
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43.12.12.00.00

Kasimo ir žemės darbai
Excavating and earthmoving works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasimo ir žemės darbai

Description:

Excavating and earthmoving works

43.13

Žvalgomojo gręžimo darbai
Test drilling and boring works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žvalgomojo gręžimo darbai

Description:

Test drilling and boring works

43.13.1

Žvalgomojo gręžimo darbai
Test drilling and boring works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žvalgomojo gręžimo darbai

Description:

Test drilling and boring works

43.13.10

Žvalgomojo gręžimo darbai
Test drilling and boring works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žvalgomojo gręžimo darbai

Description:

Test drilling and boring works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žvalgomjo gręžimo ir kerno Explanatory
ėmimo darbai statybos, geofiziniais, geologiniais ar
notes:
panašiais tikslais. Į šią subkategoriją neįeina: - naftos ar
gamtinių dujų gavybai būdingos gręžimo paslaugos, žr.
09.10.11 - pagalbinės bandomojo gręžimo paslaugos
kasybos metu, žr. 09.90.1 - vandens šulinių gręžimo
paslaugos, žr. 42.21.24

43.13.10.00.00

Žvalgomojo gręžimo darbai
Test drilling and boring works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žvalgomojo gręžimo darbai

Description:

Test drilling and boring works

43.2

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimo darbai
Electrical, plumbing and other construction installation works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimo darbai

Description:

Electrical, plumbing and other construction installation
works

43.21

Elektros sistemų įrengimo darbai
Electrical installation works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros sistemų įrengimo darbai

Description:

Electrical installation works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - test drilling and boring
and core extraction works for construction,
geophysical, geological or similar purposes This
subcategory excludes: - drilling services incidental to
petroleum and natural gas extraction, see 09.10.11 test drilling and boring support services during mining
activities, see 09.90.1 - water well drilling, see 42.21.24
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43.21.1

Elektros sistemų įrengimo darbai
Electrical installation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektros sistemų įrengimo darbai

Description:

Electrical installation works

43.21.10

Elektros sistemų įrengimo darbai
Electrical installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektros sistemų įrengimo darbai

Description:

Electrical installation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialieji įrengimo darbai,
Explanatory
įskaitant pagrindinių elektros instaliacijos grandinių ar notes:
įtaisų įrengimo pastatuose ir kituose statybos
projektuose darbus - elektros darbai, susiję su prietaisų
prijungimu prie tinklo - avarinių elektros maitinimo
sistemų elektros instaliacijos ir įtaisų įrengimo darbai gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos sistemų
įrengimo darbai statybvietėje - visų tipų gyvenamųjų
namų antenų, įskaitant palydovines antenas, įrengimo
darbai - kabelinės televizijos linijų įrengimo pastatuose
darbai - telekomunikacijų tinklo elektros instaliacijos
darbai - kitos pastatų elektros įrangos, įskaitant saulės
energijos kolektorius ir grindų šildymo sistemas,
įrengimo darbai - skaitiklių įrengimo darbai - kelių, oro
uostų ir uostų apšvietimo ir signalizavimo sistemų
įrengimo darbai. Į šią subkategoriją neįeina: - elektros
variklių, generatorių ir transformatorių įrengimo darbai
elektrinėse, žr. 33.20.50 - geležinkelių kelių kontrolės ir
saugumo sistemų įrengimo darbai, žr. 42.12.20 šildymo įrangos įrengimo darbai, žr. 43.22.12 - gaisrų
automatinio gesinimo sistemų įrengimo darbai, žr.
43.22.11 - priešgaisrinės apsaugos įrengimo darbai, žr.
43.29.11

43.21.10.00.00

Elektros sistemų įrengimo darbai
Electrical installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektros sistemų įrengimo darbai

Description:

Electrical installation works

43.22

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbai
Plumbing, heat and air-conditioning installation works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų
įrengimo darbai

Description:

Plumbing, heat and air-conditioning installation works

43.22.1

Vandentiekio, drenažo klojimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbai
Water plumbing, drain laying, heating, ventilation and air conditioning installation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vandentiekio, drenažo klojimo, šildymo, vėdinimo ir
oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbai

Description:

Water plumbing, drain laying, heating, ventilation and
air conditioning installation works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - special trade installation
works involving the installation of basic electrical
wiring circuits or fittings in buildings and other
construction projects - electrical works arising from the
installation of appliances - electrical wiring and fitting
works for emergency power supply systems installation works for fire alarm systems and burglar
alarm systems at the construction site - installation
works of all types of residential antenna including
satellite antenna - installation works of cable television
lines within a building - electrical installation works of
telecommunications wiring - electrical installation
works of other electrical equipment, including electric
solar energy collectors and baseboard heaters, of
buildings - installation works of meters - installation
works of illumination and signalling systems for roads,
airports and harbours This subcategory excludes: installation works of electric motors, generators and
transformers in power stations, see 33.20.50 installation works for control and safety systems for
railway tracks, see 42.12.20 - installation works for
heating equipment, see 43.22.12 - sprinkler installation
works, see 43.22.11 - fireproofing works, see 43.29.11
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43.22.11

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai
Water plumbing and drain laying works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai

Description:

Water plumbing and drain laying works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įrengimo darbai, susiję su
Explanatory
pagrindinių karšto ir šalto vandens vamzdynų tiesimu
notes:
(t. y. santechnikos darbai), įskaitant gaisrų automatinio
gesinimo sistemų įrengimą - stacionariųjų sanitarijos
prietaisų įrengimo darbai - susiję santechnikos darbai slėginių vandens tiekimo gaisrui gesinti įrenginių
įrengimo darbai (įskaitant gaisrinius čiaupus su žarna ir
švirkštu) - drenažo klojimo darbai. Į šią subkategoriją
neįeina: - patalpų šildymo prietaisų įrengimas, įskaitant
susijusius vamzdžių įrengimo darbus, žr. 43.22.12

43.22.11.00.00

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai
Water plumbing and drain laying works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai

Description:

Water plumbing and drain laying works

43.22.12

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai
Heating, ventilation and air conditioning installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių
įrengimo darbai

Description:

Heating, ventilation and air conditioning installation
works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šildymo įrangos (elektrinės,
Explanatory
dujinės, skystojo kuro įrangos, neelektrinių saulės
notes:
energijos kolektorių) įrengimo darbai. Taip pat
priskiriami vamzdžių tiesimo, kanalų įrengimo ir susiję
skardininkystės darbai, atliekami kaip neatsiejama tokių
darbų dalis. - centrinio šildymo kontrolės sistemų
įrengimas ir techninė priežiūra - prijungimas prie
rajoninės šildymo sistemos - buitinių boilerių ir degiklių
techninės priežiūros ir remonto darbai - statybos
darbai, susiję su gyvenamųjų namų, kompiuterių
centrų, biurų ir parduotuvių vėdinimo, šaldymo arba
oro kondicionavimo įrangos įrengimu. Taip pat
priskiriami vamzdžių tiesimo, kanalų įrengimo ir susiję
skardininkystės darbai, atliekami kaip neatsiejama tokių
darbų dalis. Į šią subkategoriją neįeina: - pramoninių
šildymo katilų techninė priežiūra ir remontas, žr.
33.11.1 - pramoninės oro kondicionavimo ir šaldymo
įrangos techninės priežiūros ir remonto darbai, žr.
33.12.18, 33.20.29 - elektrinių saulės energijos
kolektorių ir grindų šildymo sistemų elektros įrengimo
darbai, žr. 43.21.10 - kaminų valymo darbai, žr. 81.22.13

43.22.12.00.00

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos įrengimo darbai
Heating, ventilation and air conditioning installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos
įrengimo darbai

Description:

Heating, ventilation and air conditioning installation
works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - installation works
involving primary hot- and cold-water piping systems
(i.e., plumbing), including sprinkler installation installation works of fixed sanitary ware - associated
plumbing works - installation works of pressurised
water supplies for fire fighting (including fire plugs
with hose and spout) - drain laying works This
subcategory excludes: - installation works of space
heating apparatus, including associated pipe work, see
43.22.12

This subcategory includes: - installation works of
heating equipment (electric, gas, oil, non-electric solar
energy collectors). Pipe works, duct works and related
sheet metal works performed as an integral part of
such works is included. - installation and maintenance
of central heating control systems - connection to the
district heating system - maintenance and repair works
of domestic boilers and burners - construction works
involving ventilation, refrigeration or air conditioning
equipment for dwellings, computer centres, offices and
shops. Pipe works, duct works and related sheet metal
works performed as an integral part of such works is
included. This subcategory excludes: - maintenance
and repair services of industrial boilers, see 33.11.1 installation, repair and maintenance works of industrial
air conditioning and refrigeration equipment, see
33.12.18, 33.20.29 - electrical installation works for
electric solar energy collectors and baseboard heaters,
see 43.21.10 - chimney cleaning, see 81.22.13
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43.22.2

Dujų įrangos įrengimo darbai
Gas fitting installation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dujų įrangos įrengimo darbai

Description:

Gas fitting installation works

43.22.20

Dujų įrangos įrengimo darbai
Gas fitting installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dujų įrangos įrengimo darbai

Description:

Gas fitting installation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairių dujų (pavyzdžiui,
deguonies ligoninėse) tiekimo įrangos įrengimo ir
kitokios dujinės įrangos prijungimo darbai. Į šią
subkategoriją neįeina: - patalpų šildymo įrengimo
darbai, žr. 43.22.12 - vėdinimo ir oro kondicionavimo
darbai, žr. 43.22.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - installation works for the
supply of various gases (oxygen in hospitals, for
example) and connection of other gas-operated
equipment This subcategory excludes: - space heating
installation works, see 43.22.12 - ventilating and air
conditioning works, see 43.22.12

43.22.20.00.00

Dujų įrangos įrengimo darbai
Gas fitting installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dujų įrangos įrengimo darbai

Description:

Gas fitting installation works

43.29

Kitos įrangos įrengimo darbai
Other construction installation works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos įrangos įrengimo darbai

Description:

Other construction installation works

43.29.1

Kitos įrangos įrengimo darbai
Other construction installation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos įrangos įrengimo darbai

Description:

Other construction installation works

43.29.11

Izoliacijos įrengimo darbai
Insulation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Izoliacijos įrengimo darbai

Description:

Insulation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apšiltinimo darbai, susiję su Explanatory
apsaugos nuo prastų oro sąlygų izoliacinėmis
notes:
medžiagomis, skirtomis išorinių sienų ertmėms - karšto
ir atšaldyto vandens vamzdynų, katilų ir kabelių kanalų
apšiltinimo darbai - garso izoliacijos įrengimo darbai priešgaisrinės apsaugos, užtikrinančios atsparumą
ugniai, įrengimo darbai. Į šią subkategoriją neįeina: akustinės izoliacijos įrengimo darbai, žr. 43.39.19 hidroizoliavimo darbai, žr. 43.99.10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - thermal insulation works
involving weather-proofing insulating materials for
exterior wall cavities - thermal insulation works to hot
and chilled water pipes, boilers and duct runs - sound
insulation works - fireproofing works This subcategory
excludes: - acoustical works, see 43.39.19 waterproofing works, see 43.99.10
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43.29.11.00.00

Izoliacijos įrengimo darbai
Insulation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Izoliacijos įrengimo darbai

Description:

Insulation works

43.29.12

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai
Fencing and railing installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai

Description:

Fencing and railing installation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvorų, turėklų ir panašių
atitvarų įrengimo darbai. Tvoros gali būti iš skirtingų
medžiagų (vielos, medienos, plieno, stiklo pluošto) ir
gali būti naudojamos įvairioms vietoms aptverti
(kiemams, žaidimų aikštelėms, gyvenamiesiems
namams arba pramoninėms erdvėms) - specialiųjų
(metalinių) priešgaisrinių evakuacijos laiptų įrengimo
darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - installation works of
fences, railings and similar enclosures. The fences may
be of different materials (wire, wood, steel, fibreglass)
and may be used at various sites (courts, playgrounds,
residential properties or industrial premises). - special
trade installation works of (metal) fire escape staircases

43.29.12.00.00

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai
Fencing and railing installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai

Description:

Fencing and railing installation works

43.29.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai
Other installation works n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

Description:

Other installation works n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialiųjų liftų, eskalatorių, Explanatory
judamųjų takų (pėstiesiems) įrengimo darbai, įskaitant notes:
remontą ir techninę priežiūrą - automatinių ir sukamųjų
durų įrengimo darbai - žaliuzių ir stoginių įrengimo
darbai - ženklų (šviečiančių arba ne) įrengimo darbai žaibolaidžių įrengimo darbai - niekur kitur nepriskirti
įrengimo darbai, įskaitant gaminius, kurie nelaikomi
pagrindinėmis pastato konstrukcijomis - kiti, niekur
kitur nepriskirti, įrengimo darbai

43.29.19.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai
Other installation works n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

Description:

Other installation works n.e.c.

43.3

Statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Building completion and finishing works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Statybos baigiamieji ir apdailos darbai

Description:

Building completion and finishing works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - special trade installation
works of lifts, escalators, travelators (moving
sidewalks), including repair and maintenance installation works of automated and revolving doors installation works of blinds and awnings - installation
works of signs (luminous or not) - installation works of
lightning conductors - installation works, not elsewhere
classified, involving goods not regarded as part of the
basic building structure - other installation works n.e.c.
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43.31

Tinkavimo darbai
Plastering works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tinkavimo darbai

Description:

Plastering works

43.31.1

Tinkavimo darbai
Plastering works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tinkavimo darbai

Description:

Plastering works

43.31.10

Tinkavimo darbai
Plastering works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tinkavimo darbai

Description:

Plastering works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vidinio ar išorinio tinkavimo
ir tinko pagrindo tvirtinimo darbai - sausojo sienų
mūrijimo darbai, apimantys apdarinių lakštų,
dažniausiai iš gipso, įrengimą Į šią subkategoriją
neįeina: - garso izoliavimo darbai, žr. 43.29.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works of
interior and exterior plaster or stucco and of lathing
materials - dry walling works involving the installation
of wallboard, generally of gypsum This subcategory
excludes: - sound insulation works, see 43.29.11

43.31.10.00.00

Tinkavimo darbai
Plastering works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tinkavimo darbai

Description:

Plastering works

43.32

Staliaus dirbinių įrengimo darbai
Joinery installation works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

Description:

Joinery installation works

43.32.1

Staliaus dirbinių įrengimo darbai
Joinery installation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

Description:

Joinery installation works

43.32.10

Staliaus dirbinių įrengimo darbai
Joinery installation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

Description:

Joinery installation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iš bet kokios medžiagos
pagamintų durų ir langų staktų, durų (išskyrus
automatines ar sukamąsias duris), langų, langinių,
skersinių langinių, garažo vartų ir pan. įrengimo darbai
- lauko durų šarvavimo ir šarvuotų durų įrengimo

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - installation works of door
and window frames and of doors (except of automated
or revolving), windows, shutters, slatted shutters,
garage doors, etc., made of any kind of material armouring of outside doors and installation works of
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darbai - nedegančių durų įrengimo darbai - vidinių
laiptų, sieninių spintų, įmontuojamų virtuvės baldų
įrengimo darbai - sienų apkalų, apkalimo plokštėmis ir
pan. darbai - judamųjų pertvarų ir kabančių lubų ant
metalinių konstrukcijų įrengimo darbai - privačių namų
verandų ir oranžerijų įrengimo darbai. Į šią
subkategoriją neįeina: - tvorų ir turėklų įrengimo
darbai, žr. 43.29.12 - automatinių ir sukamųjų durų
įrengimo darbai, žr. 43.29.19 - meninės kalvystės
darbai, žr. 43.39.11 - neįmontuojamų baldų surinkimas,
žr. 95.24.10

armoured doors - installation works of fire doors installation works of interior staircases, construction of
wall cupboards, installation works of fitted kitchen
units - installation works of clapboard, panelling, etc. installation works of movable partitions and false
ceilings on metallic structures - installation works of
verandas and conservatories for private houses This
subcategory excludes: - installation works of fencing
and railings, see 43.29.12 - installation works of
automated and revolving doors, see 43.29.19 ornamental iron work, see 43.39.11 - assembly of selfstanding furniture, see 95.24.10

43.32.10.00.00

Staliaus dirbinių įrengimo darbai
Joinery installation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

Description:

Joinery installation works

43.33

Grindų ir sienų dengimo darbai
Floor and wall covering works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Grindų ir sienų dengimo darbai

Description:

Floor and wall covering works

43.33.1

Klojimo plytelėmis darbai
Tiling works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Klojimo plytelėmis darbai

Description:

Tiling works

43.33.10

Klojimo plytelėmis darbai
Tiling works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Klojimo plytelėmis darbai

Description:

Tiling works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keraminių, betoninių ar
akmeninių sienų ar grindų plytelių ir grindinio plytų
klojimo darbai pastatų ir kitų statinių viduje ar išorėje pastatų išorinių sienų dekoravimo darbai keraminėmis
medžiagomis, akmenimis, plytomis ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works of
laying or setting ceramic, concrete or stone wall tiles,
floor tiles and flagstones inside or outside of buildings
and other structures - decorative covering of exterior
walls of buildings with ceramic materials, stone, brick,
etc.

43.33.10.00.00

Klojimo plytelėmis darbai
Tiling works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Klojimo plytelėmis darbai

Description:

Tiling works

43.33.2

Kiti grindų ir dangų klojimo darbai, sienų dengimo ir tapetavimo darbai
Other floor laying and covering, wall covering and wall papering works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti grindų ir dangų klojimo darbai, sienų dengimo ir
tapetavimo darbai

Description:

Other floor laying and covering, wall covering and wall
papering works
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43.33.21

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir skalūninių dangų klojimo darbai
Terrazzo, marble, granite and slate works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir skalūninių dangų
klojimo darbai

Description:

Terrazzo, marble, granite and slate works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mozaikinių ir marmuro,
Explanatory
granito ar skalūno apdailinių dangų klojimo darbai Į šią notes:
subkategoriją neįeina: - plytelių klojimo darbai, žr.
43.33.10

43.33.21.00.00

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir skalūninių dangų klojimo darbai
Terrazzo, marble, granite and slate works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir skalūninių dangų
klojimo darbai

Description:

Terrazzo, marble, granite and slate works

43.33.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir dangų klojimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai
Other floor laying and covering, wall covering and wall papering works n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir dangų klojimo,
sienų dengimo ir tapetavimo darbai

Description:

Other floor laying and covering, wall covering and wall
papering works n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kiliminių paklotų, linoleumo Explanatory
ir kitų lanksčiųjų grindų dangų klojimo darbai. Taip pat notes:
įeina susiję apdailos darbai. - medinių grindlenčių ir
medinių grindų ir sienų dangų klojimo darbai, įskaitant
parketą ir kitas medines dangas. Čia taip pat įeina
susiję baigiamieji darbai, tokie kaip šlifavimas,
vaškavimas, sandarinimas ir pan. - popierinių apmušalų
ir kitokių lanksčiųjų sieninių dangų klijavimo darbai tapetų pašalinimo darbai Į šią subkategoriją neįeina: akmens masės, betoninių ir keraminių grindų plytelių
klojimo darbai, žr. 43.33.10 - betoninių grindų klojimas
(išskyrus betonines plyteles), žr. 43.99.40

43.33.29.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir dangų klojimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai
Other floor laying and covering, wall covering and wall papering works n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir dangų klojimo,
sienų dengimo ir tapetavimo darbai

Description:

Other floor laying and covering, wall covering and wall
papering works n.e.c.

43.34

Dažymo ir stiklinimo darbai
Painting and glazing works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dažymo ir stiklinimo darbai

Description:

Painting and glazing works

43.34.1

Dažymo darbai
Painting works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - construction works of
poured-in-place terrazzo and interior marble, granite
or slate works This subcategory excludes: - installation
work of tiles, see 43.33.10

This subcategory includes: - laying of carpeting,
linoleum and other flexible floor coverings. Related
finishing works are included. - laying works of wood
floors and wooden floor and wall coverings, including
parquet and other wood flooring. Related finishing
works such as sanding, wax polishing, sealing, etc. are
included. - hanging works of paper and other flexible
wall coverings - wall paper removal works This
subcategory excludes: - installation works of stone,
concrete and ceramic floor tiles, see 43.33.10 installation works of concrete floors (except concrete
tiles), see 43.99.40
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Pavadinimas:

Dažymo darbai

Description:

Painting works

43.34.10

Dažymo darbai
Painting works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažymo darbai

Description:

Painting works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pastatų vidaus dažymo (visų
pirma - dekoratyvinio) ir panašūs (gruntavimo,
lakavimo ir kt.) darbai - pastatų išorės dažymo (visų
pirma - dėl apsaugos) darbai - pastatų turėklų, grotų,
staktų, langų rėmų ir pan. dažymo darbai - kitų
inžinerinių statinių dažymo darbai - dažų pašalinimo
darbai Į šią subkategoriją neįeina: - kelių paviršiaus,
automobilių stovėjimo aikštelių ir panašių paviršių
ženklinimo dažymo darbai, žr. 42.11.20 hidroizoliavimo darbai, žr. 43.99.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - painting works (principally
decorative) of building interiors and similar works
(application of coatings, lacquer, etc.) - painting works
of building exteriors (principally for protection) painting works of railings, gratings, doors and window
frames of buildings, etc. - painting works of other
engineering structures - paint removal works This
subcategory excludes: - painting works of markings on
road surfaces, parking lots and similar surfaces, see
42.11.20 - waterproofing works, see 43.99.10

43.34.10.00.00

Dažymo darbai
Painting works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažymo darbai

Description:

Painting works

43.34.2

Stiklinimo darbai
Glazing works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stiklinimo darbai

Description:

Glazing works

43.34.20

Stiklinimo darbai
Glazing works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklinimo darbai

Description:

Glazing works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - stiklinio apsauginio
sluoksnio, veidrodinių sienų ir kitų stiklo gaminių
įrengimo darbai - baigiamieji, pavyzdžiui, langų
stiklinimo, darbai Į šią subkategoriją neįeina: surenkamųjų langų blokų įrengimo darbai, žr. 43.32.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - installation works of glass
cladding, mirror walls and other glass products closed-in works such as window glass installation
works This subcategory excludes: - installation of
prefabricated window units, see 43.32.10

43.34.20.00.00

Stiklinimo darbai
Glazing works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinimo darbai

Description:

Glazing works

43.39

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Other building completion and finishing works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

Description:

Other building completion and finishing works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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43.39.1

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Other building completion and finishing works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

Description:

Other building completion and finishing works

43.39.11

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai
Ornamentation fitting works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai

Description:

Ornamentation fitting works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - standartinių ar pagal
užsakymą pagamintų skardos lakštų įrengimo darbai dekoratyviniai ketaus ar plieno ir puošiamieji ar
architektūriniai metalo darbai - radiatorius dengiančių
grotelių įrengimo darbai Į šią subkategoriją neįeina: metalinių stogo dangų įrengimo darbai, žr. 43.91.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - installation works of
standard or custom fabricated sheet metal
components - decorative iron or steel works and
ornamental or architectural metal works - installation
works of grilles covering radiators This subcategory
excludes: - installation work of sheet metal roofing, see
43.91.19

43.39.11.00.00

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai
Ornamentation fitting works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai

Description:

Ornamentation fitting works

43.39.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Other building completion and finishing works n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir
apdailos darbai

Description:

Other building completion and finishing works n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - akustikos darbai, įskaitant
vidaus sienų ir lubų dengimą akustinėmis plokštėmis,
plytelėmis ir kitomis medžiagomis - naujų pastatų
valymas po statybos - niekur kitur nepriskirti pastato
baigiamieji darbai. Į šią subkategoriją neįeina: - garso
izoliavimo darbai, žr. 43.29.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - acoustic works involving
the application of acoustic panels, tiles and other
materials to interior walls and ceilings - cleaning of
new buildings after construction - building completion
and finishing works n.e.c. This subcategory excludes: sound insulation works, see 43.29.11

43.39.19.00.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Other building completion and finishing works n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir
apdailos darbai

Description:

Other building completion and finishing works n.e.c.

43.9

Kiti specializuoti statybos darbai
Other specialised construction works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti specializuoti statybos darbai

Description:

Other specialised construction works
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43.91

Stogų dengimo darbai
Roofing works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stogų dengimo darbai

Description:

Roofing works

43.91.1

Stogų dengimo darbai
Roofing works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stogų dengimo darbai

Description:

Roofing works

43.91.11

Stogo karkasų įrengimo darbai
Roof framing works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stogo karkasų įrengimo darbai

Description:

Roof framing works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - statybų darbai, susiję su
stogo konstrukcijų įrengimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works
involving the installation of roof frames

43.91.11.00.00

Stogo karkasų įrengimo darbai
Roof framing works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stogo karkasų įrengimo darbai

Description:

Roof framing works

43.91.19

Kiti stogų dengimo darbai
Other roofing works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti stogų dengimo darbai

Description:

Other roofing works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - statybos darbai, apimantys
Explanatory
bet kokių stogo dangų įrengimą - latakų ir vandens
notes:
nutekamųjų vamzdžių įrengimo, stogo grebėstavimo ir
skardinimo darbai Į šią subkategoriją neįeina: - stogo
dažymo darbai, žr. 43.34.10

43.91.19.00.00

Kiti stogų dengimo darbai
Other roofing works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti stogų dengimo darbai

Description:

Other roofing works

43.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, specializuotieji statybos darbai
Other specialised construction works n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, specializuotieji statybos
darbai

Description:

Other specialised construction works n.e.c.
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This subcategory includes: - construction works
involving the installation of any kind of roof coverings construction works of guttering and spouting, roof
shingling and metal roofing This subcategory excludes:
- roof painting work, see 43.34.10
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43.99.1

Hidroizoliavimo darbai
Waterproofing works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Hidroizoliavimo darbai

Description:

Waterproofing works

43.99.10

Hidroizoliavimo darbai
Waterproofing works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hidroizoliavimo darbai

Description:

Waterproofing works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - plokščių stogų ir stogo
Explanatory
terasų hidroizoliavimo darbai - statinių išorės ir kitų
notes:
požeminių konstrukcijų hidroizoliacijos darbai drėgmės izoliavimo darbai Į šią subkategoriją neįeina: izoliacijos įrengimo darbai, žr. 43.29.11

43.99.10.00.00

Hidroizoliavimo darbai
Waterproofing works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hidroizoliavimo darbai

Description:

Waterproofing works

43.99.2

Pastolių statymo darbai
Scaffolding works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pastolių statymo darbai

Description:

Scaffolding works

43.99.20

Pastolių statymo darbai
Scaffolding works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pastolių statymo darbai

Description:

Scaffolding works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pastolių ir darbinių platformų Explanatory
montavimo ir ardymo darbai, išskyrus pastolių ir
notes:
darbinių platformų nuomą. Į šią subkategoriją neįeina: pastolių nuomos paslaugos, jų nemontuojant ir
neardant, žr. 77.32.10

43.99.20.00.00

Pastolių statymo darbai
Scaffolding works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pastolių statymo darbai

Description:

Scaffolding works

43.99.3

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai
Pile driving works; foundation works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

Description:

Pile driving works; foundation works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - waterproofing works on
flat roofs and roof terraces - waterproofing works on
the outside of constructions and other subterranean
structures - damp proofing This subcategory excludes:
- insulation works, see 43.29.11

This subcategory includes: - scaffold and workplatform erecting and dismantling works, excluding
rental of scaffolding and work platforms This
subcategory excludes: - rental services of scaffolding
without erection and dismantling, see 77.32.10
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43.99.30

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai
Pile driving works; foundation works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

Description:

Pile driving works; foundation works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - kasimo darbai, žr. 43.12.12 Explanatory
- betonavimo darbai, žr. 43.99.40
notes:

43.99.30.00.00

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai
Pile driving works; foundation works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

Description:

Pile driving works; foundation works

43.99.4

Betonavimo darbai
Concreting works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Betonavimo darbai

Description:

Concreting works

43.99.40

Betonavimo darbai
Concreting works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Betonavimo darbai

Description:

Concreting works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - klojinių betonavimo ir kiti
Explanatory
darbai, kuriems naudojamas betonas (pagrindiniai
notes:
pamatai, pirmosios mūro eilės, atraminiai stulpeliai,
ramsčiai, grindys ir pan.) - darbai, susiję su formavimu
ir tvirtinimu - pamatų įtvirtinimo darbai - armuotų
betono konstrukcijų statybos darbai, dėl kurių didumo
ar naudojamų metodų reikalingi specialūs įgūdžiai arba
įranga - betoninių kupolų ir skliautų statybos darbai specialūs statybos darbai, apimantys plieno lankstymą
ir suvirinimą, skirti armuotam betonavimui statybvietėje
Į šią subkategoriją neįeina: - surenkamos betoninės
konstrukcijų dalys, žr. 23.61.12 - gatavo betono mišinio
paruošimo darbai, žr. 23.63.10 - statybos darbai, susiję
su šaligatvių, pakelių ir viešųjų takų grindimu, žr.
42.11.20 - tiltų ir autostradų estakadų statybos darbai,
žr. 42.13.20 - tunelių statybos darbai, žr. 42.13.20

43.99.40.00.00

Betonavimo darbai
Concreting works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Betonavimo darbai

Description:

Concreting works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory excludes: - excavation work, see
43.12.12 - concreting work, see 43.99.40

This subcategory includes: - casting of concrete in form
and other works generally making use of concrete,
(general foundations, base courses, raft foundations,
stanchions, floors, etc.) - works involving the
construction of form and reinforcement - consolidation
of foundations - erection works of reinforced concrete
frame requiring specialised skills or equipment because
of its size or the method used - construction of domes
and thin shells in concrete - special trade construction
works involving steel bending and welding for
reinforced concreting on construction projects This
subcategory excludes: - prefabrication of concrete
members for construction, see 23.61.12 - production of
ready-mixed concrete, see 23.63.10 - construction
works involving the paving of streets, highways and
public sidewalks, see 42.11.20 - construction works for
bridges and elevated highways, see 42.13.20 construction works for tunnels, see 42.13.20
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43.99.5

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai
Structural steel components erection works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai Description:

43.99.50

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai
Structural steel components erection works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai Description:

Structural steel components erection works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialieji plieninių
konstrukcijų statybos darbai - pastatų arba kitų
statinių, tokių kaip tiltai, tiltiniai kranai ar elektros
perdavimo bokštai, surenkamųjų konstrukcinių
plieninių komponentų montavimo darbai - apdarinių
sienų montavimo darbai - susiję suvirinimo darbai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - special trade construction
works on steel frameworks - erection works of
prefabricated, structural steel components for
buildings and for other structures such as bridges,
overhead cranes or electricity transmission towers erection of curtain walls - associated welding works

43.99.50.00.00

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai
Structural steel components erection works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konstrukcinių plieninių komponentų montavimo darbai Description:

43.99.6

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai
Masonry and bricklaying works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

Description:

Masonry and bricklaying works

43.99.60

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai
Masonry and bricklaying works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

Description:

Masonry and bricklaying works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - plytų, blokų, akmenų
mūrijimas ir kiti mūrijimo darbai Į šią subkategoriją
neįeina: - grindų ir sienų dangų klojimas, žr. 43.33 betonavimo darbai, žr. 43.99.40

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - bricklaying, block laying,
stone setting and other masonry works This
subcategory excludes: - floor and wall covering works,
see 43.33 - concreting work, see 43.99.40

43.99.60.00.00

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai
Masonry and bricklaying works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

Description:

Masonry and bricklaying works

43.99.7

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai
Assembly and erection works of prefabricated constructions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo

Description:

Assembly and erection works of prefabricated
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darbai

constructions

43.99.70

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai
Assembly and erection works of prefabricated constructions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo
darbai

Description:

Assembly and erection works of prefabricated
constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surenkamųjų statinių ir
Explanatory
konstrukcijų įrengimas, surinkimas ir montavimas - visų notes:
rūšių gatvės įrenginių (pvz., stotelių, suoliukų) įrengimo
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - visas pastato
surinkimas ir montavimas, žr. 41.00.30, 41.00.40 surenkamųjų plieninių komponentų montavimo darbai,
žr. 43.99.50

43.99.70.00.00

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai
Assembly and erection works of prefabricated constructions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo
darbai

Description:

Assembly and erection works of prefabricated
constructions

43.99.9

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai
Specialised construction works n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai

Description:

Specialised construction works n.e.c.

43.99.90

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai
Specialised construction works n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai

Description:

Specialised construction works n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gamyklų kaminų statybos
darbai - ugniai atsparių krosnių įdėklų ir pan. statybos
darbai - atvirųjų plaukimo baseinų statybos darbai dekoratyvinių židinių statybos darbai - pastatų išorės
valymo garu, smėliasraučio valymo ir panašūs
specialieji statybos darbai - kranų ir kitos statybos
įrangos, kurių naudojimas negali būti priskirtas
konkrečioms statybos paslaugoms, nuoma samdant
operatorių - kiti, niekur kitur nepriskirti, specialieji
statybos darbai. Į šią subkategoriją neįeina: - statybos
įrangos nuoma, samdant operatorių, kai reikalinga
konkreti statybos paslauga, žr. atitinkamą statybos
paslaugą F skyriuje

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - construction works of
factory chimneys - construction works of refractory
linings for furnaces, etc. - construction works for
outdoor swimming pools - construction works of
ornamental fire places - steam cleaning, sand blasting
and similar specialised construction works for building
exteriors - rental of crane and other building
equipment, which cannot be allocated to a specific
construction service, with operator - other specialised
construction works n.e.c. This subcategory excludes: rental of construction equipment with operator for a
specific construction service, see the specific
construction service in section F

43.99.90.00.00

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai
Specialised construction works n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai

Description:

Specialised construction works n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - installation, assembly and
erection services of prefabricated structures and
constructions - installation services of all types of street
furniture (e.g. bus shelters, benches) This subcategory
excludes: - assembly and erection of complete
buildings, see 41.00.30, 41.00.40 - erection services of
prefabricated steel components, see 43.99.50
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G

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTO
PASLAUGOS
WHOLESALE AND RETAIL TRADE SERVICES; REPAIR SERVICES OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS
Description:
PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
MOTOCIKLŲ REMONTO PASLAUGOS

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto paslaugos
Wholesale and retail trade and repair services of motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių ir motociklų
didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto
paslaugos

Description:

Wholesale and retail trade and repair services of motor
vehicles and motorcycles

45.1

Variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos
Trade services of motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos

Description:

Trade services of motor vehicles

45.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos
Trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
prekybos paslaugos

45.11.1

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of cars and light motor
vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - naujų ir naudotų automobilių
bei lengvųjų variklinių transporto priemonių
didmeninės prekybos paslaugos, išskyrus paslaugas už
atlygį arba pagal sutartį

This category includes: - wholesale trade services of
both new and second-hand cars and light motor
vehicles, except on a fee or contract basis

45.11.11

Keleivinių variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of passenger motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių variklinių transporto priemonių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of passenger motor vehicles

45.11.11.00.00

Keleivinių variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of passenger motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

WHOLESALE AND RETAIL TRADE SERVICES; REPAIR
SERVICES OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

Trade services of cars and light motor vehicles
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Pavadinimas:

Keleivinių variklinių transporto priemonių didmeninės
prekybos paslaugos

45.11.12

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių
transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and off road motor vehicles
(with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių,
Description:
pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų
ir kt., ir visureigių variklinių transporto priemonių
(sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) didmeninės prekybos
paslaugos

45.11.12.00.00

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių
transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and off road motor vehicles
(with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių,
Description:
pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų
ir kt., ir visureigių variklinių transporto priemonių
(sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) didmeninės prekybos
paslaugos

45.11.2

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.21

Naujų keleivinių variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of new passenger motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujų keleivinių variklinių transporto priemonių
Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.21.00.10

Naujų lengvųjų automobilių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of new cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujų lengvųjų automobilių mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of new cars

45.11.21.00.80

Naujų keleivinių transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of new passenger vehicles (except for cars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujų keleivinių transporto priemonių, išskyrus

Description:

Specialised store retail trade services of new passenger

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Wholesale trade services of passenger motor vehicles

Wholesale trade services of specialised passenger
motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc.
and off road motor vehicles (with a weight = 3,5 tons)

Wholesale trade services of specialised passenger
motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc.
and off road motor vehicles (with a weight = 3,5 tons)

Specialised store retail trade services of cars and light
motor vehicles

Specialised store retail trade services of new passenger
motor vehicles
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lengvuosius automobilius, mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

vehicles (except for cars)

45.11.22

Naudotų keleivinių variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of used passenger motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naudotų keleivinių variklinių transporto priemonių
Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.22.00.10

Naudotų lengvųjų automobilių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of used cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naudotų lengvųjų automobilių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of used cars

45.11.22.00.80

Naudotų keleivinių transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of used passenger vehicles (except for cars)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naudotų keleivinių transporto priemonių, išskyrus
lengvuosius automobilius, mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of used passenger vehicles (except
for cars)

45.11.23

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių
variklinių transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of new specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and offroad motor vehicles (with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių transporto
Description:
priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių,
mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t)
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.23.00.00

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių
variklinių transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of new specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and offroad motor vehicles (with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių transporto
Description:
priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių,
mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t)
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.24

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių
variklinių transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of used specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and offroad motor vehicles (with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

6

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Level:

Specialised store retail trade services of used
passenger motor vehicles

Specialised store retail trade services of new
specialised passenger motor vehicles such as
ambulances and minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight = 3,5 tons)

Specialised store retail trade services of new
specialised passenger motor vehicles such as
ambulances and minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight = 3,5 tons)

6
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Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Pavadinimas:

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių transporto
Description:
priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių,
mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t)
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.24.00.00

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių
variklinių transporto priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of used specialised passenger motor vehicles such as ambulances and minibuses, etc. and offroad motor vehicles (with a weight <= 3,5 tons)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių transporto
Description:
priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių,
mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t)
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.11.3

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto
priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of cars and light motor
vehicles

45.11.31

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
mažmeninės prekybos paslaugos internetu

45.11.31.00.00

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
mažmeninės prekybos paslaugos internetu

45.11.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of cars and light motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Other retail trade services of cars and light motor
vehicles n.e.c.

45.11.39.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of cars and light motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Level name:

Subcategory
Specialised store retail trade services of used
specialised passenger motor vehicles such as
ambulances and minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight = 3,5 tons)

Specialised store retail trade services of used
specialised passenger motor vehicles such as
ambulances and minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight = 3,5 tons)

Internet retail trade services of cars and light motor
vehicles

Internet retail trade services of cars and light motor
vehicles
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Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos
paslaugos

45.11.4

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

45.11.41

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Internet wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

45.11.41.00.00

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Internet wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

45.11.49

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Other wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto
priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Other wholesale trade services on a fee or contract
basis of cars and light motor vehicles

45.11.49.00.00

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Other wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto
priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Other wholesale trade services on a fee or contract
basis of cars and light motor vehicles

45.19

Kitų variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos
Trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių prekybos
paslaugos

Description:

Trade services of other motor vehicles
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Description:

Other retail trade services of cars and light motor
vehicles n.e.c.

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
cars and light motor vehicles

Internet wholesale trade services on a fee or contract
basis of cars and light motor vehicles

Internet wholesale trade services on a fee or contract
basis of cars and light motor vehicles
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45.19.1

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other motor vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - naujų ir naudotų sunkvežimių,
krovininių automobilių, autobusų ir kitų sunkiųjų
variklinių transporto priemonių, įskaitant poilsines
transporto priemones, didmeninės prekybos
paslaugos, išskyrus paslaugas už atlygį arba pagal
sutartį

Explanatory
notes:

This category includes: - wholesale trade services of
both new and second-hand lorries, trucks, buses and
other heavy motor vehicles, including camping
vehicles, except on a fee or contract basis

45.19.11

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lorries, trucks, trailers, semi-trailers and buses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų,
puspriekabių ir autobusų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lorries, trucks, trailers,
semi-trailers and buses

45.19.11.00.00

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lorries, trucks, trailers, semi-trailers and buses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų,
puspriekabių ir autobusų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lorries, trucks, trailers,
semi-trailers and buses

45.19.12

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių namelių ir automobilinių namelių (kemperių), didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of camping vehicles such as caravans and motor homes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių
namelių ir automobilinių namelių (kemperių),
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of camping vehicles such as
caravans and motor homes

45.19.12.00.00

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių namelių ir automobilinių namelių (kemperių), didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of camping vehicles such as caravans and motor homes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių
namelių ir automobilinių namelių (kemperių),
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of camping vehicles such as
caravans and motor homes

45.19.2

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės
prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of other motor
vehicles
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45.19.21

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of lorries, trucks, trailers, semi-trailers and buses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų,
puspriekabių ir autobusų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of lorries, trucks,
trailers, semi-trailers and buses

45.19.21.00.00

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of lorries, trucks, trailers, semi-trailers and buses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų,
puspriekabių ir autobusų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of lorries, trucks,
trailers, semi-trailers and buses

45.19.22

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių namelių ir automobilinių namelių (kemperių), mažmeninės prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of camping vehicles such as caravans and motor homes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių
Description:
namelių ir automobilinių namelių (kemperių),
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.19.22.00.00

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių namelių ir automobilinių namelių (kemperių), mažmeninės prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of camping vehicles such as caravans and motor homes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių, pvz., priekabinių
Description:
namelių ir automobilinių namelių (kemperių),
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.19.3

Kitų variklinių transporto priemonių kitos mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių kitos mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of other motor vehicles

45.19.31

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės
prekybos paslaugos internetu

Description:

Internet retail trade services of other motor vehicles
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Specialised store retail trade services of camping
vehicles such as caravans and motor homes

Specialised store retail trade services of camping
vehicles such as caravans and motor homes
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45.19.31.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės
prekybos paslaugos internetu

Description:

Internet retail trade services of other motor vehicles

45.19.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto
priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of motor vehicles n.e.c.

45.19.39.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto
priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of motor vehicles n.e.c.

45.19.4

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

45.19.41

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Internet wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės
prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Internet wholesale trade services on a fee or contract
basis of other motor vehicles

45.19.41.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Internet wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės
prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Internet wholesale trade services on a fee or contract
basis of other motor vehicles

45.19.49

Kitų variklinių transporto priemonių kitos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Other wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių kitos didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other motor vehicles

Other wholesale trade services on a fee or contract
basis of other motor vehicles
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45.19.49.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių kitos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Other wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių kitos didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

45.2

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir
remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of motor vehicles

45.20

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir
remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of motor vehicles

45.20.1

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

45.20.11

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus
elektros sistemos, padangų ir kėbulo remontą)
Ordinary maintenance and repair services (except electrical system, tyre and body repair services) of cars and light goods motor
vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto
paslaugos (išskyrus elektros sistemos, padangų ir
kėbulo remontą)

45.20.11.00.00

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus
elektros sistemos, padangų ir kėbulo remontą)
Ordinary maintenance and repair services (except electrical system, tyre and body repair services) of cars and light goods motor
vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto
paslaugos (išskyrus elektros sistemos, padangų ir
kėbulo remontą)
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Other wholesale trade services on a fee or contract
basis of other motor vehicles

Maintenance and repair services of cars and light
goods motor vehicles

Ordinary maintenance and repair services (except
electrical system, tyre and body repair services) of cars
and light goods motor vehicles

Ordinary maintenance and repair services (except
electrical system, tyre and body repair services) of cars
and light goods motor vehicles
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45.20.12

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos
Electrical system repair services of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių elektros sistemos remonto paslaugos

45.20.12.00.00

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos
Electrical system repair services of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių elektros sistemos remonto paslaugos

45.20.13

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių padangų remonto paslaugos, įskaitant ratų suvedimą ir balansavimą
Tyre repair services, including wheel adjustment and balancing of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių padangų remonto paslaugos, įskaitant ratų
suvedimą ir balansavimą

45.20.13.00.00

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių padangų remonto paslaugos, įskaitant ratų suvedimą ir balansavimą
Tyre repair services, including wheel adjustment and balancing of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių padangų remonto paslaugos, įskaitant ratų
suvedimą ir balansavimą

45.20.14

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto,
perdažymo, remonto po avarijų) paslaugos
Body repair and similar services (door, lock, window, repainting, collision repair) of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių,
spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po
avarijų) paslaugos

45.20.14.00.00

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto,
perdažymo, remonto po avarijų) paslaugos
Body repair and similar services (door, lock, window, repainting, collision repair) of cars and light goods motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto Description:
priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių,
spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po
avarijų) paslaugos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Electrical system repair services of cars and light goods
motor vehicles

Electrical system repair services of cars and light goods
motor vehicles

Tyre repair services, including wheel adjustment and
balancing of cars and light goods motor vehicles

Tyre repair services, including wheel adjustment and
balancing of cars and light goods motor vehicles

Body repair and similar services (door, lock, window,
repainting, collision repair) of cars and light goods
motor vehicles

Body repair and similar services (door, lock, window,
repainting, collision repair) of cars and light goods
motor vehicles
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45.20.2

Kitų variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of other motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of other motor
vehicles

45.20.21

Kitų variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus elektros sistemos ir kėbulo
remontą)
Ordinary maintenance and repair services (except electrical system and body repair services) of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių einamosios
techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus
elektros sistemos ir kėbulo remontą)

Description:

Ordinary maintenance and repair services (except
electrical system and body repair services) of other
motor vehicles

45.20.21.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus elektros sistemos ir kėbulo
remontą)
Ordinary maintenance and repair services (except electrical system and body repair services) of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių einamosios
techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus
elektros sistemos ir kėbulo remontą)

Description:

Ordinary maintenance and repair services (except
electrical system and body repair services) of other
motor vehicles

45.20.22

Kitų variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos
Electrical system repair services of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių elektros sistemos
remonto paslaugos

Description:

Electrical system repair services of other motor vehicles

45.20.22.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos
Electrical system repair services of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių elektros sistemos
remonto paslaugos

Description:

Electrical system repair services of other motor vehicles

45.20.23

Kitų variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po avarijų)
paslaugos
Body repair and similar services (door, lock, window, repainting, collision repair) of other motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir Description:
panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo,
remonto po avarijų) paslaugos

45.20.23.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po avarijų)
paslaugos
Body repair and similar services (door, lock, window, repainting, collision repair) of other motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Body repair and similar services (door, lock, window,
repainting, collision repair) of other motor vehicles
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Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir Description:
panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo,
remonto po avarijų) paslaugos

45.20.3

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos
Car-washing, polishing and similar services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos Description:

45.20.30

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos
Car-washing, polishing and similar services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos Description:

45.20.30.00.00

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos
Car-washing, polishing and similar services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos Description:

45.3

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos paslaugos
Trade services of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų prekybos paslaugos

Description:

Trade services of motor vehicle parts and accessories

45.31

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motor vehicle parts and
accessories

45.31.1

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motor vehicle parts and
accessories

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - variklinių transporto priemonių
dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos, išskyrus paslaugas už atlygį ar pagal sutartį

Explanatory
notes:

This category includes: - wholesale trade services of
motor vehicle parts and accessories, except on a fee or
contract basis

45.31.11

Guminių padangų ir padangų kamerų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of rubber tyres and inner tubes for tyres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Guminių padangų ir padangų kamerų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of rubber tyres and inner
tubes for tyres
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45.31.11.00.00

Guminių padangų ir padangų kamerų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of rubber tyres and inner tubes for tyres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Guminių padangų ir padangų kamerų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of rubber tyres and inner
tubes for tyres

45.31.12

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other motor vehicle parts
and accessories

45.31.12.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other motor vehicle parts
and accessories

45.31.2

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motor vehicle parts and accessories

45.31.20

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motor vehicle parts and accessories

45.31.20.00.00

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motor vehicle parts and accessories

45.32

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of motor vehicle parts and
accessories

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 474/1 939

PGPK 2013

45.32.1

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of motor vehicle
parts and accessories

45.32.11

Padangų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of tyres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padangų mažmeninės prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of tyres

45.32.11.00.00

Padangų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of tyres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padangų mažmeninės prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of tyres

45.32.12

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of other motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of other motor
vehicle parts and accessories

45.32.12.00.00

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
Specialised store retail trade services of other motor vehicle parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

Description:

Specialised store retail trade services of other motor
vehicle parts and accessories

45.32.2

Kitos variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of parts and accessories of
motor vehicles

45.32.21

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
internetu

45.32.21.00.00

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos internetu
Internet retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
internetu

Description:

Internet retail trade services of parts and accessories of
motor vehicles

45.32.22

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų užsakomosios mažmeninės prekybos paštu paslaugos
Mail order retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų užsakomosios mažmeninės
prekybos paštu paslaugos

Description:

Mail order retail trade services of parts and accessories
of motor vehicles

45.32.22.00.00

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų užsakomosios mažmeninės prekybos paštu paslaugos
Mail order retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų užsakomosios mažmeninės
prekybos paštu paslaugos

Description:

Mail order retail trade services of parts and accessories
of motor vehicles

45.32.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of parts and accessories of motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of parts and accessories of
motor vehicles n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
Explanatory
priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės
notes:
prekybos paslaugos, teikiamos: . nespecializuotose
parduotuvėse . kioskuose ir prekyvietėse . kitose, niekur
kitur nepriskirtose, prekybos vietose

45.32.29.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of parts and accessories of motor vehicles n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of parts and accessories of
motor vehicles n.e.c.

45.4

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Trade, maintenance and repair services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Trade, maintenance and repair services of motorcycles
and related parts and accessories
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45.40

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Trade, maintenance and repair services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Trade, maintenance and repair services of motorcycles
and related parts and accessories

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę taip pat įeina: - mopedų ir susijusių dalių bei
pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir
remonto paslaugos Į šią klasę neįeina: - dviračių ir
susijusių dalių bei pagalbinių reikmenų prekybos,
techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Explanatory
notes:

This class also includes: - trade, maintenance and repair
services of mopeds and related parts and accessories
This class excludes: - trade, maintenance and repair
services of bicycles and related parts and accessories

45.40.1

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.10

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.10.00.00

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.2

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.40.20

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos
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45.40.20.00.00

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
Description:
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

45.40.3

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.30

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.30.00.00

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Other retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other retail trade services of motorcycles and related
parts and accessories

45.40.4

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motorcycles and related parts and accessories

45.40.40

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motorcycles and related parts and accessories

45.40.40.00.00

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of motorcycles and related parts and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
motorcycles and related parts and accessories
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Specialised store retail trade services of motorcycles
and related parts and accessories
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45.40.5

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of motorcycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of motorcycles

45.40.50

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of motorcycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of motorcycles

45.40.50.00.00

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Maintenance and repair services of motorcycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Description:

Maintenance and repair services of motorcycles

46

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos
Wholesale trade services, except of motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos

Description:

Wholesale trade services, except of motor vehicles and
motorcycles

46.1

Didmeninės prekybos paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Didmeninės prekybos paslaugos už atlygį ar pagal
sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis

46.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished
goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir
Description:
pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

46.11.1

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished
goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir
Description:
pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
agricultural raw materials, live animals, textile raw
materials and semi-finished goods

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
agricultural raw materials, live animals, textile raw
materials and semi-finished goods
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46.11.11

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of live animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
live animals

46.11.11.00.00

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of live animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
live animals

46.11.12

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of flowers and plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
flowers and plants

46.11.12.00.00

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of flowers and plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
flowers and plants

46.11.19

Kitų žemės ūkio žaliavų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other agricultural raw materials, textile raw materials and semi-finished goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų žemės ūkio žaliavų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other agricultural raw materials, textile raw materials
and semi-finished goods

46.11.19.00.00

Kitų žemės ūkio žaliavų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other agricultural raw materials, textile raw materials and semi-finished goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų žemės ūkio žaliavų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other agricultural raw materials, textile raw materials
and semi-finished goods

46.12

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of fuels, ores, metals and industrial chemicals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių
preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
fuels, ores, metals and industrial chemicals
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46.12.1

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of fuels, ores, metals and industrial chemicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių
preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
fuels, ores, metals and industrial chemicals

46.12.11

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of solid, liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.12.11.00.00

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of solid, liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.12.12

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of metal ores and metal in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.12.12.00.00

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of metal ores and metal in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.12.13

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir agrocheminių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of industrial chemicals, fertilisers and agrochemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir agrocheminių
medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
industrial chemicals, fertilisers and agrochemical
products

46.12.13.00.00

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir agrocheminių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of industrial chemicals, fertilisers and agrochemical products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir agrocheminių
medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
industrial chemicals, fertilisers and agrochemical
products
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
solid, liquid and gaseous fuels and related products

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
solid, liquid and gaseous fuels and related products

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
metal ores and metal in primary forms

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
metal ores and metal in primary forms
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46.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of timber and building materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.13.1

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of timber and building materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.13.11

Statybinio miško ir medienos gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of timber and products of timber

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybinio miško ir medienos gaminių didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.13.11.00.00

Statybinio miško ir medienos gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of timber and products of timber

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybinio miško ir medienos gaminių didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.13.12

Statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of building materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
building materials

46.13.12.00.00

Statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of building materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
building materials

46.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
timber and building materials

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
timber and building materials

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
timber and products of timber

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
timber and products of timber

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
machinery, industrial equipment, ships and aircraft
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46.14.1

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.14.11

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigų įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of computers, software, electronic and telecommunications equipment and other
office equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir
telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigų įrangos
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
computers, software, electronic and
telecommunications equipment and other office
equipment

46.14.11.00.00

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigų įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of computers, software, electronic and telecommunications equipment and other
office equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir
telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigų įrangos
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
computers, software, electronic and
telecommunications equipment and other office
equipment

46.14.12

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of ships, aircraft and other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
transporto įrangos didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
ships, aircraft and other transport equipment n.e.c.

46.14.12.00.00

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of ships, aircraft and other transport equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
transporto įrangos didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
ships, aircraft and other transport equipment n.e.c.

46.14.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir pramonės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other machinery and industrial equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir pramonės
įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other machinery and industrial equipment n.e.c.
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
machinery, industrial equipment, ships and aircraft

1 483/1 939

PGPK 2013

46.14.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir pramonės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other machinery and industrial equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir pramonės
įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other machinery and industrial equipment n.e.c.

46.15

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of furniture, household goods, hardware and ironmongery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
furniture, household goods, hardware and
ironmongery

46.15.1

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of furniture, household goods, hardware and ironmongery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
furniture, household goods, hardware and
ironmongery

46.15.11

Baldų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
furniture

46.15.11.00.00

Baldų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
furniture

46.15.12

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of radio, television and video equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.15.12.00.00

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of radio, television and video equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
radio, television and video equipment

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
radio, television and video equipment
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46.15.13

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of hardware and hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių didmeninės prekybos Description:
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.15.13.00.00

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of hardware and hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių didmeninės prekybos Description:
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.15.19

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų įrankių ir namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of cutlery and household goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų įrankių ir namų ūkio Description:
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

46.15.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų įrankių ir namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of cutlery and household goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų įrankių ir namų ūkio Description:
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

46.16

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

46.16.1

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

46.16.11

Tekstilės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of textiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už Description:
atlygį ar pagal sutartį
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Wholesale trade services on a fee or contract basis of
hardware and hand tools

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
hardware and hand tools

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
cutlery and household goods n.e.c.

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
cutlery and household goods n.e.c.

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
textiles
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina prekių pardavimo už atlygį
arba pagal sutartį paslaugos: - verpalų ir audinių namų apyvokos skalbinių, portjerų, tinklinių užuolaidų
ir kitų namų ūkiui skirtų tekstilės gaminių

46.16.11.00.00

Tekstilės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už Description:
atlygį ar pagal sutartį

46.16.12

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of clothing, fur and footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
clothing, fur and footwear

46.16.12.00.00

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of clothing, fur and footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
clothing, fur and footwear

46.16.13

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.16.13.00.00

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of food, beverages and tobacco

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių didmeninės Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.17.1

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of food, beverages and tobacco

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
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Explanatory
notes:

This class includes sales on a fee or contract basis of: yarn and fabrics - household linens, curtains, net
curtains and diverse household articles of textile
materials

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
textiles

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
leather goods and travel accessories

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
leather goods and travel accessories

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
food, beverages and tobacco
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didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

food, beverages and tobacco

46.17.11

Maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
food

46.17.11.00.00

Maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of food

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
food

46.17.12

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
beverages

46.17.12.00.00

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
beverages

46.17.13

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of tobacco

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
tobacco

46.17.13.00.00

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of tobacco

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
tobacco

46.18

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other particular products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other particular products
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46.18.1

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other particular products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other particular products

46.18.11

Farmacijos ir medicinos prekių, parfumerijos gaminių, asmens priežiūros reikmenų ir valymo priemonių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of pharmaceutical and medical goods, perfumery and toilet articles and cleaning
materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Farmacijos ir medicinos prekių, parfumerijos gaminių,
asmens priežiūros reikmenų ir valymo priemonių
didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar
pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
pharmaceutical and medical goods, perfumery and
toilet articles and cleaning materials

46.18.11.00.00

Farmacijos ir medicinos prekių, parfumerijos gaminių, tualeto reikmenų ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of pharmaceutical and medical goods, perfumery and toilet articles and cleaning
materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Farmacijos ir medicinos prekių, parfumerijos gaminių,
Description:
tualeto reikmenų ir valymo priemonių didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.18.12

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų, dviračių, knygų, laikraščių, žurnalų ir raštinės reikmenų, muzikos instrumentų, įvairių tipų laikrodžių
ir juvelyrinių dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of games and toys, sports goods, bicycles, books, newspapers, magazines and
stationary, musical instruments, watches, clocks and jewellery, photographic and optical equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų, dviračių, knygų,
Description:
laikraščių, žurnalų ir raštinės reikmenų, muzikos
instrumentų, įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.18.12.00.00

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų, dviračių, knygų, laikraščių, žurnalų ir raštinės reikmenų, muzikos instrumentų, įvairių tipų laikrodžių
ir juvelyrinių dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of games and toys, sports goods, bicycles, books, newspapers, magazines and
stationary, musical instruments, watches, clocks and jewellery, photographic and optical equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų, dviračių, knygų,
Description:
laikraščių, žurnalų ir raštinės reikmenų, muzikos
instrumentų, įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
pharmaceutical and medical goods, perfumery and
toilet articles and cleaning materials

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
games and toys, sports goods, bicycles, books,
newspapers, magazines and stationary, musical
instruments, watches, clocks and jewellery,
photographic and optical equipment

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
games and toys, sports goods, bicycles, books,
newspapers, magazines and stationary, musical
instruments, watches, clocks and jewellery,
photographic and optical equipment
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46.18.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other particular products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or contract basis of
other particular products n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina prekių pardavimo už atlygį
arba pagal sutartį paslaugos: - popieriaus ir kartono neapdirbtos medienos - atliekų, laužo ir grąžinamojo
perdirbimo medžiagų - tam tikrų, niekur kitur
nepriskirtų, produktų ir gaminių rūšių

This class includes sales on a fee or contract basis of: paper and paperboard - wood in the rough - waste
and scrap and materials for recycling - particular
ranges of products n.e.c.

46.18.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of other particular products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių didmeninės
Description:
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

46.19

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of a variety of goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of a
variety of goods

46.19.1

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of a variety of goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of a
variety of goods

46.19.10

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of a variety of goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of a
variety of goods

46.19.10.00.00

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Wholesale trade services on a fee or contract basis of a variety of goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Wholesale trade services on a fee or contract basis of a
variety of goods

46.2

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of agricultural raw materials and live animals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group
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Pavadinimas:

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvūnų didmeninės
prekybos paslaugos

46.21

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir gyvūnų pašarų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

46.21.1

Grūdų, sėklų ir gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of grain, seeds and animal feeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Grūdų, sėklų ir gyvūnų pašarų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of grain, seeds and animal
feeds

46.21.11

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of grain

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of grain

46.21.11.00.00

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of grain

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of grain

46.21.12

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of seeds (other than oil seeds)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas) didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of seeds (other than oil seeds)

46.21.12.00.00

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of seeds (other than oil seeds)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas) didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of seeds (other than oil seeds)

46.21.13

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of oil seeds and oleaginous fruits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of oil seeds and oleaginous
fruits
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46.21.13.00.00

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of oil seeds and oleaginous fruits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of oil seeds and oleaginous
fruits

46.21.14

Gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of animal feeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of animal feeds

46.21.14.00.00

Gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of animal feeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų pašarų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of animal feeds

46.21.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio žaliavų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other agricultural raw materials n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio žaliavų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other agricultural raw
materials n.e.c.

46.21.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio žaliavų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other agricultural raw materials n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio žaliavų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other agricultural raw
materials n.e.c.

46.21.2

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

46.21.20

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

46.21.20.00.00

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of unmanufactured tobacco

46.22

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flowers and plants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flowers and plants

46.22.1

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flowers and plants

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flowers and plants

46.22.10

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flowers and plants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flowers and plants

46.22.10.00.00

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flowers and plants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flowers and plants

46.23

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of live animals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of live animals

46.23.1

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of live animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of live animals

46.23.10

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of live animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of live animals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - gyvūnų augintinių
didmeninės prekybos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - wholesale trade
services of pet animals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 492/1 939

PGPK 2013

46.23.10.00.00

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of live animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of live animals

46.24

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hides, skins and leather

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hides, skins and leather

46.24.1

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hides, skins and leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hides, skins and leather

46.24.10

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hides, skins and leather

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hides, skins and leather

46.24.10.00.00

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hides, skins and leather

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hides, skins and leather

46.3

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of food, beverages and tobacco

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių didmeninės Description:
prekybos paslaugos

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fruit and vegetables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fruit and vegetables

46.31.1

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fruits and vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos

Description:

Wholesale trade services of fruits and vegetables
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paslaugos
46.31.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fresh fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fresh fruit and vegetables

46.31.11.00.00

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fresh fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fresh fruit and vegetables

46.31.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of processed fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.31.12.00.00

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of processed fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat and meat products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat and meat products

46.32.1

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat and meat products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat and meat products

46.32.11

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat (including poultry)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat (including poultry)
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46.32.11.00.00

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat (including poultry)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat (including poultry)

46.32.12

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos produktus) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat products (including poultry products)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos produktus)
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat products (including
poultry products)

46.32.12.00.00

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos produktus) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of meat products (including poultry products)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos produktus)
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of meat products (including
poultry products)

46.33

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of dairy products, eggs and edible oils and fats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei
riebalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of dairy products, eggs and
edible oils and fats

46.33.1

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of dairy products, eggs and edible oils and fats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei
riebalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of dairy products, eggs and
edible oils and fats

46.33.11

Pieno produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of dairy products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pieno produktų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of dairy products

46.33.11.00.00

Pieno produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of dairy products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pieno produktų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of dairy products
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46.33.12

Kiaušinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of eggs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiaušinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of eggs

46.33.12.00.00

Kiaušinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of eggs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaušinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of eggs

46.33.13

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of edible oils and fats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of edible oils and fats

46.33.13.00.00

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of edible oils and fats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of edible oils and fats

46.34

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of beverages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of beverages

46.34.1

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of beverages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of beverages

46.34.11

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų gėrimų ir kitų nealkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of juices, mineral waters, soft drinks and other non-alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų gėrimų ir kitų
nealkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of juices, mineral waters, soft
drinks and other non-alcoholic beverages

46.34.11.00.00

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų gėrimų ir kitų nealkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of juices, mineral waters, soft drinks and other non-alcoholic beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų gėrimų ir kitų
nealkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of juices, mineral waters, soft
drinks and other non-alcoholic beverages

46.34.12

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of alcoholic beverages

46.34.12.00.00

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of alcoholic beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of alcoholic beverages

46.35

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of tobacco products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of tobacco products

46.35.1

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of tobacco products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of tobacco products

46.35.10

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of tobacco products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of tobacco products

46.35.10.00.00

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of tobacco products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of tobacco products

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sugar and chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sugar and chocolate and
sugar confectionery
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46.36.1

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sugar, chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sugar, chocolate and sugar
confectionery

46.36.11

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sugar

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sugar

46.36.11.00.00

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sugar

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sugar

46.36.12

Kepinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of bakery products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kepinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of bakery products

46.36.12.00.00

Kepinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of bakery products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kepinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of bakery products

46.36.13

Šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of chocolate and sugar
confectionery

46.36.13.00.00

Šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of chocolate and sugar confectionery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of chocolate and sugar
confectionery

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės
prekybos paslaugos

46.37.1

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and
spices

46.37.10

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and
spices

46.37.10.00.00

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of coffee, tea, cocoa and
spices

46.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvį, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other food, including fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvį, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

46.38.1

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fish, crustaceans and
molluscs

46.38.10

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fish, crustaceans and
molluscs

46.38.10.00.00

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fish, crustaceans and
molluscs
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46.38.2

Kitų maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other food products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other food products

46.38.21

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of homogenised food
preparations and dietetic food

46.38.21.00.00

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of homogenised food
preparations and dietetic food

46.38.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other food products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other food products n.e.c.

46.38.29.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other food products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other food products n.e.c.

46.39

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services of food, beverages and tobacco

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių
nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services of food,
beverages and tobacco

46.39.1

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of food, beverages and tobacco, non-specialised

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių
nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of food, beverages and
tobacco, non-specialised
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46.39.11

Užšaldytų maisto produktų nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of frozen food, non-specialised

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytų maisto produktų nespecializuotos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of frozen food, nonspecialised

46.39.11.00.00

Užšaldytų maisto produktų nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of frozen food, non-specialised

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytų maisto produktų nespecializuotos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of frozen food, nonspecialised

46.39.12

Neužšaldytų maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of food, not frozen, beverages and tobacco, non-specialised

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neužšaldytų maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of food, not frozen, beverages
and tobacco, non-specialised

46.39.12.00.00

Neužšaldytų maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of food, not frozen, beverages and tobacco, non-specialised

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neužšaldytų maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of food, not frozen, beverages
and tobacco, non-specialised

46.4

Namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household goods

46.41

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of textiles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of textiles

46.41.1

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of textiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of textiles
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46.41.11

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of yarn

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of yarn

46.41.11.00.00

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of yarn

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of yarn

46.41.12

Audinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fabrics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Audinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fabrics

46.41.12.00.00

Audinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fabrics

46.41.13

Lininių namų apyvokos gaminių, užuolaidų ir įvairių namų ūkio gaminių iš tekstilės medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household linens, curtains and diverse household articles of textile materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lininių namų apyvokos gaminių, užuolaidų ir įvairių
namų ūkio gaminių iš tekstilės medžiagų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household linens, curtains
and diverse household articles of textile materials

46.41.13.00.00

Lininių namų apyvokos gaminių, užuolaidų ir įvairių namų ūkio gaminių iš tekstilės medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household linens, curtains and diverse household articles of textile materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lininių namų apyvokos gaminių, užuolaidų ir įvairių
namų ūkio gaminių iš tekstilės medžiagų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household linens, curtains
and diverse household articles of textile materials

46.41.14

Galanterijos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of haberdashery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Galanterijos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of haberdashery
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46.41.14.00.00

Galanterijos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of haberdashery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Galanterijos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of haberdashery

46.42

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of clothing and footwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of clothing and footwear

46.42.1

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of clothing and footwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of clothing and footwear

46.42.11

Drabužių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of clothing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of clothing

46.42.11.00.00

Drabužių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of clothing

46.42.12

Avalynės didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynės didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of footwear

46.42.12.00.00

Avalynės didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of footwear

46.43

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electrical household appliances

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electrical household
appliances
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46.43.1

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electrical household appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electrical household
appliances

46.43.11

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus radijo, televizijos ir fotografijos prekes, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electrical household appliances, except radio, television and photographic goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus radijo, televizijos ir Description:
fotografijos prekes, didmeninės prekybos paslaugos

46.43.11.00.00

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus radijo, televizijos ir fotografijos prekes, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electrical household appliances, except radio, television and photographic goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus radijo, televizijos ir Description:
fotografijos prekes, didmeninės prekybos paslaugos

46.43.12

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų diskų (DVD) įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of radio, television, video and DVD equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų diskų (DVD)
įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of radio, television, video and
DVD equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - automobilių radijo ir Explanatory
televizijos įrangos didmeninės prekybos paslaugos
notes:

46.43.12.00.00

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų diskų (DVD) įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of radio, television, video and DVD equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų diskų (DVD)
įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of radio, television, video and
DVD equipment

46.43.13

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir universaliųjų diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas juostas) didmeninės
prekybos paslaugos
Wholesale trade services of records, audio and video tapes, CDs and DVDs (except blank tapes)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų
(CD) ir universaliųjų diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas
juostas) didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of records, audio and video
tapes, CDs and DVDs (except blank tapes)

46.43.13.00.00

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir universaliųjų diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas juostas) didmeninės
prekybos paslaugos
Wholesale trade services of records, audio and video tapes, CDs and DVDs (except blank tapes)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens

Dala

Level name:

Position
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų
(CD) ir universaliųjų diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas
juostas) didmeninės prekybos paslaugos

46.43.14

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of photographic and optical goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of photographic and optical
goods

46.43.14.00.00

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of photographic and optical goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of photographic and optical
goods

46.44

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of china and glassware and cleaning materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of china and glassware and
cleaning materials

46.44.1

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of china and glassware and cleaning materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of china and glassware and
cleaning materials

46.44.11

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of glassware, china and pottery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of glassware, china and
pottery

46.44.11.00.00

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of glassware, china and pottery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of glassware, china and
pottery

46.44.12

Valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cleaning materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of cleaning materials
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46.44.12.00.00

Valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cleaning materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of cleaning materials

46.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of perfume and cosmetics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.45.1

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of perfume and cosmetics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.45.10

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of perfume and cosmetics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

Wholesale trade services of perfume and cosmetics

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - parfumerijos, kosmetikos ir
muilo didmeninės prekybos paslaugos

This subcategory includes: - wholesale trade services of
perfumery, cosmetics and soaps

46.45.10.00.00

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of perfume and cosmetics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.46

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of pharmaceutical goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of pharmaceutical goods

46.46.1

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of pharmaceutical goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of pharmaceutical goods
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46.46.11

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir vaistinių preparatų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir vaistinių
preparatų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations

46.46.11.00.00

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir vaistinių preparatų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir vaistinių
preparatų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations

46.46.12

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos instrumentų ir prietaisų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of surgical, medical and orthopaedic instruments and devices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos instrumentų ir
prietaisų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of surgical, medical and
orthopaedic instruments and devices

46.46.12.00.00

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos instrumentų ir prietaisų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of surgical, medical and orthopaedic instruments and devices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos instrumentų ir
prietaisų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of surgical, medical and
orthopaedic instruments and devices

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of furniture, carpets and lighting equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of furniture, carpets and
lighting equipment

46.47.1

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of furniture, carpets and lighting equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of furniture, carpets and
lighting equipment

46.47.11

Buitinių baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinių baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household furniture
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46.47.11.00.00

Buitinių baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinių baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household furniture

46.47.12

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lighting equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lighting equipment

46.47.12.00.00

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lighting equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lighting equipment

46.47.13

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of carpets and rugs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of carpets and rugs

46.47.13.00.00

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of carpets and rugs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of carpets and rugs

46.48

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės Description:
prekybos paslaugos

46.48.1

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės Description:
prekybos paslaugos

46.48.10

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės Description:
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prekybos paslaugos
46.48.10.00.00

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės Description:
prekybos paslaugos

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other household goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other household goods

46.49.1

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių, pintinių gaminių, kamštienos ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, namų ūkio reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cutlery and domestic metal ware, wickerwork, cork goods and other household articles n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių, pintinių
gaminių, kamštienos ir kitų, niekur kitur nepriskirtų,
namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of cutlery and domestic metal
ware, wickerwork, cork goods and other household
articles n.e.c.

46.49.11

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cutlery and domestic metal ware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of cutlery and domestic metal
ware

46.49.11.00.00

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of cutlery and domestic metal ware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of cutlery and domestic metal
ware

46.49.12

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių, kubilų ir kitų medienos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wickerwork, cork goods, cooper's ware and other wooden ware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių, kubilų ir kitų
medienos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wickerwork, cork goods,
cooper's ware and other wooden ware

46.49.12.00.00

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių, kubilų ir kitų medienos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wickerwork, cork goods, cooper's ware and other wooden ware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių, kubilų ir kitų
medienos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wickerwork, cork goods,
cooper's ware and other wooden ware
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46.49.19

Niekur kitur nepriskirtų buitinių gaminių ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household articles and equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų buitinių gaminių ir įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household articles and
equipment n.e.c.

46.49.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtų buitinių gaminių ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of household articles and equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų buitinių gaminių ir įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of household articles and
equipment n.e.c.

46.49.2

Knygų, žurnalų ir raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of books, magazines and stationery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Knygų, žurnalų ir raštinės reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of books, magazines and
stationery

46.49.21

Knygų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of books

46.49.21.00.00

Knygų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of books

46.49.22

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of magazines and newspapers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of magazines and newspapers

46.49.22.00.00

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of magazines and newspapers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of magazines and newspapers
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46.49.23

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of stationery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of stationery

46.49.23.00.00

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of stationery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of stationery

46.49.3

Kitų vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other consumer goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other consumer goods

46.49.31

Muzikos instrumentų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of musical instruments

46.49.31.00.00

Muzikos instrumentų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of musical instruments

46.49.32

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of games and toys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of games and toys

46.49.32.00.00

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of games and toys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of games and toys

46.49.33

Sporto prekių (įskaitant dviračius) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sports goods (incl. bicycles)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto prekių (įskaitant dviračius) didmeninės prekybos Description:
paslaugos
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46.49.33.00.00

Sporto prekių (įskaitant dviračius) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sports goods (incl. bicycles)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto prekių (įskaitant dviračius) didmeninės prekybos Description:
paslaugos

46.49.34

Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of leather goods and travel
accessories

46.49.34.00.00

Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of leather goods and travel
accessories

46.49.35

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of stamps and coins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of stamps and coins

46.49.35.00.00

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of stamps and coins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of stamps and coins

46.49.36

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of souvenirs and arts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of souvenirs and arts

46.49.36.00.00

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of souvenirs and arts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of souvenirs and arts
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46.49.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other consumer goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo prekių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other consumer goods
n.e.c.

46.49.39.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other consumer goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo prekių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other consumer goods
n.e.c.

46.5

Informacijos ir ryšių technologijų įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of information and communication equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Informacijos ir ryšių technologijų įrangos didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of information and
communication equipment

46.51

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of computers, computer peripheral equipment and software

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos Description:
didmeninės prekybos paslaugos

46.51.1

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of computers, computer peripheral equipment and software

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of computers, computer
peripheral equipment and software

46.51.10

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of computers, computer peripheral equipment and software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of computers, computer
peripheral equipment and software

46.51.10.00.00

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of computers, computer peripheral equipment and software

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of computers, computer
peripheral equipment and software
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46.52

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electronic and telecommunications equipment and parts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electronic and
telecommunications equipment and parts

46.52.1

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electronic and telecommunications equipment and parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electronic and
telecommunications equipment and parts

46.52.11

Telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of telecommunications equipment and parts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of telecommunications
equipment and parts

46.52.11.00.00

Telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of telecommunications equipment and parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of telecommunications
equipment and parts

46.52.12

Elektroninės įrangos irjos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electronic equipment and parts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos irjos dalių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electronic equipment and
parts

46.52.12.00.00

Elektroninės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of electronic equipment and parts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of electronic equipment and
parts

46.52.13

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskelių, magnetinių ir optinių diskų (CD ir DVD) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of blank audio and video tapes and diskettes, magnetic and optical disks CDs and DVDs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskelių,
magnetinių ir optinių diskų (CD ir DVD) didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of blank audio and video
tapes and diskettes, magnetic and optical disks CDs
and DVDs
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46.52.13.00.00

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskelių, magnetinių ir optinių diskų (CD ir DVD) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of blank audio and video tapes and diskettes, magnetic and optical disks CDs and DVDs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskelių,
magnetinių ir optinių diskų (CD ir DVD) didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of blank audio and video
tapes and diskettes, magnetic and optical disks CDs
and DVDs

46.6

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other machinery, equipment and supplies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other machinery,
equipment and supplies

46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of agricultural machinery, equipment and supplies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of agricultural machinery,
equipment and supplies

46.61.1

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of agricultural machinery, equipment and supplies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of agricultural machinery,
equipment and supplies

46.61.11

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų, įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of agricultural and forestry machinery, equipment and supplies, including tractors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų,
įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of agricultural and forestry
machinery, equipment and supplies, including tractors

46.61.11.00.00

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų, įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of agricultural and forestry machinery, equipment and supplies, including tractors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų,
įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of agricultural and forestry
machinery, equipment and supplies, including tractors

46.61.12

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lawn and garden machinery, equipment and supplies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lawn and garden
machinery, equipment and supplies
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46.61.12.00.00

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lawn and garden machinery, equipment and supplies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lawn and garden
machinery, equipment and supplies

46.62

Staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Staklių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools

46.62.1

Staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Staklių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools

46.62.11

Medžio apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medžio apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
wood

46.62.11.00.00

Medžio apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medžio apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
wood

46.62.12

Metalo apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working metal

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
metal

46.62.12.00.00

Metalo apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working metal

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
metal
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46.62.19

Kitų medžiagų apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working other materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų medžiagų apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
other materials

46.62.19.00.00

Kitų medžiagų apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machine tools for working other materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų medžiagų apdirbimo staklių didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machine tools for working
other materials

46.63

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of mining, construction and civil engineering machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of mining, construction and
civil engineering machinery

46.63.1

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of mining, construction and civil engineering machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of mining, construction and
civil engineering machinery

46.63.10

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of mining, construction and civil engineering machinery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of mining, construction and
civil engineering machinery

46.63.10.00.00

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of mining, construction and civil engineering machinery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of mining, construction and
civil engineering machinery

46.64

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo
mašinų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the textile
industry and of sewing and knitting machines
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46.64.1

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo
mašinų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the textile
industry and of sewing and knitting machines

46.64.10

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo
mašinų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the textile
industry and of sewing and knitting machines

46.64.10.00.00

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo
mašinų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the textile
industry and of sewing and knitting machines

46.65

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of office furniture

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of office furniture

46.65.1

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of office furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of office furniture

46.65.10

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of office furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of office furniture

46.65.10.00.00

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of office furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigų baldų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of office furniture

46.66

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other office machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

46.66.1

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other office machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other office machinery and
equipment

46.66.10

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other office machinery and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other office machinery and
equipment

46.66.10.00.00

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other office machinery and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other office machinery and
equipment

46.69

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other machinery and
equipment

46.69.1

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other machinery and
equipment

46.69.11

Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of transport equipment other than motor vehicles, motorcycles and bicycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto
priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of transport equipment other
than motor vehicles, motorcycles and bicycles

46.69.11.00.00

Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of transport equipment other than motor vehicles, motorcycles and bicycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto
priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of transport equipment other
than motor vehicles, motorcycles and bicycles
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46.69.12

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery and equipment related supplies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery and equipment
related supplies

46.69.12.00.00

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery and equipment related supplies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery and equipment
related supplies

46.69.13

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lifting and handling equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lifting and handling
equipment

46.69.13.00.00

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of lifting and handling equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of lifting and handling
equipment

46.69.14

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the food, beverages and tobacco industry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako
pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the food,
beverages and tobacco industry

46.69.14.00.00

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of machinery for the food, beverages and tobacco industry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako
pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of machinery for the food,
beverages and tobacco industry

46.69.15

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of professional electrical machinery, apparatus and materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of professional electrical
machinery, apparatus and materials
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46.69.15.00.00

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of professional electrical machinery, apparatus and materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of professional electrical
machinery, apparatus and materials

46.69.16

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of weapons and ammunitions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of weapons and ammunitions

46.69.16.00.00

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of weapons and ammunitions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of weapons and ammunitions

46.69.19

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų, prietaisų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other general and special-purpose machinery, apparatus and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų,
prietaisų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other general and specialpurpose machinery, apparatus and equipment

46.69.19.00.00

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų, prietaisų ir rangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other general and special-purpose machinery, apparatus and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų,
prietaisų ir rangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other general and specialpurpose machinery, apparatus and equipment

46.7

Kitos specializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Other specialised wholesale trade services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos specializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Other specialised wholesale trade services

46.71

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous
fuels and related products
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46.71.1

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

46.71.11

Kietojo kuro didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of solid fuels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kietojo kuro didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of solid fuels

46.71.11.00.00

Kietojo kuro didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of solid fuels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kietojo kuro didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of solid fuels

46.71.12

Benzino, įskaitant aviacinį benziną, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motor spirit, including aviation spirit

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Benzino, įskaitant aviacinį benziną, didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motor spirit, including
aviation spirit

46.71.12.00.00

Benzino, įskaitant aviacinį benziną, didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of motor spirit, including aviation spirit

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Benzino, įskaitant aviacinį benziną, didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of motor spirit, including
aviation spirit

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other liquid and gaseous
fuels and related products

46.71.13.00.00

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other liquid and gaseous fuels and related products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other liquid and gaseous
fuels and related products
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46.72

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of metals and metal ores

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of metals and metal ores

46.72.1

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of metals and metal ores

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of metals and metal ores

46.72.11

Geležies rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of iron ores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležies rūdos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of iron ores

46.72.11.00.00

Geležies rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of iron ores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležies rūdos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of iron ores

46.72.12

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of non-iron ores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of non-iron ores

46.72.12.00.00

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of non-iron ores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of non-iron ores

46.72.13

Pirminių formų geležies ir plieno didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of iron and steel in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminių formų geležies ir plieno didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of iron and steel in primary
forms

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 523/1 939

PGPK 2013

46.72.13.00.00

Pirminių formų geležies ir plieno didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of iron and steel in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminių formų geležies ir plieno didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of iron and steel in primary
forms

46.72.14

Pirminių formų spalvotųjų metalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of non-iron metals in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminių formų spalvotųjų metalų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of non-iron metals in primary
forms

46.72.14.00.00

Pirminių formų spalvotųjų metalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of non-iron metals in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminių formų spalvotųjų metalų didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of non-iron metals in primary
forms

46.73

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wood, construction materials and sanitary equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wood, construction
materials and sanitary equipment

46.73.1

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wood, construction materials and sanitary equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wood, construction
materials and sanitary equipment

46.73.11

Padarinės medienos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wood in the rough

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Padarinės medienos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wood in the rough

46.73.11.00.00

Padarinės medienos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wood in the rough

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Padarinės medienos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wood in the rough
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46.73.12

Pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of products of primary processing of wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of products of primary
processing of wood

46.73.12.00.00

Pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of products of primary processing of wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of products of primary
processing of wood

46.73.13

Sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sanitary equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sanitary equipment

46.73.13.00.00

Sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of sanitary equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sanitarinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of sanitary equipment

46.73.14

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of paints, varnishes and lacquers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of paints, varnishes and
lacquers

46.73.14.00.00

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of paints, varnishes and lacquers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of paints, varnishes and
lacquers

46.73.15

Plokščiojo stiklo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flat glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokščiojo stiklo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flat glass
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46.73.15.00.00

Plokščiojo stiklo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of flat glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokščiojo stiklo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of flat glass

46.73.16

Kitų statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other construction materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų statybinių medžiagų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other construction
materials

46.73.16.00.00

Kitų statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other construction materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų statybinių medžiagų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of other construction
materials

46.73.17

Sienų apmušalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wallpaper

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sienų apmušalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wallpaper

46.73.17.00.00

Sienų apmušalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of wallpaper

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sienų apmušalų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of wallpaper

46.73.18

Grindų dangos (išskyrus kilimus) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of floor coverings (except carpets)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grindų dangos (išskyrus kilimus) didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of floor coverings (except
carpets)

46.73.18.00.00

Grindų dangos (išskyrus kilimus) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of floor coverings (except carpets)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grindų dangos (išskyrus kilimus) didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of floor coverings (except
carpets)
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46.74

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hardware, plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

46.74.1

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hardware, plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

46.74.11

Metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hardware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hardware

46.74.11.00.00

Metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hardware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hardware

46.74.12

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of plumbing and heating
equipment and supplies

46.74.12.00.00

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of plumbing and heating
equipment and supplies

46.74.13

Rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hand tools
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46.74.13.00.00

Rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of hand tools

46.75

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of chemical products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of chemical products

46.75.1

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of chemical products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of chemical products

46.75.11

Trąšų ir agrocheminių produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fertilisers and agro-chemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trąšų ir agrocheminių produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fertilisers and agrochemical products

46.75.11.00.00

Trąšų ir agrocheminių produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of fertilisers and agro-chemical products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trąšų ir agrocheminių produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Wholesale trade services of fertilisers and agrochemical products

46.75.12

Pramoninių chemikalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of industrial chemicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninių chemikalų didmeninės prekybos paslaugos Description:

46.75.12.00.00

Pramoninių chemikalų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of industrial chemicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninių chemikalų didmeninės prekybos paslaugos Description:

46.76

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other intermediate products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos Description:
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products
46.76.1

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of other intermediate products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos Description:

46.76.11

Popieriaus ir kartono didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of paper and paperboard

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of paper and paperboard

46.76.11.00.00

Popieriaus ir kartono didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of paper and paperboard

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of paper and paperboard

46.76.12

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of textile fibres

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of textile fibres

46.76.12.00.00

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of textile fibres

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of textile fibres

46.76.13

Pirminių formų plastikų ir kaučiuko didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of plastics and rubber in primary forms

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirminių formų plastikų ir kaučiuko didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of plastics and rubber in
primary forms

46.76.13.00.00

Pirminių formų plastikų ir kaučiuko didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of plastics and rubber in primary forms

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirminių formų plastikų ir kaučiuko didmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of plastics and rubber in
primary forms
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46.76.19

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų (išskyrus žemės ūkio ) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of intermediate products, other than agricultural, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų (išskyrus
žemės ūkio ) didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of intermediate products,
other than agricultural, n.e.c.

46.76.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų (išskyrus žemės ūkio) didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of intermediate products, other than agricultural, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų (išskyrus
žemės ūkio) didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of intermediate products,
other than agricultural, n.e.c.

46.77

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of waste and scrap

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of waste and scrap

46.77.1

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of waste and scrap

46.77.10

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of waste and scrap

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of waste and scrap

46.77.10.00.00

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos
Wholesale trade services of waste and scrap

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Wholesale trade services of waste and scrap

46.9

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services

46.90

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services
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46.90.1

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services

46.90.10

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services

46.90.10.00.00

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos
Non-specialised wholesale trade services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

Description:

Non-specialised wholesale trade services

47

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių
transporto priemonių ir motociklų prekybą

Description:

Retail trade services, except of motor vehicles and
motorcycles

47.0

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių
transporto priemonių ir motociklų prekybą

Description:

Retail trade services, except of motor vehicles and
motorcycles

47.00

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių
transporto priemonių ir motociklų prekybą

Description:

Retail trade services, except of motor vehicles and
motorcycles

47.00.1

Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepinių ir pieno produktų bei kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fruit, vegetables, meat, fish, bakery and dairy products and eggs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepinių ir pieno
produktų bei kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fruit, vegetables, meat, fish,
bakery and dairy products and eggs
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47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fresh fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fresh fruit and vegetables

47.00.11.00.00

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fresh fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fresh fruit and vegetables

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of processed fruit and vegetables

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of processed fruit and vegetables

47.00.12.00.00

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of processed fruit and vegetables

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of processed fruit and vegetables

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of meat

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of meat

47.00.13.00.00

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of meat

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of meat

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of meat products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of meat products
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47.00.14.00.00

Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of meat products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of meat products

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fish, crustaceans and molluscs

47.00.15.00.00

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fish, crustaceans and molluscs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fish, crustaceans and molluscs

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of bakery products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of bakery products

47.00.16.00.10

Duonos, pyrago ir kitų miltinių kepinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of bread, pastry and other baked flour products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duonos, pyrago ir kitų miltinių kepinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of bread, pastry and other baked
flour products

47.00.16.00.20

Konditerijos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of confectionery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konditerijos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of confectionery

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sugar confectionery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sugar confectionery

47.00.17.00.00

Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sugar confectionery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sugar confectionery

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of dairy products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of dairy products

47.00.18.00.00

Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of dairy products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of dairy products

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of eggs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of eggs

47.00.19.00.00

Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of eggs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of eggs

47.00.2

Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other food products, beverages and tobacco

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other food products, beverages
and tobacco

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of coffee, tea, cocoa and spices

47.00.21.00.00

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of coffee, tea, cocoa and spices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of coffee, tea, cocoa and spices
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47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of edible oils and fats

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of edible oils and fats

47.00.22.00.00

Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of edible oils and fats

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of edible oils and fats

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of homogenised food
preparations and dietetic food

47.00.23.00.00

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of homogenised food preparations and dietetic food

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Homogenizuotų maisto produktų ir dietinio maisto
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of homogenised food
preparations and dietetic food

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other food products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other food products n.e.c.

47.00.24.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other food products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other food products n.e.c.

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of alcoholic beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of alcoholic beverages
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47.00.25.00.00

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of alcoholic beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of alcoholic beverages

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other beverages

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other beverages

47.00.26.00.00

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other beverages

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other beverages

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of tobacco products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of tobacco products

47.00.27.00.00

Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of tobacco products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of tobacco products

47.00.3

Informacijos ir ryšių įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of information and communication equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Informacijos ir ryšių įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of information and communication
equipment

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of computers, peripheral units and software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos Description:
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of computers, peripheral units and
software

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - neįrašytų diskų ir kasečių
mažmeninė prekyba , žr. 47.00.64

This class excludes: - retail sale of blank disks and
tapes, see 47.00.64
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47.00.31.00.00

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of computers, peripheral units and software

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių, jų išorinės įrangos ir programinės įrangos Description:
mažmeninės prekybos paslaugos

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of telecommunications equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of telecommunications equipment

47.00.32.00.00

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of telecommunications equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of telecommunications equipment

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of audio and video equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of audio and video equipment

47.00.33.00.00

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of audio and video equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of audio and video equipment

47.00.4

Statybinių medžiagų ir metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of construction materials and hardware

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybinių medžiagų ir metalo dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of construction materials and
hardware

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of hardware

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of hardware
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47.00.41.00.00

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of hardware

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of hardware

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of paints, varnishes and lacquers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of paints, varnishes and lacquers

47.00.42.00.00

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of paints, varnishes and lacquers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of paints, varnishes and lacquers

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of flat glass

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of flat glass

47.00.43.00.00

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of flat glass

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of flat glass

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services lawn and garden equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services lawn and garden equipment

47.00.44.00.00

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services lawn and garden equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services lawn and garden equipment

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of plumbing and heating
equipment and supplies
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47.00.45.00.00

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of plumbing and heating equipment and supplies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of plumbing and heating
equipment and supplies

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sanitary equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sanitarinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sanitary equipment

47.00.46.00.00

Sanitarinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sanitary equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sanitarinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sanitary equipment

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of hand tools

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of hand tools

47.00.47.00.00

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of hand tools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of hand tools

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių medžiagų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of construction materials n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų statybinių medžiagų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of construction materials n.e.c.

47.00.49.00.00

Niekur kitur nepriskirtų statybinių medžiagų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of construction materials n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų statybinių medžiagų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of construction materials n.e.c.

47.00.5

Namų apyvokos reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of household articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Namų apyvokos reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of household articles

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of textiles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of textiles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina mažmeninės prekybos
paslaugos specializuotose parduotuvėse, kuriose
prekiaujama: - audiniais - mezgimo siūlais - kilimų,
gobelenų ir siuvinių gamybos pagrindinėmis
medžiagomis - namų ūkio skalbiniais, staltiesėmis,
rankšluosčiais ir kitais namų ūkio tekstilės gaminiais adatomis, mezgimo virbalais ir panašiais gaminiais

Explanatory
notes:

This subcategory includes retail trade services in
specialised stores of: - fabrics - knitting yarn - basic
materials for rug, tapestry and embroidery making household linens, tablecloths, towels and diverse
household articles of textile materials - needles,
knitting needles and similar articles

47.00.51.00.10

Audinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fabrics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Audinių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of fabrics

47.00.51.00.20

Buitinės tekstilės mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of domestic textiles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinės tekstilės mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of domestic textiles

47.00.51.00.80

Kitos tekstilės, išskyrus galanteriją, mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other textiles, except for haberdashery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos tekstilės, išskyrus galanteriją, mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other textiles, except for
haberdashery

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of curtains and net curtains

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of curtains and net curtains

47.00.52.00.00

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of curtains and net curtains

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of curtains and net curtains
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47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir kilimėlių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of wallpaper and floor coverings, carpets and rugs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir kilimėlių
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of wallpaper and floor coverings,
carpets and rugs

47.00.53.00.00

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir kilimėlių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of wallpaper and floor coverings, carpets and rugs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir kilimėlių
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of wallpaper and floor coverings,
carpets and rugs

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of electrical household appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of electrical household appliances

47.00.54.00.00

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of electrical household appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of electrical household appliances

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of furniture

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of furniture

47.00.55.00.00

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of furniture

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of furniture

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of articles for lighting

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apšvietimo prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of articles for lighting
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47.00.56.00.00

Apšvietimo prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of articles for lighting

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apšvietimo prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of articles for lighting

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of wooden ware, cork goods and wickerwork goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of wooden ware, cork goods and
wickerwork goods

47.00.57.00.00

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of wooden ware, cork goods and wickerwork goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of wooden ware, cork goods and
wickerwork goods

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of musical instruments and music scores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų ir partitūrų mažmeninės prekybos Description:
paslaugos

47.00.58.00.00

Muzikos instrumentų ir partitūrų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of musical instruments and music scores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų ir partitūrų mažmeninės prekybos Description:
paslaugos

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos, valgomųjų įrankių ir niekur kitur nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų, gaminių ir įrangos
mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of crockery, glassware, china, pottery, cutlery and non-electrical household appliances, articles and equipment
n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Indų, stiklo, porceliano, keramikos, valgomųjų įrankių ir Description:
niekur kitur nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of crockery, glassware, china,
pottery, cutlery and non-electrical household
appliances, articles and equipment n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - molinių, stiklinių,
porcelianinių indų, keramikos, valgomųjų ir pjovimo
įrankių mažmeninės prekybos paslaugos - saugumo
prekių (sistemų), tokių kaip užraktai, seifai ir saugyklos,
mažmeninės prekybos paslaugos, neteikiant įrengimo
ar techninės priežiūros paslaugų

This subcategory includes: - retail sale services of
crockery, glassware, china, pottery and cutlery - retail
sale services of security systems, such as locking
devices, safes, and vaults, without installation or
maintenance services
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47.00.59.00.00

Indų, stiklo, porceliano, keramikos, valgomųjų įrankių ir niekur kitur nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų, gaminių ir įrangos
mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of crockery, glassware, china, pottery, cutlery and non-electrical household appliances, articles and equipment
n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Indų, stiklo, porceliano, keramikos, valgomųjų įrankių ir Description:
niekur kitur nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

47.00.6

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of cultural and recreational goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of cultural and recreational goods

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of books

47.00.61.00.00

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of books

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of newspapers and magazines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of newspapers and magazines

47.00.62.00.00

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of newspapers and magazines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of newspapers and magazines

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of stationery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of stationery
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47.00.63.00.00

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of stationery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of stationery

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of music and video recordings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of music and video recordings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - neįrašytų diskų ir
kasečių mažmeninės prekybos paslaugos

Explanatory
notes:

This class also includes: - retail sale of blank disks and
tapes

47.00.64.00.00

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of music and video recordings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of music and video recordings

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sporting equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sporting equipment

47.00.65.00.00

Sporto įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of sporting equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of sporting equipment

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of camping equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stovyklavimo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos Description:

47.00.66.00.00

Stovyklavimo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of camping equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stovyklavimo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos Description:
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47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of games and toys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of games and toys

47.00.67.00.00

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of games and toys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of games and toys

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of stamps and coins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of stamps and coins

47.00.68.00.00

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of stamps and coins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of stamps and coins

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of souvenirs and arts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of souvenirs and arts

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - antikvarinių daiktų
mažmeninės prekybos paslaugos, žr. 47.00.91

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - retail trade services of
antiques, see 47.00.91

47.00.69.00.00

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of souvenirs and arts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of souvenirs and arts

47.00.7

Drabužių, farmacijos ir medicinos prekių, tualeto reikmenų, gėlių, sodinukų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos
paslaugos
Retail trade services of clothing, pharmaceutical and medical goods, toilet articles, flowers, plants, pet animals and pet food

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Drabužių, farmacijos ir medicinos prekių, tualeto
reikmenų, gėlių, sodinukų, naminių gyvūnėlių ir jų
ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of clothing, pharmaceutical and
medical goods, toilet articles, flowers, plants, pet
animals and pet food
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47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of clothing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of clothing

47.00.71.00.00

Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of clothing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of clothing

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of footwear

47.00.72.00.00

Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of footwear

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of leather goods and travel
accessories

47.00.73.00.00

Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of leather goods and travel accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of leather goods and travel
accessories

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of pharmaceutical goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of pharmaceutical goods

47.00.74.00.00

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of pharmaceutical goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of pharmaceutical goods
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47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of medical and orthopaedic goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of medical and orthopaedic goods

47.00.75.00.00

Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of medical and orthopaedic goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of medical and orthopaedic goods

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of cosmetic and toilet articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of cosmetic and toilet articles

47.00.76.00.00

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of cosmetic and toilet articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of cosmetic and toilet articles

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of flowers, plants and seeds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of flowers, plants and seeds

47.00.77.00.00

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of flowers, plants and seeds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of flowers, plants and seeds

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fertilisers and agro-chemical products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trąšų ir agrocheminių produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fertilisers and agro-chemical
products
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47.00.78.00.00

Trąšų ir agrocheminių produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of fertilisers and agro-chemical products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trąšų ir agrocheminių produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of fertilisers and agro-chemical
products

47.00.79

Naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of pet animals and pet food

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of pet animals and pet food

47.00.79.00.00

Naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of pet animals and pet food

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of pet animals and pet food

47.00.8

Automobilinių degalų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of automotive fuel and other new goods n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilinių degalų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų,
naujų prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of automotive fuel and other new
goods n.e.c.

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of automotive fuel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilinių degalų mažmeninės prekybos paslaugos Description:

47.00.81.00.10

Automobilių suskystintų dujų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of liquefied gas for cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių suskystintų dujų mažmeninės prekybos
paslaugos

Description:

Retail trade services of liquefied gas for cars

47.00.81.00.20

Variklių benzino mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of motor petrol

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklių benzino mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of motor petrol
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47.00.81.00.30

Tepalų, aušinimo skysčių, žibalo, valiklių ir kitų naftos produktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of lubricants, coolants, kerosene, cleansers and other petroleum products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tepalų, aušinimo skysčių, žibalo, valiklių ir kitų naftos
produktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of lubricants, coolants, kerosene,
cleansers and other petroleum products

47.00.81.00.40

Dyzelinio kuro mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of diesel fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dyzelinio kuro mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of diesel fuel

47.00.81.00.80

Kitų variklinių degalų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of diesel fuel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų variklinių degalų mažmeninės prekybos paslaugos Description:

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of watches and jewellery

47.00.82.00.00

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of watches and jewellery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of watches and jewellery

47.00.83

Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of photographic, optical and precision equipment, services of opticians

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of photographic, optical and
precision equipment, services of opticians

47.00.83.00.00

Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of photographic, optical and precision equipment, services of opticians

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of photographic, optical and
precision equipment, services of opticians
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47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of cleaning materials

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valymo priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of cleaning materials

47.00.84.00.00

Valymo priemonių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of cleaning materials

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valymo priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of cleaning materials

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir malkų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of household fuel oil, bottled gas, coal and wood

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir
malkų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of household fuel oil, bottled gas,
coal and wood

47.00.85.00.00

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir malkų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of household fuel oil, bottled gas, coal and wood

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir
malkų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of household fuel oil, bottled gas,
coal and wood

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto vartojimo prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other non-food consumer products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto vartojimo
prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other non-food consumer
products n.e.c.

47.00.86.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto vartojimo prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other non-food consumer products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto vartojimo
prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other non-food consumer
products n.e.c.

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of agricultural raw materials n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio žaliavų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of agricultural raw materials n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina specializuotų parduotuvių
Explanatory
mažmeninės prekybos paslaugos, kai prekiaujama: notes:
grūdais, aliejinių augalų sėklomis, kitų žemės ūkio
kultūrų ir pašarinių augalų sėklomis - gyvais gyvuliais ir
kitais naminiais gyvūnais - kitomis, niekur kitur
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nepriskirtomis, žemės ūkio žaliavomis
47.00.87.00.00

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of agricultural raw materials n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio žaliavų
mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of agricultural raw materials n.e.c.

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of machinery and equipment n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of machinery and equipment n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina mažmeninės prekybos
Explanatory
paslaugos, kai prekiaujama: - biuro mašinomis ir įranga notes:
- specialiomis pramoninėmis mašinomis ir įranga bei
susijusiais eksploatavimo reikmenimis - kitomis, niekur
kitur nepriskirtomis, mašinomis ir įranga

47.00.88.00.00

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of machinery and equipment n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of machinery and equipment n.e.c.

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus vartojimo ne maisto prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of non-food non-consumer products n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus vartojimo ne maisto
prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of non-food non-consumer
products n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina mažmeninės prekybos
paslaugos, kai prekiaujama: - popieriumi ir kartonu neorganiniais ir kitais, niekur kitur nepriskirtais, ne
maisto ir ne plataus vartojimo produktais

Explanatory
notes:

This subcategory includes retail trade services of: paper and paperboard - minerals and other non-food
non-consumer products n.e.c.

47.00.89.00.00

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus vartojimo ne maisto prekių mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of non-food non-consumer products n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus vartojimo ne maisto
prekių mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of non-food non-consumer
products n.e.c.

47.00.9

Naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of second-hand goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of second-hand goods

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją taip pat įeina: - aukcionų (mažmeninių)
namų teikiamos mažmeninės prekybos paslaugos

Explanatory
notes:

This category includes also: - retail trade services via
auctioning houses (retail)
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47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of antiques

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Antikvarinių daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of antiques

47.00.91.00.00

Antikvarinių daiktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of antiques

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Antikvarinių daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of antiques

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of second-hand books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naudotų knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of second-hand books

47.00.92.00.00

Naudotų knygų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of second-hand books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naudotų knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of second-hand books

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other second-hand goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other second-hand goods

47.00.99.00.00

Kitų naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos
Retail trade services of other second-hand goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

Description:

Retail trade services of other second-hand goods

H

TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGOS
TRANSPORTATION AND STORAGE SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGOS

Description:

TRANSPORTATION AND STORAGE SERVICES

49

Sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais paslaugos
Land transport services and transport services via pipelines

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais
paslaugos

Description:

Land transport services and transport services via
pipelines
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49.1

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Passenger rail transport services, interurban

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Passenger rail transport services, interurban

49.10

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Passenger rail transport services, interurban

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Passenger rail transport services, interurban

49.10.1

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Passenger rail transport services, interurban

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Passenger rail transport services, interurban

49.10.11

Apžvalginio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Passenger rail transport services for sightseeing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apžvalginio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Passenger rail transport services for sightseeing

49.10.11.00.00

Apžvalginio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Passenger rail transport services for sightseeing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apžvalginio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Passenger rail transport services for sightseeing

49.10.19

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Other passenger rail transport services, interurban

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Other passenger rail transport services, interurban

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tarpmiestinio keleivinio
Explanatory
transporto paslaugos, kurias teikia geležinkeliai,
notes:
neatsižvelgiant į atstumą ir paslaugų klasę - lydimųjų
transporto priemonių, bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų
vežimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelio
transporto paslaugos, žr. 49.31.10 - geležinkelių
transportui būdingos paslaugos, tokios kaip
manevravimo ir parengiamojo sąstato formavimo
paslaugos, geležinkelių infrastruktūros eksploatavimo ir
keleivių terminalo paslaugos, žr. 52.21.1 - miegamųjų
vagonų paslaugos, žr. 55.90.13 - vagonų restoranų
paslaugos, žr. 56.10.12
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This subcategory includes: - interurban passenger
transport services provided by railway, regardless of
the distance covered and the class used - transport
services for accompanying vehicles, luggage, animals
and other items This subcategory excludes: - passenger
transport services by urban and suburban railways, see
49.31.10 - services incidental to railway transport such
as switching and shunting services, railroad
infrastructure operation services and passenger
terminal services, see 52.21.1 - sleeping car services,
see 55.90.13 - dining car services, see 56.10.12
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49.10.19.00.00

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto paslaugos
Other passenger rail transport services, interurban

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelių transporto
paslaugos

Description:

Other passenger rail transport services, interurban

49.2

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos
Freight rail transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos

Description:

Freight rail transport services

49.20

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos
Freight rail transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos

Description:

Freight rail transport services

49.20.1

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos
Freight rail transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio geležinkelių transporto paslaugos

Description:

Freight rail transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - krovinių vežimo pagrindiniais
geležinkelių tinklais ir krovinių vežimo trumposiomis
geležinkelių atšakomis paslaugos. Į šią kategoriją
neįeina: - sandėliavimo ir saugojimo paslaugos, žr.
52.10.1 - geležinkelių transportui būdingos paslaugos,
tokios kaip manevravimo ir parengiamojo sąstato
formavimo paslaugos, geležinkelių infrastruktūros
eksploatavimo ir krovinių terminalo paslaugos, žr.
52.21.1 - krovinių tvarkymo paslaugos, žr. 52.24.1

Explanatory
notes:

This category includes: - freight transport services on
mainline rail networks as well as shortline freight
railroads This category excludes: - warehousing and
storage services, see 52.10.1 - services incidental to
railway transport such as switching and shunting
services, railroad infrastructure operation services and
freight terminal services, see 52.21.1 - cargo handling
services, see 52.24.1

49.20.11

Krovinių vežimo geležinkelių transporto vagonuose šaldytuvuose paslaugos
Railway transport services of freight by refrigerator cars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovinių vežimo geležinkelių transporto vagonuose
šaldytuvuose paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by refrigerator cars

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užšaldytų ir atšaldytų prekių
vežimo geležinkeliu specialiuose vagonuose
šaldytuvuose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - railway transport services
of frozen or refrigerated goods, in special refrigerator
cars

49.20.11.00.00

Krovinių vežimo geležinkelių transporto vagonuose šaldytuvuose paslaugos
Railway transport services of freight by refrigerator cars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovinių vežimo geležinkelių transporto vagonuose
šaldytuvuose paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by refrigerator cars
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49.20.12

Naftos produktų vežimo krovininio geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos
Railway transport services of freight by tanker cars, petroleum products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naftos produktų vežimo krovininio geležinkelių
transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by tanker cars,
petroleum products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - naftos produktų (žaliavinės
Explanatory
naftos, gamtinių dujų ir šviesiųjų naftos produktų)
notes:
vežimo geležinkeliu specialiuose vagonuose cisternose
paslaugos

49.20.12.00.00

Naftos produktų vežimo krovininio geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos
Railway transport services of freight by tanker cars, petroleum products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naftos produktų vežimo krovininio geležinkelių
transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by tanker cars,
petroleum products

49.20.13

Nefasuotų skysčių ir dujų vežimo krovininio geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos
Railway transport services of freight by tanker cars, bulk liquids and gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nefasuotų skysčių ir dujų vežimo krovininio
geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose
paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by tanker cars,
bulk liquids and gases

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų nefasuotų skysčių arba
dujų vežimo geležinkeliu specialiuose vagonuose
cisternose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - railway transport services
of other bulk liquids or gases in special tank cars

49.20.13.00.00

Nefasuotų skysčių ir dujų vežimo krovininio geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose paslaugos
Railway transport services of freight by tanker cars, bulk liquids and gases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nefasuotų skysčių ir dujų vežimo krovininio
geležinkelių transporto cisterniniuose vagonuose
paslaugos

Description:

Railway transport services of freight by tanker cars,
bulk liquids and gases

49.20.14

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo geležinkeliu paslaugos
Railway transport services of intermodal containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo
geležinkeliu paslaugos

Description:

Railway transport services of intermodal containers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paskirų daiktų ir paketų,
surinktų ir sukrautų specialios konstrukcijos
konteineriuose, lengvai perkraunamuose į kitas
transporto priemones, vežimo geležinkeliu paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - railway transport services
of individual articles and packages assembled and
shipped in specially constructed shipping containers
designed for ease of handling in transport

49.20.14.00.00

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo geležinkeliu paslaugos
Railway transport services of intermodal containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo
geležinkeliu paslaugos

Description:

Railway transport services of intermodal containers
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of petroleum products (crude oil, natural gas and
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49.20.15

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelių transportu paslaugos
Railway transport services of letters and parcels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelių transportu
paslaugos

Description:

Railway transport services of letters and parcels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nacionalinių ir užsienio pašto Explanatory
institucijų perduodamo pašto vežimo geležinkeliu
notes:
paslaugos - laiškų ir siuntinių vežimo geležinkeliu
paslaugos pašto ir kurjerių paslaugų teikėjų vardu

49.20.15.00.00

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelių transportu paslaugos
Railway transport services of letters and parcels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelių transportu
paslaugos

Description:

Railway transport services of letters and parcels

49.20.16

Sausų biriųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos
Railway transport services of dry bulk goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu
paslaugos

Description:

Railway transport services of dry bulk goods

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sausų biriųjų prekių, tokių
Explanatory
kaip kruopos, miltai, cementas, smėlis, akmens anglys ir notes:
pan., vežimo geležinkeliu paslaugos

49.20.16.00.00

Sausų biriųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos
Railway transport services of dry bulk goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu
paslaugos

Description:

Railway transport services of dry bulk goods

49.20.19

Kitos krovininio geležinkelių transporto paslaugos
Other railway transport services of freight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovininio geležinkelių transporto paslaugos

Description:

Other railway transport services of freight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - automobilių, sunkvežimių ir
vilkikų vežimo geležinkeliu paslaugos - gyvų gyvūnų
vežimo geležinkeliu paslaugos - kitų, niekur kitur
nepriskirtų, krovinių vežimo geležinkeliu paslaugos. Į
šią subkategoriją neįeina: - keleivių ir jų lydimųjų
transporto priemonių vežimo geležinkeliu paslaugos,
žr. 49.10.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - railway transport services
of cars, trucks and truck trailers - railway transport
services of live animals - transport services by railway
of other freight n.e.c. This subcategory excludes: transport services by railway of passengers and their
accompanying vehicles, see 49.10.19

49.20.19.00.10

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo geležinkeliu paslaugos
Railway transport services of oversized goods, goods requiring special transportation conditions and dangerous goods of certain
classes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo

Description:

Railway transport services of oversized goods, goods
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This subcategory includes: - railway transport services
of mail on behalf of national and foreign postal
authorities - railway transport services of letters and
parcels on behalf of postal and courier services

This subcategory includes: - railway transport services
of dry bulk goods such as cereals, flours, cement, sand,
coal, etc.
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sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo
geležinkeliu paslaugos

requiring special transportation conditions and
dangerous goods of certain classes

49.20.19.00.80

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo geležinkeliu paslaugos
Other freight rail transport services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo
geležinkeliu paslaugos

Description:

Other freight rail transport services n.e.c.

49.3

Kitos keleivinio sausumos transporto paslaugos
Other passenger land transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos keleivinio sausumos transporto paslaugos

Description:

Other passenger land transport services

49.31

Keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos transporto paslaugos
Urban and suburban passenger land transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos transporto
paslaugos

Description:

Urban and suburban passenger land transport services

49.31.1

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių transporto paslaugos
Urban and suburban railway transport services of passengers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių
transporto paslaugos

Description:

Urban and suburban railway transport services of
passengers

49.31.10

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių transporto paslaugos
Urban and suburban railway transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių
transporto paslaugos

Description:

Urban and suburban railway transport services of
passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivių vežimo miesto ir
Explanatory
priemiestiniu geležinkeliais paslaugos. Miesto
notes:
transportas apibrėžiamas kaip transportas, kuriuo
pradedama ir baigiama važiuoti to paties miesto
ribose; priemiestinio susisiekimo transportas
apibrėžiamas kaip transportas, kuriuo važiuojama
rajono teritorijoje, įskaitant besiribojančius miestus. miesto viešojo susisiekimo geležinkeliais (metro arba
estakadiniu geležinkeliu) paslaugos - keleivių lydimųjų
transporto priemonių, bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų
vežimo paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - keleivių
vežimo tarpmiestiniais geležinkeliais paslaugos, žr.
49.10.1 - vežimo tramvajais paslaugos, žr. 49.31.21

49.31.10.00.00

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių transporto paslaugos
Urban and suburban railway transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio miesto ir priemiestinio geležinkelių

Description:

Urban and suburban railway transport services of
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This subcategory includes: - urban and suburban
passenger transport services by railway Urban traffic is
defined as traffic, the origin and destination of which
are within the borders of the same urban unit; and
suburban commuter traffic as traffic within a greater
metropolitan area including contiguous cities. services provided by urban mass transit railways
(underground or elevated railway) - transport services
of accompanying vehicles, luggage, animals and other
items This subcategory excludes: - passenger transport
services by inter-urban railways, see 49.10.1 - services
provided by tramways, see 49.31.21
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transporto paslaugos

passengers

49.31.2

Kitos keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos transporto paslaugos
Other urban and suburban passenger land transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos
transporto paslaugos

Description:

Other urban and suburban passenger land transport
services

49.31.21

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar priemiestiniu kelių transportu paslaugos
Urban and suburban scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar
priemiestiniu kelių transportu paslaugos

Description:

Urban and suburban scheduled road transport services
of passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iš anksto nustatytu maršrutu Explanatory
ir pagal nustatytą tvarkaraštį teikiamos keleivinio
notes:
transporto paslaugos, kuriomis gali naudotis bet kuris
važiuojantis autobusu, tramvajumi, troleibusu ir pan., ir
kurios teikiamos vieno miesto ar besiribojančių miestų
ribose - keleivių lydimojo bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų,
kuriuos galima vežti be papildomo mokesčio, vežimo
paslaugos. Į šią subkategoriją taip pat įeina: funikulierių, kabamųjų lynų kelių ir pan. eksploatavimo
paslaugos, jei šios laikomos miesto, priemiestinio ar
didmiesčio susisiekimo sistemos dalimi ir teikiamos
pagal pastovų tvarkaraštį. Į šią subkategoriją neįeina: keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais geležinkeliais
paslaugos, žr. 49.31.10

This subcategory includes: - passenger transport
services over predetermined routes on a
predetermined schedule open to any user by motorbus, tramway, trolley bus and similar, rendered within
the confines of a single city or group of contiguous
cities - transport services of accompanying luggage,
animals and other items that may be carried at no
extra cost This subcategory also includes: - operation
services of funicular railways, aerial cableways, etc. if
part of urban, suburban or metropolitan transit
systems, rendered on a scheduled basis This
subcategory excludes: - urban and suburban passenger
transport services by railway, see 49.31.10

49.31.21.00.10

Keleivių vežimo miesto troleibusais reguliariai, pagal tvarkaraštį, su daugeliu sustojimų paslaugos
Urban regular scheduled multi-stop trolleybus transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo miesto troleibusais reguliariai, pagal
tvarkaraštį, su daugeliu sustojimų paslaugos

Description:

Urban regular scheduled multi-stop trolleybus
transport services of passengers

49.31.21.00.20

Keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais autobusais reguliariai, pagal tvarkaraštį, su daugeliu sustojimų paslaugos
Urban and suburban regular scheduled multi-stop bus transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais autobusais
reguliariai, pagal tvarkaraštį, su daugeliu sustojimų
paslaugos

Description:

Urban and suburban regular scheduled multi-stop bus
transport services of passengers

49.31.21.00.80

Keleivių vežimo kitu miesto transportu, išskyrus geležinkelius, reguliariai, pagal tvarkaraštį, su daugeliu sustojimų paslaugos
Other urban regular scheduled multi-stop transport services of passengers, except for railway transport

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo kitu miesto transportu, išskyrus
geležinkelius, reguliariai, pagal tvarkaraštį, su daugeliu
sustojimų paslaugos

Description:

Other urban regular scheduled multi-stop transport
services of passengers, except for railway transport
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49.31.22

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar priemiestiniu transportu paslaugos
Mixed mode urban and suburban scheduled transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar
priemiestiniu transportu paslaugos

Description:

Mixed mode urban and suburban scheduled transport
services of passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - miesto ir priemiestinio
keleivinio transporto vežimo nustatytais maršrutais ir
pagal pastovų tvarkaraštį, naudojant daugiau nei vieną
transporto rūšį, paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of services of
urban and suburban passenger transport, using more
than one mode of transport over regular routes and on
regular schedules

49.31.22.00.00

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar priemiestiniu transportu paslaugos
Mixed mode urban and suburban scheduled transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar
priemiestiniu transportu paslaugos

Description:

Mixed mode urban and suburban scheduled transport
services of passengers

49.32

Taksi paslaugos
Taxi operation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Taksi paslaugos

Description:

Taxi operation services

49.32.1

Taksi paslaugos
Taxi operation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Taksi paslaugos

Description:

Taxi operation services

49.32.11

Taksi paslaugos
Taxi services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Taksi paslaugos

Description:

Taxi services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina - variklinių taksi, įskaitant
Explanatory
miesto, priemiestinius ir tarpmiestinius taksi, paslaugos notes:
- ne pagal tvarkaraštį teikiamos oro uostų maršrutinio
transporto paslaugos Teikiant šias paslaugas paprastai
skaičiuojamas iki nurodytos vietos nuvažiuotas
atstumas. Į šią subkategoriją taip pat įeina: - susijusios
išankstinio užsakymo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - žmogaus ar gyvūno traukiamo taksi
paslaugos, žr. 49.39.35 - vandens arba oro taksi
paslaugos, žr. 50.30.19 ir atitinkamai 51.10.12 greitosios pagalbos paslaugos, žr. 86.90.14

49.32.11.00.00

Taksi paslaugos
Taxi services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Taksi paslaugos

Description:

Taxi services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - motorised taxi services,
including urban, suburban and interurban These
services are generally rendered on a distance-travelled
basis and to a specific destination. This subkategory
also included: - connected reservation services - nonscheduled airport shuttle services This subcategory
excludes: - man or animal-drawn taxi services, see
49.39.35 - water and air taxi services, see 50.30.19 and
51.10.12, respectively - ambulance services, see
86.90.14
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49.32.12

Keleivinių lengvųjų automobilių su vairuotojais nuomos paslaugos
Rental services of passenger cars with driver

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių lengvųjų automobilių su vairuotojais nuomos Description:
paslaugos

Rental services of passenger cars with driver

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nesvarbu kur teikiamos
nuomojamo automobilio, samdant vairuotoją,
paslaugos, išskyrus taksi paslaugas. Teikiant šias
paslaugas, paprastai skaičiuojamas laikas; paslaugos
teikiamos ribotam keleivių skaičiui ir dažnai susijusios
su vežimu į daugiau nei vieną nurodytą vietą

This subcategory includes: - chauffeur-driven rental car
services, wherever delivered, except taxi services These
services are generally supplied on a time basis to a
limited number of passengers and frequently involve
transportation to more than one destination.

49.32.12.00.00

Keleivinių lengvųjų automobilių su vairuotojais nuomos paslaugos
Rental services of passenger cars with driver

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinių lengvųjų automobilių su vairuotojais nuomos Description:
paslaugos

49.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, keleivinio sausumos transporto paslaugos
Other passenger land transport services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, keleivinio sausumos
transporto paslaugos

Description:

Other passenger land transport services n.e.c.

49.39.1

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu ir specialiosios paskirties sausumos transportu paslaugos
Interurban and special-purpose scheduled passenger land transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu ir
Description:
specialiosios paskirties sausumos transportu paslaugos

49.39.11

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos
Interurban scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu kelių
transportu paslaugos

Description:

Interurban scheduled road transport services of
passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iš anksto nustatytais
maršrutais ir pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį
teikiamos tarpmiestinio keleivinio transporto
paslaugos, kuriomis gali pasinaudoti visi važiuojantys
autobusu, tramvajumi, troleibusu ir panašiomis
transporto priemonėmis - keleivių lydimojo bagažo,
gyvūnų ir kitų daiktų, kuriuos galima vežti be
papildomo mokesčio, vežimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - interurban passenger
transport services over predetermined routes on a
predetermined schedule open to any user by motor
bus, tramway, trolley bus and similar transport vehicles
- transport services of accompanying luggage, animals
and other items that may be carried at no extra cost

49.39.11.00.00

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos
Interurban scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu kelių

Description:

Interurban scheduled road transport services of

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

Rental services of passenger cars with driver

Interurban and special-purpose scheduled passenger
land transport services

1 560/1 939

PGPK 2013

transportu paslaugos

passengers

49.39.12

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos
Interurban special-purpose scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu
specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

Description:

Interurban special-purpose scheduled road transport
services of passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iš anksto nustatytais
maršrutais ir pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį
teikiamos tarpmiestinio keleivinio kelių transporto
paslaugos, skirtos tam tikrai vartotojų grupei tarpmiestinio maršrutinio transporto, pvz., oro uostų
maršrutinių autobusų, paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - interurban road passenger
transport services over predetermined routes on a
predetermined schedule for a specific segment of users
- scheduled interurban shuttle services, e.g. airport
shuttles

49.39.12.00.00

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos
Interurban special-purpose scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu
specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

Description:

Interurban special-purpose scheduled road transport
services of passengers

49.39.13

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos
Other special-purpose scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu
specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

Description:

Other special-purpose scheduled road transport
services of passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iš anksto nustatytais
Explanatory
maršrutais ir pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį
notes:
teikiamos miesto ir priemiestinio keleivinio kelių
transporto paslaugos, skirtos tam tikrai vartotojų
grupei, pvz., kolegijų ar įmonių darbuotojams - miesto
ir priemiestinio susisiekimo tarp dviejų objektų, pvz.,
susisiekimo su oro uostu, paslaugos pagal nustatytą
tvarkaraštį - visos keleivinių mokyklinių autobusų,
vežančių mokinius iš namų į mokyklas ir tarp skirtingų
mokyklų, įskaitant kaimo vietoves, paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - taksi paslaugos, žr. 49.32.11 ne pagal tvarkaraštį teikiamos susisiekimo su oro uostu
paslaugos, žr. 49.32.11 - automobilio nuomos, samdant
vairuotoją, paslaugos, žr. 49.32.11 - funikulierių,
kabamųjų lynų kelių ir pan. eksploatavimo paslaugos,
jei šios nelaikomos miesto, priemiestinio ar didmiesčio
susisiekimo sistemos dalimi, žr. 49.39.20 - ekskursijų
vežimo keliais paslaugos, žr. 49.39.32

49.39.13.00.00

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos
Other special-purpose scheduled road transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu
specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

Description:

Other special-purpose scheduled road transport
services of passengers

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - urban and suburban
passenger transport services over predetermined
routes on a predetermined schedule for a specific
segment of users, e.g. colleges or enterprises scheduled urban and suburban shuttle services, e.g.
airport shuttles - all passenger school bus services to
carry pupils between their homes and school and
between schools, including in rural areas This
subcategory excludes: - taxi services, see 49.32.11 non-scheduled airport shuttle services, see 49.32.11 chauffeur-driven car rental services, see 49.32.12 operation services of funiculars, aerial cableways, etc., if
not part of urban, suburban or metropolitan transit
systems, see 49.39.20 - sightseeing road
transportation, see 49.39.32
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49.39.2

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir slidininkų keltuvais paslaugos
Passenger transport services by funiculars, teleferics and ski-lifts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir
slidininkų keltuvais paslaugos

Description:

Passenger transport services by funiculars, teleferics
and ski-lifts

49.39.20

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir slidininkų keltuvais paslaugos
Passenger transport services by funiculars, teleferics and ski-lifts

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir
slidininkų keltuvais paslaugos

Description:

Passenger transport services by funiculars, teleferics
and ski-lifts

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - funikulierių, kabamųjų lynų
Explanatory
kelių, slidininkų mechaninių ir lyninių keltuvų ir panašių notes:
įrenginių, jeigu jie nelaikomi miesto, priemiestinio ar
didmiesčio susisiekimo sistemos dalimi, eksploatavimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - funikulierių,
kabamųjų lynų kelių ir pan., jeigu jie yra miesto,
priemiestinio ar didmiesčio susisiekimo sistemos dalis,
eksploatavimo paslaugos, žr. 49.31.21

49.39.20.00.00

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir slidininkų keltuvais paslaugos
Passenger transport services by funiculars, teleferics and ski-lifts

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir
slidininkų keltuvais paslaugos

Description:

Passenger transport services by funiculars, teleferics
and ski-lifts

49.39.3

Tvarkaraštyje nenurodyto keleivių vežimo sausumos transportu paslaugos
Non-scheduled passenger land transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tvarkaraštyje nenurodyto keleivių vežimo sausumos
transportu paslaugos

Description:

Non-scheduled passenger land transport services

49.39.31

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos paslaugos
Rental services of buses and coaches with driver

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos paslaugos

Description:

Rental services of buses and coaches with driver

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairių klasių autobusų,
samdant vairuotoją, nuoma tam tikram laikui, dažnai
nepriklausomai nuo atstumo. Nustatydamas
tvarkaraštį, maršrutą ir kitas veiklos aplinkybes,
nuomotojas apibrėžia kiek ir kaip bus naudojamos
transporto priemonės. Į šią subkategoriją neįeina: nenumatytų tvarkaraštyje įvairių klasių vietinių
autobusų, nuomos paslaugos, žr. 49.39.33 nenumatytų tvarkaraštyje įvairių klasių tolimojo
susisiekimo autobusų nuomos paslaugos, žr. 49.39.34

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - rental services of buses or
coaches with operators for a period of time, not
generally dependent on distance. The renter defines
how and when the vehicles will be operated,
determining schedules, routes, and other operational
considerations. This subcategory excludes: - nonscheduled local bus or coach charter services, see
49.39.33 - non-scheduled long distance bus or coach
charter services, see 49.39.34

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - operation services of
funiculars, teleferics, ski and cable lifts and similar
services, if not part of urban, suburban or metropolitan
transit systems This subcategory excludes: - operation
services of funicular railways, aerial cableways, etc. If
part of urban, suburban or metropolitan transit
systems, see 49.31.21
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49.39.31.00.00

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos paslaugos
Rental services of buses and coaches with driver

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos paslaugos

Description:

Rental services of buses and coaches with driver

49.39.32

Keleivinio apžvalginio kelių transporto paslaugos
Road transport services of passengers for sightseeing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio apžvalginio kelių transporto paslaugos

Description:

Road transport services of passengers for sightseeing

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ekskursijų autobusų
paslaugos, įskaitant ekskursijas po miestą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sightseeing-bus services,
including city tours

49.39.32.00.00

Keleivinio apžvalginio kelių transporto paslaugos
Road transport services of passengers for sightseeing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio apžvalginio kelių transporto paslaugos

Description:

Road transport services of passengers for sightseeing

49.39.33

Tvarkaraštyje nenurodytų vietinių reisų autobusų užsakymo paslaugos
Non-scheduled local bus and coach charter services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tvarkaraštyje nenurodytų vietinių reisų autobusų
užsakymo paslaugos

Description:

Non-scheduled local bus and coach charter services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairių klasių nenumatytų
Explanatory
tvarkaraštyje miesto ir priemiestinių autobusų, samdant notes:
vairuotoją, nuomos paslaugos; teikiant šias paslaugas,
paprastai skaičiuojamas laikas ir atstumas, dažnai
vežama į daugiau nei į vieną nurodytą vietą. Skirtingai
nuo autobusų nuomos, kai klientui suteikiama visa
kontrolė, ši paslauga paprastai teikiama pagal iš anksto
numatytą maršrutą ir tvarkaraštį. Į šią subkategoriją
neįeina: - autobusų su vairuotoju nuomos paslaugos,
žr. 49.39.31

49.39.33.00.00

Tvarkaraštyje nenurodytų vietinių reisų autobusų užsakymo paslaugos
Non-scheduled local bus and coach charter services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tvarkaraštyje nenurodytų vietinių reisų autobusų
užsakymo paslaugos

Description:

Non-scheduled local bus and coach charter services

49.39.34

Tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų autobusų užsakymo paslaugos
Non-scheduled long distance bus and coach charter services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų autobusų
užsakymo paslaugos

Description:

Non-scheduled long distance bus and coach charter
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairių klasių tolimojo
susisiekimo ir tarpmiestinių autobusų nuomos,
samdant vairuotoją, paslaugos; teikiant šias paslaugas,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - chauffeur-driven hired bus
and motor coach services interurban and long
distance, generally rendered on a time and distance

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - non-scheduled chauffeurdriven hired bus and motor coach services within
urban and suburban areas, generally rendered on a
time and distance basis, frequently involving
transportation to more than one destination. Unlike
rental of a bus, which gives the client full control, this
service is typically provided on a pre-determined route
and time-table. This subcategory excludes: - rental
services of buses with driver, see 49.39.31
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paprastai skaičiuojamas laikas ir atstumas, dažnai
vežama į daugiau nei į vieną nurodytą vietą. Skirtingai
nuo autobusų nuomos, kai klientui suteikiama visa
kontrolė, ši paslauga paprastai teikiama pagal iš anksto
numatytą maršrutą ir tvarkaraštį. Į šią subkategoriją
neįeina: - autobusų su vairuotoju nuomos paslaugos,
žr. 49.39.31

basis, frequently involving transportation to more than
one destination. Unlike rental of a bus, which gives the
client full control, this service is typically provided on a
pre-determined route and time-table. This subcategory
excludes: - rental services of buses with driver, see
49.39.31

49.39.34.00.00

Tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų autobusų užsakymo paslaugos
Non-scheduled long distance bus and coach charter services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų autobusų
užsakymo paslaugos

Description:

Non-scheduled long distance bus and coach charter
services

49.39.35

Keleivių vežimo žmonių ar gyvūnų traukiamomis kelių transporto priemonėmis paslaugos
Road transport services of passengers by man- or animal-drawn vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių vežimo žmonių ar gyvūnų traukiamomis kelių
transporto priemonėmis paslaugos

Description:

Road transport services of passengers by man- or
animal-drawn vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žmogaus ar gyvūno
traukiamų keleivinio transporto priemonių, tokių kaip
rikšų ar kinkomųjų gyvūnų, paslaugos, kai vežiko
paslaugos teikiamos kartu su transporto priemone ar
gyvūnais Į šią subkategoriją neįeina: - žmogaus ar
gyvūno traukiamų keleivinių transporto priemonių be
vežiko nuomos paslaugos, žr. 77.12.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - passenger transport
services by man- or animal-drawn vehicles or
conveyances such as rickshaws and by pack animals,
provided that the services of an operator are provided
with the vehicle or animals This subcategory excludes: man- or animal-drawn passenger vehicle rental
services without the services of a driver, see 77.12.19

49.39.35.00.00

Keleivių vežimo žmonių ar gyvūnų traukiamomis kelių transporto priemonėmis paslaugos
Road transport services of passengers by man- or animal-drawn vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių vežimo žmonių ar gyvūnų traukiamomis kelių
transporto priemonėmis paslaugos

Description:

Road transport services of passengers by man- or
animal-drawn vehicles

49.39.39

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio sausumos transporto paslaugos
Passenger land transport services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio sausumos
transporto paslaugos

Description:

Passenger land transport services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - niekur kitur nepriskirto
Explanatory
keleivinio transporto su vairuotoju paslaugos - keleivių notes:
lydimojo bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų, kuriuos galima
vežti be papildomo mokesčio, vežimo paslaugos. Į šią
subkategoriją neįeina: - greitosios pagalbos paslaugos,
žr. 86.90.14

49.39.39.00.00

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio sausumos transporto paslaugos
Passenger land transport services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio sausumos
transporto paslaugos

Description:

Passenger land transport services n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - passenger transport
services by vehicles with driver, n.e.c. - transport
services of accompanying luggage, animals and other
items that may be carried at no extra cost This
subcategory excludes: - ambulance services, see
86.90.14
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49.4

Krovininio kelių transporto ir perkraustymo paslaugos
Freight transport services by road and removal services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Krovininio kelių transporto ir perkraustymo paslaugos

Description:

Freight transport services by road and removal services

49.41

Krovininio kelių transporto paslaugos
Freight transport services by road

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovininio kelių transporto paslaugos

Description:

Freight transport services by road

49.41.1

Krovininio kelių transporto paslaugos
Freight transport services by road

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio kelių transporto paslaugos

Description:

Freight transport services by road

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - kroviniams vežti skirtos
pakavimo ir įpakavimo paslaugos, žr. 52.29.20

Explanatory
notes:

This category excludes: - crating and packing services
for transport, see 52.29.20

49.41.11

Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais šaldytuvais paslaugos
Road transport services of freight by refrigerator vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais
šaldytuvais paslaugos

Description:

Road transport services of freight by refrigerator
vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užšaldytų ar atšaldytų prekių Explanatory
vežimo keliais specialiais sunkvežimiais ar
notes:
automobiliais šaldytuvais paslaugos

49.41.11.00.00

Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais šaldytuvais paslaugos
Road transport services of freight by refrigerator vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais
šaldytuvais paslaugos

Description:

Road transport services of freight by refrigerator
vehicles

49.41.12

Naftos produktų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis paslaugos
Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, petroleum products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naftos produktų vežimo krovininio kelių transporto
automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių
cisternomis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by tank trucks or
semi-trailers, petroleum products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - naftos produktų (žalios
naftos, gamtinių dujų ir šviesiųjų naftos produktų)
vežimo keliais specialiomis autocisternomis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - road transport services of
petroleum products (crude oil, natural gas and refined
petroleum products) in special tank trucks
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49.41.12.00.00

Naftos produktų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis paslaugos
Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, petroleum products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naftos produktų vežimo krovininio kelių transporto
automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių
cisternomis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by tank trucks or
semi-trailers, petroleum products

49.41.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis
paslaugos
Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, other bulk liquids or gases

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų vežimo krovininio kelių
transporto automobilinėmis cisternomis arba
puspriekabių cisternomis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by tank trucks or
semi-trailers, other bulk liquids or gases

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų nefasuotų skysčių ar
dujų vežimo keliais specialiomis autocisternomis
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - vandens
tiekimo sunkvežimiais paslaugos, žr. 36.00.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - road transport services of
other bulk liquids or gases in special tank trucks This
subcategory excludes: - distribution services of water
by trucks, see 36.00.20

49.41.13.00.00

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis
paslaugos
Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, other bulk liquids or gases

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų vežimo krovininio kelių
transporto automobilinėmis cisternomis arba
puspriekabių cisternomis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by tank trucks or
semi-trailers, other bulk liquids or gases

49.41.14

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo keliais paslaugos
Road transport services of intermodal containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo keliais
paslaugos

Description:

Road transport services of intermodal containers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atskirų daiktų ir paketų,
surinktų ir sukrautų į specialius patogiam vežimui
sukonstruotus krovinių konteinerius, vežimo keliais
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - road transport services of
individual articles and packages assembled and
shipped in specially constructed shipping containers
designed for ease of handling in transport

49.41.14.00.00

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo keliais paslaugos
Road transport services of intermodal containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišriojo vežimo konteinerių transportavimo keliais
paslaugos

Description:

Road transport services of intermodal containers

49.41.15

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of dry bulk goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių transportu
paslaugos

Description:

Road transport services of dry bulk goods
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sausų biriųjų krovinių, tokių Explanatory
kaip kruopos, miltai, cementas, smėlis, akmens anglys ir notes:
pan., vežimo keliais paslaugos

49.41.15.00.00

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of dry bulk goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių transportu
paslaugos

Description:

Road transport services of dry bulk goods

49.41.16

Gyvų gyvūnų vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of live animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų vežimo kelių transportu paslaugos

Description:

Road transport services of live animals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvų gyvūnų vežimo keliais
specialiomis transporto priemonėmis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - road transport services by
specialised vehicles of live animals

49.41.16.00.00

Gyvų gyvūnų vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of live animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvų gyvūnų vežimo kelių transportu paslaugos

Description:

Road transport services of live animals

49.41.17

Krovinių vežimo keliais žmogaus arba gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis paslaugos
Road transport services of freight by man- or animal-drawn vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovinių vežimo keliais žmogaus arba gyvūnų
traukiamomis transporto priemonėmis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by man- or animaldrawn vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinių vežimo keliais
žmogaus arba gyvūnų traukiamomis transporto
priemonėmis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - road transport services of
freight by man- or animal-drawn vehicles

49.41.17.00.00

Krovinių vežimo keliais žmogaus arba gyvūnų traukiamomis transporto priemonėmis paslaugos
Road transport services of freight by man- or animal-drawn vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovinių vežimo keliais žmogaus arba gyvūnų
traukiamomis transporto priemonėmis paslaugos

Description:

Road transport services of freight by man- or animaldrawn vehicles

49.41.18

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of letters and parcels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių transportu
paslaugos

Description:

Road transport services of letters and parcels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laiškų ir siuntinių vežimo bet
kokia kita sausumos transporto priemone nei
geležinkelis paslaugos pašto ir kurjerių paslaugų
teikėjų vardu Į šią subkategoriją neįeina: - pašto ir
kurjerių paslaugos, žr. 53.10.1 ir 53.20.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - transport services of
letters and parcels by any mode of land transport,
other than railway, on behalf of postal and courier
services This subcategory excludes: - postal and courier
services, see 53.10.1 and 53.20.1
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49.41.18.00.00

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių transportu paslaugos
Road transport services of letters and parcels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių transportu
paslaugos

Description:

Road transport services of letters and parcels

49.41.19

Kitos krovininio kelių transporto paslaugos
Other road transport services of freight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovininio kelių transporto paslaugos

Description:

Other road transport services of freight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vežimo keliais kitomis, niekur Explanatory
kitur nepriskirtomis, transporto priemonėmis
notes:
paslaugos. Čia įeina atliekų ir atliekamų medžiagų (be
jų rinkimo ar šalinimo), smulkintos betono ar bitumo
dangos, automobilių ir pan. vežimo specialiomis
transporto priemonėmis paslaugos - niekur kitur
nepriskirtų krovinių vežimas nespecializuotomis
transporto priemonėmis

49.41.19.00.10

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo keliais paslaugos
Road transport services of oversized goods, goods requiring special transportation conditions and dangerous goods of certain classes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo
sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo
keliais paslaugos

Description:

Road transport services of oversized goods, goods
requiring special transportation conditions and
dangerous goods of certain classes

49.41.19.00.80

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo keliais paslaugos
Other freight road transport services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo keliais
paslaugos

Description:

Other freight road transport services n.e.c.

49.41.2

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos
Rental services of trucks with operator

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos

Description:

Rental services of trucks with operator

49.41.20

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos
Rental services of trucks with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos

Description:

Rental services of trucks with operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sunkvežimių ir kitų variklinių Explanatory
krovininių transporto priemonių su vairuotoju nuomos notes:
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - krovinių vežimo
keliais paslaugos, žr. 49.4.1 - sunkvežimių be vairuotojo
nuoma, žr. 77.12.11
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This subcategory includes: - road transport services by
other specialised vehicles n.e.c. Included here are
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49.41.20.00.00

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos
Rental services of trucks with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos paslaugos

Description:

Rental services of trucks with operator

49.42

Perkraustymo paslaugos
Removal services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perkraustymo paslaugos

Description:

Removal services

49.42.1

Perkraustymo paslaugos
Removal services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Perkraustymo paslaugos

Description:

Removal services

49.42.11

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo paslaugos
Removal services for households

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo paslaugos

Description:

Removal services for households

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - namų ūkio daiktų ir baldų
pervežimo (perkraustymo) paslaugos, įskaitant
būdingas pakavimo, išnešimo ir įnešimo paslaugas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - household goods and
furniture removal (relocation) services, including
ancillary services of packing and carrying and in-house
moving

49.42.11.00.00

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo paslaugos
Removal services for households

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo paslaugos

Description:

Removal services for households

49.42.19

Kitos perkraustymo paslaugos
Other removal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos perkraustymo paslaugos

Description:

Other removal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - biuro įrangos, technikos ir
baldų pervežimo (perkraustymo) paslaugos, įskaitant
būdingas pakavimo, išnešimo ir įnešimo paslaugas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - office equipment,
machinery and furniture removal (relocation) services,
including ancillary services of packing and carrying and
in-house moving

49.42.19.00.00

Kitos perkraustymo paslaugos
Other removal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos perkraustymo paslaugos

Description:

Other removal services
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49.5

Transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline

49.50

Transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline

49.50.1

Transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją taip pat įeina: - siurblinių eksploatavimo Explanatory
paslaugos
notes:

49.50.11

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos produktų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of crude or refined petroleum and petroleum products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos produktų
transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of crude or refined
petroleum and petroleum products

49.50.11.00.00

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos produktų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of crude or refined petroleum and petroleum products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos produktų
transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of crude or refined
petroleum and petroleum products

49.50.12

Gamtinių dujų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of natural gas

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtinių dujų transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of natural gas

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - gamtinių dujų skystinimo
ir dujinimo paslaugos, žr. 09.10.13 - gamtinių dujų
paskirstymo vamzdynais paslaugos, žr. 35.22.10

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - liquefaction and
regasification services of natural gas, see 09.10.13 distribution services of natural gas through mains, see
35.22.10

49.50.12.00.00

Gamtinių dujų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of natural gas

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtinių dujų transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of natural gas

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category also includes: - operation services of
pump stations

1 570/1 939

PGPK 2013

49.50.19

Kitų produktų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of other goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų produktų transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of other goods

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų chemijos produktų,
Explanatory
vandeninės akmens anglių suspensijos ir kitų, niekur
notes:
kitur nepriskirtų, produktų transportavimo vamzdynais
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - garo ir vandens
paskirstymo vamzdynais paslaugos, žr. 35.30.12,
36.00.20

49.50.19.00.00

Kitų produktų transportavimo vamzdynais paslaugos
Transport services via pipeline of other goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų produktų transportavimo vamzdynais paslaugos

Description:

Transport services via pipeline of other goods

50

Vandens transporto paslaugos
Water transport services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Vandens transporto paslaugos

Description:

Water transport services

50.1

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services

50.10

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services

50.10.1

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services

50.10.11

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services by ferries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir priekrantės vandenimis
paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services by
ferries

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - transport services via
pipeline of other chemical products, of coal slurry and
of other products, n.e.c. This subcategory excludes: distribution services of steam and of water through
mains, see 35.30.12, 36.00.20
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivinių jūrų ir pakrančių
Explanatory
keltų, įskaitant laivus su povandeniniais sparnais ir
notes:
laivus su oro pagalvėmis, vežimo paslaugos, teikiamos
pagal nustatytą tvarkaraštį arba laisvu grafiku - keleivių
lydymojo bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų, kuriuos galima
vežti be papildomo mokesčio, vežimo paslaugos

50.10.11.00.00

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services by ferries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir priekrantės vandenimis
paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services by
ferries

50.10.12

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services on cruise ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų ir priekrantės
vandenimis paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services on
cruise ships

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - jūrų kruizinių laivų teikiamos
paslaugos, įskaitant vežimo, apgyvendinimo,
maitinimo, poilsio ir kitų pramogų organizavimo
paslaugas, kurios įskaičiuojamos į bendrą kainą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by sea
cruises, including transportation, accommodation, food
services, recreational and other entertainment services
in an all inclusive fare

50.10.12.00.00

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal passenger water transport services on cruise ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų ir priekrantės
vandenimis paslaugos

Description:

Sea and coastal passenger water transport services on
cruise ships

50.10.19

Kitos keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Other sea and coastal passenger water transport services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Other sea and coastal passenger water transport
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivinio jūrų ir pakrančių
Explanatory
transporto paslaugos, teikiamos pagal tvarkaraštį arba notes:
laisvu grafiku, nepriklausomai nuo paslaugų klasės,
išskyrus keltus ir kruizinius laivus - keleivių vežimo iš
uosto į uostą paslaugos, įskaitant keleivių vežimą
krovininiais laivais - keleivių lydimojo bagažo, gyvūnų ir
kitų daiktų, kuriuos galima vežti be papildomo
mokesčio, vežimo paslaugos

50.10.19.00.00

Kitos keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Other sea and coastal passenger water transport services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos keleivinio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Other sea and coastal passenger water transport
services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - sea and coastal passenger
water transport services by ferries, including hydrofoils
and hovercraft, on a scheduled or non-scheduled basis
- transport services of accompanying luggage, animals
and other items that may be carried at no extra cost

This subcategory includes: - sea and coastal passenger
water transport services on scheduled or nonscheduled basis, regardless of the class of service,
except by ferries and cruise ships - transport services of
passengers from port to port, including on freight
ships - transport services of accompanying luggage,
animals and other items that may be carried at no
additional cost
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50.10.2

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
passengers with operator

50.10.20

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
passengers with operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - pramoginių katerių
(pvz., skirtų pramoginei žvejybai) su įgula nuomos
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - krovininių jūrų
ir pakrančių laivų su įgula nuomos paslaugos, žr.
50.20.21 - pramoginių katerių ir jachtų be įgulos
nuomos arba išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
77.21.10 - komercinės paskirties laivų be įgulos
nuomos arba išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
77.34.10

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - rental services of
pleasure boats with operator (e.g. for fishing cruises)
This subcategory excludes: - rental services of sea and
coastal water vessels for freight with operator, see
50.20.21 - leasing or rental services of pleasure boats
and yachts without operator, see 77.21.10 - leasing or
rental services of commercial vessels without operator,
see 77.34.10

50.10.20.00.00

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
passengers with operator

50.2

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal freight water transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal freight water transport services

50.20

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal freight water transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal freight water transport services

50.20.1

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Sea and coastal freight water transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Sea and coastal freight water transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - krovinių tvarkymo paslaugos,
žr. 52.24.1

Explanatory
notes:

This category excludes: - cargo handling services, see
52.24.1

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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50.20.11

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų laivais šaldytuvais paslaugos
Sea and coastal water transport services of frozen or refrigerated goods by refrigerator vessels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų laivais šaldytuvais paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of frozen or
refrigerated goods by refrigerator vessels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užšaldytų ar atšaldytų
Explanatory
krovinių vežimo jūrų ar pakrančių vandens transporto
notes:
priemonių specialiose šaldyklų sekcijose paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - suskystintų dujų vežimas jūrų ir
pakrančių vandens transportu, žr. 50.20.13

This subcategory includes: - sea and coastal water
transport services of frozen or refrigerated goods in
special refrigerator compartments This subcategory
excludes: - sea and coastal water transportation of
liquid gas, see 50.20.13

50.20.11.00.00

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų laivais šaldytuvais paslaugos
Sea and coastal water transport services of frozen or refrigerated goods by refrigerator vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų laivais šaldytuvais paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of frozen or
refrigerated goods by refrigerator vessels

50.20.12

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos
Sea and coastal water transport services of crude oil by tankers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų Description:
tanklaiviais paslaugos

50.20.12.00.00

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos
Sea and coastal water transport services of crude oil by tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų Description:
tanklaiviais paslaugos

50.20.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos
Sea and coastal water transport services of other bulk liquids or gases by tankers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of other bulk
liquids or gases by tankers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų nefasuotų skysčių ar
dujų, tokių kaip gamtinės dujos, metanas ir šviesieji
naftos produktai, vežimo specialiais tanklaiviais jūrų ir
pakrančių vandenimis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sea and coastal water
transport services of other bulk liquids or gases such as
natural gas, methane and refined petroleum products
in special tankers

50.20.13.00.00

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos
Sea and coastal water transport services of other bulk liquids or gases by tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų tanklaiviais paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of other bulk
liquids or gases by tankers
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Sea and coastal water transport services of crude oil by
tankers

Sea and coastal water transport services of crude oil by
tankers
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50.20.14

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų konteinerių laivais paslaugos
Sea and coastal water transport services of intermodal containers by container ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo
jūriniais ir priekrantės vandenų konteinerių laivais
paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of intermodal
containers by container ships

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atskirų daiktų ir paketų,
Explanatory
surinktų ir sukrautų į specialius patogiam vežimui
notes:
sukonstruotus krovinių konteinerius, vežimo laivais jūrų
ir pakrančių vandenimis paslaugos

50.20.14.00.00

Mišriojo vežimo konteinerių gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų konteinerių laivais paslaugos
Sea and coastal water transport services of intermodal containers by container ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišriojo vežimo konteinerių gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų konteinerių laivais paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of intermodal
containers by container ships

50.20.15

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal water transport services of dry bulk good

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir priekrantės
vandenimis paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of dry bulk
good

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sausų biriųjų prekių, tokių
Explanatory
kaip kruopos, miltai, cementas, smėlis, akmens anglys ir notes:
pan., vežimo jūrų ir pakrančių vandens transportu
paslaugos

This subcategory includes: - sea and coastal water
transport services of dry bulk goods such as cereals,
flours, cement, sand, coal, etc.

50.20.15.00.00

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Sea and coastal water transport services of dry bulk good

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir priekrantės
vandenimis paslaugos

Description:

Sea and coastal water transport services of dry bulk
good

50.20.19

Kitos krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto paslaugos
Other sea and coastal freight water transport services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovininio jūrų ir priekrantės vandenų transporto
paslaugos

Description:

Other sea and coastal freight water transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laiškų ir siuntinių vežimo jūrų Explanatory
ar pakrančių vandenimis paslaugos pašto ir kurjerių
notes:
paslaugų teikėjų vardu - niekur kitur nepriskirtos
krovinių vežimo jūrų ir pakrančių vandenimis paslaugos

50.20.19.00.10

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo jūrų ir priekrantės vandenimis
paslaugos
Sea and coastal transport services of oversized goods, goods requiring special transportation conditions and dangerous goods of
certain classes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens

Dala

Level name:

Position

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - sea and coastal water
transport services of individual articles and packages
assembled and shipped in specially constructed
shipping containers designed for ease of handling in
transport

This subcategory includes: - sea and coastal water
transport services of letters and parcels on behalf of
postal and courier services - sea and coastal water
transport services of freight n.e.c.
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo
sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo
jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos

50.20.19.00.80

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo jūrų ir priekrantės vandenimis paslaugos
Other freight sea and coastal transport services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo jūrų ir
priekrantės vandenimis paslaugos

Description:

Other freight sea and coastal transport services n.e.c.

50.20.2

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for freight with operator; towing and pushing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
freight with operator; towing and pushing services

50.20.21

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for freight with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
freight with operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių jūrų ir pakrančių
Explanatory
vandens savaeigių laivų su įgula, pavyzdžiui, tanklaivių, notes:
sausų biriųjų krovinių ir krovininių laivų, vilkikų,
žvejybos laivų, nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - keleivinių jūrų ir
pakrančių vandens laivų be įgulos nuomos paslaugos,
žr. 50.10.20 - komercinių laivų be įgulos nuomos arba
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.34.10

50.20.21.00.00

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula nuomos paslaugos
Rental services of sea and coastal water vessels for freight with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų laivų su įgula
nuomos paslaugos

Description:

Rental services of sea and coastal water vessels for
freight with operator

50.20.22

Stūmimo ar vilkimo jūrų ir priekrantės vandenyse paslaugos
Towing and pushing services on sea and coastal waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stūmimo ar vilkimo jūrų ir priekrantės vandenyse
paslaugos

Description:

Towing and pushing services on sea and coastal waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vilkimo ir stūmimo jūra ir
pakrantės vandenimis paslaugos. Šios paslaugos
paprastai teikiamos laivais, kuriuose kroviniai ar
keleiviai nevežami - naftos bokštų, plūdriųjų kranų,
žemsiurbių laivų, plūdurų, laivų korpusų ir neįrengtų
laivų vilkimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - towing and pushing
services on sea and on coastal waters These services
are generally provided by vessels that do not
themselves carry freight or passengers. - towing
services for oil rigs, floating cranes, dredging vessels
and buoys, and for hulls and incomplete vessels

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Sea and coastal transport services of oversized goods,
goods requiring special transportation conditions and
dangerous goods of certain classes

This subcategory includes: - rental and leasing services
of all types of self-propelled vessels with crew, such as
tankers, bulk dry cargo vessels, cargo and freight
vessels, tugboats and fishing vessels for sea and
coastal water transport This subcategory excludes: rental services of sea and coastal water vessels for
passengers with operator, see 50.10.20 - leasing or
rental services of commercial vessels without operator,
see 77.34.10
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50.20.22.00.00

Stūmimo ir vilkimo jūrų ir priekrantės vandenyse paslaugos
Towing and pushing services on sea and coastal waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmimo ir vilkimo jūrų ir priekrantės vandenyse
paslaugos

Description:

Towing and pushing services on sea and coastal waters

50.3

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland passenger water transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services

50.30

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland passenger water transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services

50.30.1

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland passenger water transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services

50.30.11

Keleivinių vidaus vandenų keltų paslaugos
Inland passenger water transport services by ferries

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių vidaus vandenų keltų paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services by ferries

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto arba
nenurodyto keleivinių upių, kanalų, ežerų ir kitų vidaus
vandenų keltų, įskaitant laivus su povandeniniais
sparnais ir laivus su oro pagalvėmis, transporto
paslaugos - keleiviams priklausančių transporto
priemonių, bagažo, gyvūnų ir kitų daiktų vežimo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - passenger transport
services on rivers, canals, lakes and other inland
waterways by ferries, including hydrofoils and
hovercraft, whether on a scheduled or non-scheduled
basis - transport services of accompanying vehicles,
luggage, animals and other items

50.30.11.00.00

Keleivinių vidaus vandenų keltų paslaugos
Inland passenger water transport services by ferries

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinių vidaus vandenų keltų paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services by ferries

50.30.12

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų paslaugos
Inland passenger water transport services on cruises

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services on cruises

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vidaus vandenų kruizai,
įskaitant vežimo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - inland water cruises,
including transportation, accommodation, food
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būdingas paslaugas, įskaičiuotas į bendrą kainą

services and other incidental services in an all inclusive
fare

50.30.12.00.00

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų paslaugos
Inland passenger water transport services on cruises

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų paslaugos

Description:

Inland passenger water transport services on cruises

50.30.13

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais paslaugos
Sightseeing and excursion boat services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais paslaugos

Description:

Sightseeing and excursion boat services

50.30.13.00.00

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais paslaugos
Sightseeing and excursion boat services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais paslaugos

Description:

Sightseeing and excursion boat services

50.30.19

Kitos keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos
Other inland passenger water transport services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Other inland passenger water transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto arba
nenurodyto keleivinio upių, kanalų ir kitų vidaus
vandenų transporto, kitokio nei keltai, kruiziniai laivai,
ekskursijų laivai, paslaugos - vandens taksi

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - passenger transport
services on rivers, canals and other inland waters on a
scheduled or non-schedules basis by vessels other than
ferries, cruise ships, sightseeing and excursion boats water taxis

50.30.19.00.00

Kitos keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos
Other inland passenger water transport services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Other inland passenger water transport services

50.30.2

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos
Rental services of inland water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of inland water vessels for passengers
with operator

50.30.20

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos
Rental services of inland water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of inland water vessels for passengers
with operator
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - vidaus vandenų
pramoginių laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos. Į
šią subkategoriją neįeina: - vidaus vandenų krovininių
laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos, žr. 50.40.21 pramoginių laivų be laivavedžio nuomos arba
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.21.10 komercinių laivų be laivavedžio nuomos arba
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.34.10

50.30.20.00.00

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos
Rental services of inland water vessels for passengers with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of inland water vessels for passengers
with operator

50.4

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland freight water transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland freight water transport services

50.40

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland freight water transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland freight water transport services

50.40.1

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos
Inland freight water transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Inland freight water transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - krovinių tvarkymo paslaugos,
žr. 52.24.1

Explanatory
notes:

This category excludes: - cargo handling services, see
52.24.1

50.40.11

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo vidaus vandenų laivais šaldytuvais paslaugos
Inland water transport services of frozen and refrigerated goods by refrigerator vessels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo vidaus
vandenų laivais šaldytuvais paslaugos

Description:

Inland water transport services of frozen and
refrigerated goods by refrigerator vessels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užšaldytų ar atšaldytų
krovinių vežimo vidaus vandenų transporto priemonių
specialiose šaldyklų sekcijose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - inland water transport
services of frozen or refrigerated goods in special
refrigerator compartments

50.40.11.00.00

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo vidaus vandenų laivais šaldytuvais paslaugos
Inland water transport services of frozen and refrigerated goods by refrigerator vessels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo vidaus
vandenų laivais šaldytuvais paslaugos

Description:

Inland water transport services of frozen and
refrigerated goods by refrigerator vessels
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Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - rental services of
inland water pleasure boats with operator This
subcategory excludes: - rental services of inland water
vessels for freight with operator, see 50.40.21 - leasing
or rental services of pleasure boats without operator,
see 77.21.10 - leasing or rental services of commercial
vessels without operator, see 77.34.10
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50.40.12

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos
Inland water transport services of crude oil by tankers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais
paslaugos

Description:

Inland water transport services of crude oil by tankers

50.40.12.00.00

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos
Inland water transport services of crude oil by tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais
paslaugos

Description:

Inland water transport services of crude oil by tankers

50.40.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos
Inland water transport services of other bulk liquids and gases by tankers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo vidaus
vandenų tanklaiviais paslaugos

Description:

Inland water transport services of other bulk liquids
and gases by tankers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų nefasuotų skysčių ar
dujų, tokių kaip gamtinės dujos, metanas ir šviesieji
naftos produktai, vežimo specialiais tanklaiviais vidaus
vandenimis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - inland water transport
services of other bulk liquids or gases such as natural
gas, methane and refined petroleum products in
special tankers

50.40.13.00.00

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos
Inland water transport services of other bulk liquids and gases by tankers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo vidaus
vandenų tanklaiviais paslaugos

Description:

Inland water transport services of other bulk liquids
and gases by tankers

50.40.14

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo vidaus vandenų konteinervežiais paslaugos
Inland water transport services of intermodal containers by container ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo vidaus
vandenų konteinervežiais paslaugos

Description:

Inland water transport services of intermodal
containers by container ships

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina - atskirų daiktų ir paketų,
surinktų ir sukrautų į specialius patogiam vežimui
sukonstruotus krovinių konteinerius, vežimo vidaus
vandenimis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - inland water transport
services of individual articles and packages assembled
and shipped in specially constructed containers
designed for ease of handling in transport

50.40.14.00.00

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo vidaus vandenų konteinervežiais paslaugos
Inland water transport services of intermodal containers by container ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo vidaus
vandenų konteinervežiais paslaugos

Description:

Inland water transport services of intermodal
containers by container ships
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50.40.19

Kitos krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos
Other inland freight water transport services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

Description:

Other inland freight water transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - niekur kitur nepriskirtų
krovinių vežimo vidaus vandenimis paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - inland water transport
services of freight n.e.c.

50.40.19.00.10

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais paslaugos
Inland waterway transport services of oversized goods, goods requiring special transportation conditions and dangerous goods of
certain classes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negabaritinių, reikalaujančių specialių gabenimo
sąlygų, tam tikrų klasių pavojingųjų krovinių vežimo
vidaus vandenų keliais paslaugos

Description:

Inland waterway transport services of oversized goods,
goods requiring special transportation conditions and
dangerous goods of certain classes

50.40.19.00.80

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo vidaus vandenų keliais paslaugos
Other freight inland waterway transport services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, krovinių vežimo vidaus
vandenų keliais paslaugos

Description:

Other freight inland waterway transport services n.e.c.

50.40.2

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos
Rental services of inland water vessels for freight with operator; towing and pushing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos Description:
paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos

50.40.21

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos
Rental services of inland water vessels for freight with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos Description:
paslaugos

Rental services of inland water vessels for freight with
operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių vidaus vandenų
Explanatory
savaeigių laivų su laivavedžiu, pavyzdžiui, tanklaivių,
notes:
sausų biriųjų krovinių ir krovininių laivų, vilkikų,
žvejybos laivų, nuomos arba išperkamosios nuomos
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - keleivinių
vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos,
žr. 50.30.20 - komercinių laivų be laivavedžio nuomos
arba išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.34.10

This subcategory includes: - rental and leasing services
of all types of self-propelled, inland water vessels with
operator, such as tankers, bulk dry cargo vessels, cargo
and freight vessels, tugboats and fishing vessels This
subcategory excludes: - rental services of inland water
vessels for passengers with operator, see 50.30.20 leasing or rental services of commercial vessels without
operator, see 77.34.10

50.40.21.00.00

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos paslaugos
Rental services of inland water vessels for freight with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininių vidaus vandenų laivų su laivavedžiu nuomos Description:
paslaugos
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Rental services of inland water vessels for freight with
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Rental services of inland water vessels for freight with
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50.40.22

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse paslaugos
Towing and pushing services on inland waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse paslaugos

Description:

Towing and pushing services on inland waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - baržų vilkimo vidaus
vandenimis arba kanalais paslaugos, jei velkama
vilkikais - naftos bokštų, plūdriųjų kranų, žemsiurbių
laivų, plūdurų, laivų korpusų ir neįrengtų laivų vilkimo
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - vilkikų
paslaugos laivams švartuoti doke, žr. 52.22.14

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - barge towing services on
inland waterways and on canals, when provided by
tugboats - towing services of oil rigs, floating cranes,
dredging vessels and buoys, and of hulls and
incomplete vessels This subcategory excludes: tugboat-assisted docking and undocking services, see
52.22.14

50.40.22.00.00

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse paslaugos
Towing and pushing services on inland waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse paslaugos

Description:

Towing and pushing services on inland waters

51

Oro transporto paslaugos
Air transport services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Oro transporto paslaugos

Description:

Air transport services

51.1

Keleivinio oro transporto paslaugos
Passenger air transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto paslaugos

Description:

Passenger air transport services

51.10

Keleivinio oro transporto paslaugos
Passenger air transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto paslaugos

Description:

Passenger air transport services

51.10.1

Keleivinio oro transporto paslaugos
Passenger air transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto paslaugos

Description:

Passenger air transport services

51.10.11

Keleivinio vietinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
Domestic scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio vietinio oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

Domestic scheduled air transport services of
passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivinių vežimo oru
reguliariais maršrutais ir pagal reguliarius tvarkaraščius

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - passenger air transport
services on regular domestic routes and on regular

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 582/1 939

PGPK 2013

paslaugos, teikiamos bet kokios rūšies orlaiviais
(įskaitant sraigtasparnius) - susijusios keleivių bagažo ir
kitų daiktų, kuriuos galima vežti be papildomo
mokesčio, vežimo paslaugos

schedules supplied in aircraft (including helicopters) of
any type - associated transport services of passenger
baggage and other items that may be carried at no
extra cost

51.10.11.00.00

Keleivinio vietinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
Domestic scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio vietinio oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

Domestic scheduled air transport services of
passengers

51.10.12

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto vietinio oro transporto paslaugos, išskyrus apžvalgos paslaugas
Domestic non-scheduled air transport services of passengers, except for sightseeing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto vietinio oro
transporto paslaugos, išskyrus apžvalgos paslaugas

Description:

Domestic non-scheduled air transport services of
passengers, except for sightseeing

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nenurodyto
Explanatory
keleivių vežimo oru bet kokios rūšies orlaiviais
notes:
(įskaitant sraigtasparnius) paslaugos, teikiamos
vietiniais maršrutais - susijusios keleivių bagažo ir kitų
daiktų, kuriuos galima vežti be papildomo mokesčio,
vežimo paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: ekskursijų keleiviniu oro transportu paslaugos, žr.
51.10.15 - keleivinio oro transporto priemonių su pilotu
nuomos paslaugos, žr. 51.10.20

51.10.12.00.00

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto vietinio oro transporto paslaugos, išskyrus apžvalgos paslaugas
Domestic non-scheduled air transport services of passengers, except for sightseeing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto vietinio oro
transporto paslaugos, išskyrus apžvalgos paslaugas

Description:

Domestic non-scheduled air transport services of
passengers, except for sightseeing

51.10.13

Keleivinio tarptautinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
International scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio tarptautinio oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

International scheduled air transport services of
passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto
Explanatory
keleivių vežimo oru bet kokios rūšies orlaiviais
notes:
(įskaitant sraigtasparnius) paslaugos, teikiamos
nustatytais tarptautiniais maršrutais - susijusios keleivių
bagažo ir kitų daiktų, kuriuos galima vežti be
papildomo mokesčio, vežimo paslaugos

51.10.13.00.00

Keleivinio tarptautinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
International scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio tarptautinio oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

International scheduled air transport services of
passengers

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - passenger air transport
services on a non-scheduled basis on domestic routes,
supplied in aircraft (including helicopters) of any type associated transport services of passenger baggage
and other items that may be carried at no extra cost
This subcategory excludes: - sightseeing passenger air
transport services, see 51.10.15 - rental services of
passenger air transport equipment with operator, see
51.10.20

This subcategory includes: - passenger air transport
services on regular international routes and on regular
schedules supplied in aircraft (including helicopters) of
any type - associated transport services of passenger
baggage and other items that may be carried at no
extra cost
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51.10.14

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto tarptautinio oro transporto paslaugos
International non-scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto tarptautinio oro
transporto paslaugos

Description:

International non-scheduled air transport services of
passengers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nenurodyto
Explanatory
keleivių vežimo oru tarptautiniais maršrutais bet kokios notes:
rūšies orlaiviais (įskaitant sraigtasparnius) paslaugos susijusios keleivių bagažo ir kitų daiktų, kuriuos galima
vežti be papildomo mokesčio, vežimo paslaugos. Į šią
subkategoriją neįeina: - ekskursijų vežimo oru
paslaugos, žr. 51.10.15 - keleivinio oro transporto
priemonių su pilotu nuomos paslaugos, žr. 51.10.20

This subcategory includes: - passenger air transport
services on a non-scheduled basis on international
routes, supplied in aircraft (including helicopters) of
any type - associated transport services of passenger
baggage and other items that may be carried at no
extra cost This subcategory excludes: - sightseeing
passenger air transport services, see 51.10.15 - rental
services of passenger air transport equipment with
operator, see 51.10.20

51.10.14.00.00

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto tarptautinio oro transporto paslaugos
International non-scheduled air transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto tarptautinio oro
transporto paslaugos

Description:

International non-scheduled air transport services of
passengers

51.10.15

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto apžvalgos paslaugos
Non-scheduled passenger air transport services for sightseeing

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto
apžvalgos paslaugos

Description:

Non-scheduled passenger air transport services for
sightseeing

51.10.15.00.00

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto apžvalgos paslaugos
Non-scheduled passenger air transport services for sightseeing

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto
apžvalgos paslaugos

Description:

Non-scheduled passenger air transport services for
sightseeing

51.10.2

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of passenger air transport equipment with operator

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of passenger air transport equipment
with operator

51.10.20

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of passenger air transport equipment with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of passenger air transport equipment
with operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivinio oro transporto
Explanatory
priemonių arba oro transporto priemonių, tinkamų
notes:
keleiviams ir kroviniams vežti (įskaitant sraigtasparnius),
su įgula nuomos ir išperkamosios

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - rental and leasing services
of passenger air transport equipment or air transport
equipment suitable for passenger and freight
(including helicopters) with operator These services are
1 584/1 939
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nuomos paslaugos. Šios paslaugos paprastai teikiamos
terminuotą laiką ir dažniausiai skrendant daugeliu
krypčių Į šią subkategoriją neįeina: - oro transporto
priemonių be piloto nuomos paslaugos, žr. 77.35.10

generally supplied on a time basis and several different
destinations are frequently involved. This subcategory
excludes: - rental services of air transport equipment
without operator, see 77.35.10

51.10.20.00.00

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of passenger air transport equipment with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of passenger air transport equipment
with operator

51.2

Krovininio oro transporto ir kosminio transporto paslaugos
Freight air transport and space transport services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto ir kosminio transporto
paslaugos

Description:

Freight air transport and space transport services

51.21

Krovininio oro transporto paslaugos
Freight air transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto paslaugos

Description:

Freight air transport services

51.21.1

Krovininio oro transporto paslaugos
Freight air transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto paslaugos

Description:

Freight air transport services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - krovininio oro transporto
priemonių su pilotu nuomos paslaugos, žr. 51.21.20

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - rental services of freight
air transport equipment with operator, see 51.21.20

51.21.11

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo pagal tvarkaraštį orlaivių paslaugos
Scheduled air transport services of intermodal containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo pagal
tvarkaraštį orlaivių paslaugos

Description:

Scheduled air transport services of intermodal
containers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto
Explanatory
atskirų daiktų ir paketų, surinktų ir sukrautų į specialius notes:
patogiam vežimui sukonstruotus krovinių konteinerius,
vežimo oru paslaugos

51.21.11.00.00

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo pagal tvarkaraštį orlaivių paslaugos
Scheduled air transport services of intermodal containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių gabenimo pagal
tvarkaraštį orlaivių paslaugos

Description:

Scheduled air transport services of intermodal
containers

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - scheduled air transport
services of individual articles and packages assembled
and shipped in specially constructed shipping
containers designed for ease of handling in transport
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51.21.12

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto paslaugos
Air transport services of letters and parcels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto paslaugos

Description:

Air transport services of letters and parcels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto ar
nenurodyto laiškų ir siuntinių vežimo oru paslaugos
pašto ir kurjerių paslaugų teikėjų vardu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - transport services of
letters and parcels by air, scheduled or non-scheduled,
on behalf of postal and courier services

51.21.12.00.00

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto paslaugos
Air transport services of letters and parcels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto paslaugos

Description:

Air transport services of letters and parcels

51.21.13

Kitų krovinių oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
Scheduled air transport services of other freight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų krovinių oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

Scheduled air transport services of other freight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nurodyto niekur Explanatory
kitur nepriskirtų krovinių vežimo oru paslaugos
notes:

51.21.13.00.00

Kitų krovinių oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos
Scheduled air transport services of other freight

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų krovinių oro transporto pagal tvarkaraštį
paslaugos

Description:

Scheduled air transport services of other freight

51.21.14

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje nenurodytos paslaugos
Non-scheduled air transport services of other freight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje nenurodytos
paslaugos

Description:

Non-scheduled air transport services of other freight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tvarkaraštyje nenurodyto
Explanatory
atskirų daiktų ir paketų, surinktų ir sukrautų į specialius notes:
patogiam vežimui sukonstruotus krovinių konteinerius,
vežimo oru paslaugos - tvarkaraštyje nenurodyto
niekur kitur nepriskirtų krovinių vežimo oru paslaugos

This subcategory includes: - non-scheduled air
transport services of individual articles and packages
assembled and shipped in specially constructed
shipping containers designed for ease of handling in
transport - non-scheduled air transport services of
freight n.e.c.

51.21.14.00.00

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje nenurodytos paslaugos
Non-scheduled air transport services of other freight

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje nenurodytos
paslaugos

Description:

Non-scheduled air transport services of other freight

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - scheduled air transport
services of freight n.e.c.
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51.21.2

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of freight air transport equipment with operator

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of freight air transport equipment with
operator

51.21.20

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of freight air transport equipment with operator

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of freight air transport equipment with
operator

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovininių orlaivių (įskaitant Explanatory
sraigtasparnius) su pilotu nuomos ir išperkamosios
notes:
nuomos paslaugos. Šios paslaugos paprastai teikiamos
terminuotą laiką ir dažniausiai skrendant daugeliu
krypčių Į šią subkategoriją neįeina: - oro transporto
priemonių be piloto nuomos paslaugos, žr. 77.35.10

51.21.20.00.00

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos paslaugos
Rental services of freight air transport equipment with operator

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininio oro transporto įrangos su pilotu nuomos
paslaugos

Description:

Rental services of freight air transport equipment with
operator

51.22

Kosminio transporto paslaugos
Space transport services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services

51.22.1

Kosminio transporto paslaugos
Space transport services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services

51.22.11

Keleivinio kosminio transporto paslaugos
Space transport services of passengers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Keleivinio kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services of passengers

51.22.11.00.00

Keleivinio kosminio transporto paslaugos
Space transport services of passengers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Keleivinio kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services of passengers

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - rental and leasing services
of freight-carrying aircraft (including helicopters) with
operator These services are generally supplied on a
time basis and several different destinations are
frequently involved. This subcategory excludes: - rental
services of air transport equipment without operator,
see 77.35.10
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51.22.12

Krovininio kosminio transporto paslaugos
Space transport services of freight

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininio kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services of freight

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovininių erdvėlaivių
teikiamos vežimo paslaugos - palydovų paleidimo ir
išvedimo į kosmosą paslaugos Į šią subkategoriją taip
pat įeina: - kosmoso laboratorijų teikiamos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - space transport services of
freight - launching and placing of satellites in space
This subcategory also includes: - services provided by
space laboratories

51.22.12.00.00

Krovininio kosminio transporto paslaugos
Space transport services of freight

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininio kosminio transporto paslaugos

Description:

Space transport services of freight

52

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos
Warehousing and support services for transportation

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos

Description:

Warehousing and support services for transportation

52.1

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos
Warehousing and storage services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

Description:

Warehousing and storage services

52.10

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos
Warehousing and storage services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

Description:

Warehousing and storage services

52.10.1

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos
Warehousing and storage services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

Description:

Warehousing and storage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - prekių sandėliavimo
užsienio prekybos zonose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - storage services of
goods in foreign trade zones

52.10.11

Sandėlių šaldytuvų paslaugos
Refrigerated storage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sandėlių šaldytuvų paslaugos

Description:

Refrigerated storage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užšaldytų ir atšaldytų prekių,
įskaitant greitai gendančius produktus, saugojimo ir
sandėliavimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - storage and warehousing
services for frozen or refrigerated goods, including
perishable food products This subcategory excludes: -

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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maisto šaldymas už atlygį arba pagal sutartį, žr. pagal
sutartį atliekamas tam tikras gamybos operacijas 10
skyriuje

freezing of food on a fee or contract basis, see subcontracted operations as part of manufacturing in
division 10

52.10.11.00.00

Sandėlių šaldytuvų paslaugos
Refrigerated storage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sandėlių šaldytuvų paslaugos

Description:

Refrigerated storage services

52.10.12

Skystų krovinių ar dujų saugojimo paslaugos
Bulk liquid or gas storage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skystų krovinių ar dujų saugojimo paslaugos

Description:

Bulk liquid or gas storage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nefasuotų skysčių ir dujų,
įskaitant naftą, naftos produktus, vyną ir pan.,
saugojimo ir sandėliavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - bulk storage and
warehousing services for liquids and gases, including
oil and oil products, wine and the like

52.10.12.00.00

Skystų krovinių ar dujų saugojimo paslaugos
Bulk liquid or gas storage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skystų krovinių ar dujų saugojimo paslaugos

Description:

Bulk liquid or gas storage services

52.10.13

Grūdų saugojimo paslaugos
Grain storage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grūdų saugojimo paslaugos

Description:

Grain storage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - grūdų sandėliavimo
paslaugos - grūdų silosinių eksploatavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - storage services of grains operation services of grain silos

52.10.13.00.00

Grūdų saugojimo paslaugos
Grain storage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grūdų saugojimo paslaugos

Description:

Grain storage services

52.10.19

Kitos sandėliavimo ir saugojimo paslaugos
Other warehousing and storage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

Description:

Other warehousing and storage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - variklinių transporto
Explanatory
priemonių stovėjimo aikštelių paslaugos, žr. 52.21.24 - notes:
savitarnos sandėlių įrenginių eksploatavimo paslaugos,
žr. 68.20.12 - laisvos vietos nuomos paslaugos, žr.
68.20.12

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory excludes: - parking facilities for motor
vehicles, see 52.21.24 - self-storage facility services, see
68.20.12 - rental services of vacant space, see 68.20.12
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52.10.19.00.00

Kitos sandėliavimo ir saugojimo paslaugos
Other warehousing and storage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

Description:

Other warehousing and storage services

52.2

Transportui būdingos paslaugos
Support services for transportation

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Transportui būdingos paslaugos

Description:

Support services for transportation

52.21

Sausumos transportui būdingos paslaugos
Services incidental to land transportation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sausumos transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to land transportation

52.21.1

Geležinkelių transportui būdingos paslaugos
Services incidental to railway transportation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geležinkelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to railway transportation

52.21.11

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu paslaugos
Railway pushing or towing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu paslaugos

Description:

Railway pushing or towing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - stūmimo arba vilkimo
Explanatory
geležinkeliais paslaugos, t. y. vagonų vilkimas tarp
notes:
terminalo aikštelių, pramoninėmis atšakomis ir panašiai

52.21.11.00.00

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu paslaugos
Railway pushing or towing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu paslaugos

Description:

Railway pushing or towing services

52.21.19

Kitos geležinkelių transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to railway transportation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos geležinkelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to railway transportation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geležinkelio stočių paslaugos Explanatory
(bilietų pardavimas, išankstinis jų užsakymas, bagažo
notes:
tarnybos ir bagažo saugyklos paslaugos) - geležinkelių
infrastruktūros eksploatavimo paslaugos - kitos, niekur
kitur nepriskirtos, geležinkelių transportui būdingos
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - manevravimo ir
sąstato formavimo paslaugos, žr. 52.21.11 -
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This subcategory includes: - railway pushing or towing
services, e.g., the movement of wagons between
terminal yards, industrial sidings and the like

This subcategory includes: - railway passenger terminal
services (sale of tickets, reservations, luggage office,
left-luggage office) - operation services of railroad
infrastructure - other supporting services for railway
transport, n.e.c. This subcategory excludes: - switching
and shunting services, see 52.21.11 - railway freight
cargo handling services for containerised freight, see
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geležinkelių krovinių specialiuose krovinių
konteineriuose tvarkymo paslaugos, žr. 52.24.12 geležinkelių krovinių ne konteineriuose ir keleivių
bagažo tvarkymo paslaugos, žr. 52.24.19

52.24.12 - railway freight cargo handling services for
non-containerised freight or passenger baggage, see
52.24.19

52.21.19.00.00

Kitos geležinkelių transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to railway transportation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos geležinkelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to railway transportation

52.21.2

Kelių transportui būdingos paslaugos
Services incidental to road transportation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to road transportation

52.21.21

Autobusų stoties paslaugos
Bus station services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Autobusų stoties paslaugos

Description:

Bus station services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - miesto, priemiestiniu ir
Explanatory
tarpmiestiniu autobusų stočių paslaugos (bilietų
notes:
pardavimas, išankstinis jų užsakymas, bagažo tarnyba ir
bagažo saugykla) Į šią subkategoriją neįeina: - bagažo
ir krovinių tvarkymo paslaugos, žr. 52.24.19

52.21.21.00.00

Autobusų stoties paslaugos
Bus station services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autobusų stoties paslaugos

Description:

Bus station services

52.21.22

Kelių eksploatavimo paslaugos
Highway operation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kelių eksploatavimo paslaugos

Description:

Highway operation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autostradų, kelių, gatvių ir
takų eksploatavimo paslaugos. Į šią subkategoriją
neįeina: - transporto priemonių stovėjimo įrenginių
paslaugos, žr. 52.21.24

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - operation services of
highways, roads, streets and causeways This
subcategory excludes: - services of vehicle parking
facilities, see 52.21.24

52.21.22.00.00

Kelių eksploatavimo paslaugos
Highway operation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelių eksploatavimo paslaugos

Description:

Highway operation services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - passenger terminal
services in connection with urban, suburban and
interurban bus passenger transport (sale of tickets,
reservations, luggage office, left-luggage office) This
subcategory excludes: - baggage and freight handling
services, see 52.24.19
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52.21.23

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos
Bridges and tunnel operation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos

Description:

Bridges and tunnel operation services

52.21.23.00.00

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos
Bridges and tunnel operation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos

Description:

Bridges and tunnel operation services

52.21.24

Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugos
Parking lot services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugos

Description:

Parking lot services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
Explanatory
priemonių, motociklų ir dviračių stovėjimo paslaugos,
notes:
kurias teikia automobilių parkai, stovėjimo aikštelės ir
garažai, dengti arba po atviru dangumi - automobilių
stovėjimo aikštelių gatvėse, keliuose ir viešose vietose
mokesčių surinkimo paslaugos. Į šią subkategoriją
neįeina: - transporto priemonių garažų arba garažų
patalpų nuomos mėnesiui ar metams paslaugos, žr.
68.20.12 - automobilių stovėjimo aikštelių patarnautojų
paslaugos, žr. 96.09.19

52.21.24.00.00

Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugos
Parking lot services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugos

Description:

Parking lot services

52.21.25

Privačių ir komercinių transporto priemonių vilkimo paslaugos
Towing services for private and commercial vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privačių ir komercinių transporto priemonių vilkimo
paslaugos

Description:

Towing services for private and commercial vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sugedusių komercinių ir
Explanatory
privačių transporto priemonių vilkimo paslaugos - kitų notes:
transporto priemonių vilkimo paslaugos, pvz., pažeidus
stovėjimo taisykles

This subcategory includes: - towing services for
distressed commercial and private vehicles - towing
services for other vehicles, e.g. for parking violations

52.21.25.00.00

Privačių ir komercinių transporto priemonių vilkimo paslaugos
Towing services for private and commercial vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privačių ir komercinių transporto priemonių vilkimo
paslaugos

Description:

Towing services for private and commercial vehicles

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - parking services for motor
vehicles, motorcycles and bicycles provided by car
parks, parking lots and parking garages, whether or
not roofed - collection services of fees for parking on
streets, roads and public places This subcategory
excludes: - rental services of lock-up garages or garage
premises for vehicles by the month or year, see
68.20.12 - valet car parking services, see 96.09.19
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52.21.29

Kitos kelių transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to road transportation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to road transportation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - autobusų ir kitų sausumos Explanatory
transporto priemonių valymo paslaugos, žr. 81.29.19
notes:

52.21.29.00.00

Kitos kelių transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to road transportation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kelių transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to road transportation

52.21.3

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos
Services incidental to transportation via pipelines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to transportation via pipelines

52.21.30

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos
Services incidental to transportation via pipelines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to transportation via pipelines

52.21.30.00.00

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos
Services incidental to transportation via pipelines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to transportation via pipelines

52.22

Vandens transportui būdingos paslaugos
Services incidental to water transportation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandens transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to water transportation

52.22.1

Vandens transportui būdingos paslaugos
Services incidental to water transportation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vandens transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to water transportation
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This subcategory excludes: - cleaning services for buses
and other land transport vehicles, see 81.29.19
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52.22.11

Jūrų ir priekrantės vandenų uostų ir vandens kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)
Port and waterway operation services (except cargo handling) on sea and coastal waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jūrų ir priekrantės vandenų uostų ir vandens kelių
eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

Description:

Port and waterway operation services (except cargo
handling) on sea and coastal waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - uosto įrenginių, tokių kaip
prieplaukos, dokai, tilteliai, krantinės, eksploatavimo
paslaugos, ir kitos paslaugos, susijusios su jūrinių
terminalų paslaugomis, įskaitant jūrų ir pakrantės
vandenų keleivių terminalų paslaugas - šliuzų, laivų
keltuvų, užtvankų, vandentakių paslaugos - švyturių,
švyturinių laivų ir švieslaivių, plūdurų, radijo švyturių ir
panašių pagalbinių navigacijos priemonių teikiamos
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - uosto laikymo
ir sandėliavimo paslaugos, žr. 52.10.1 - laivavedybos
paslaugos, susijusios su laivų įplaukimu į doką ir
išplaukimu iš doko, žr. 52.22.13 - įplaukimo į doką ir
išplaukimo iš doko, naudojant vilkiką, paslaugos, žr.
52.22.13 - uosto krovos darbų paslaugos: • krovinių
specialiuose krovinių konteineriuose, žr. 52.24.11 •
krovinių ne konteineriuose, žr. 52.24.13 - valčių
prieplaukų eksploatavimo paslaugos, žr. 93.29.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - port operation services
such as wharves, docks, piers, quays and other services
connected with marine terminal facilities, including
passenger terminal services in connection with sea and
coastal waters - services of locks, boat lifts, weirs,
sluices - services provided by lighthouses, lightships
and light vessels, buoys, channel markers and similar
navigation aids This subcategory excludes: - port
storage and warehousing services, see 52.10.1 pilotage services in connection with docking and
undocking of vessels, see 52.22.13 - tugboat-assisted
docking and undocking services, see 52.22.13 stevedoring services: • for containerised freight, see
52.24.11 • for non-containerised freight, see 52.24.13 operation services of marinas, see 93.29.19

52.22.11.00.00

Jūrų ir priekrantės vandenų uostų ir vandens kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)
Port and waterway operation services (except cargo handling) on sea and coastal waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jūrų ir priekrantės vandenų uostų ir vandens kelių
eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

Description:

Port and waterway operation services (except cargo
handling) on sea and coastal waters

52.22.12

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)
Inland waterway operation services (except cargo handling)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo paslaugos
(išskyrus krovinių tvarkymą)

Description:

Inland waterway operation services (except cargo
handling)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - valčių, baržų ir laivų kanalų,
gilintų ir tiesintų upių, kitų dirbtinių arba natūralių
vidaus vandenų kelių eksploatavimo ir techninės
priežiūros paslaugos - šliuzų, laivų keltuvų, užtvankų,
vandentakių paslaugos - švyturių, švyturinių laivų ir
švieslaivių, plūdurų, radijo švyturių ir panašių
pagalbinių navigacijos priemonių teikiamos paslaugos
- vilkimo kanalais paslaugos, naudojant ne vilkiką, o
pvz., traktorius arba lokomotyvus laivavilkių taku. Į šią
subkategoriją neįeina: - uosto teikiamos saugojimo ir
sandėliavimo paslaugos, žr. 52.10.1 - laivavedybos
paslaugos, susijusios su laivų įplaukimu į doką ir
išplaukimu iš doko, žr. 52.22.13 - vilkikų paslaugos,
skirtos laivams įplaukti į doką ar išplaukti iš doko, žr.
52.22.13 - uosto krovos darbų paslaugos: • krovinių
specialiuose krovinių konteineriuose, žr. 52.24.11 •
krovinių ne konteineriuose, žr. 52.24.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - operating and
maintenance services of boat, barge and ship canals, of
canalised rivers and of other artificial or non artificial
inland waterways - services of locks, boat lifts, weirs,
sluices - services provided by lighthouses, lightships
and light vessels, buoys, channel markers and similar
navigation aids - towing services on canals other than
by tugboat, e.g., by tractors or locomotives on the towpath This subcategory excludes: - port storage and
warehousing services, see 52.10.1 - pilotage services in
connection with docking and undocking of vessels, see
52.22.13 - tugboat-assisted docking and undocking
services, see 52.22.13 - stevedoring services: • for
containerised freight, see 52.24.11 • for noncontainerised freight, see 52.24.13

52.22.12.00.00

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)
Inland waterway operation services (except cargo handling)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo paslaugos

Description:

Inland waterway operation services (except cargo
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(išskyrus krovinių tvarkymą)

handling)

52.22.13

Laivavedybos ir inkaravimo jūrų ar priekrantės vandenyse paslaugos
Pilotage and berthing services on sea and coastal waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivavedybos ir inkaravimo jūrų ar priekrantės
vandenyse paslaugos

Description:

Pilotage and berthing services on sea and coastal
waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - locmano paslaugos, įskaitant Explanatory
locmano laivo paslaugas jūroje ar pakrantės
notes:
vandenyse, įvedant laivą į uostą, iš jo išvedant arba
apiplaukiant pavojingas vietas - vilkiko paslaugos,
susijusios su visų rūšių laivų įplaukimu į doką ir
išplaukimu iš doko jūroje ir pakrantės vandenyse. Į šią
subkategoriją neįeina: - vilkimo arba buksyravimo
paslaugos pakrantės vandenyse arba atviroje jūroje, žr.
50.20.22

52.22.13.00.00

Laivavedybos ir inkaravimo jūrų ar priekrantės vandenyse paslaugos
Pilotage and berthing services on sea and coastal waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivavedybos ir inkaravimo jūrų ar priekrantės
vandenyse paslaugos

Description:

Pilotage and berthing services on sea and coastal
waters

52.22.14

Laivavedybos ir inkaravimo vidaus vandenyse paslaugos
Pilotage and berthing services on inland waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivavedybos ir inkaravimo vidaus vandenyse
paslaugos

Description:

Pilotage and berthing services on inland waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - locmano paslaugos, įskaitant Explanatory
locmano laivo paslaugas vidaus vandenyse, įvedant
notes:
laivą į uostą, iš jo išvedant arba apiplaukiant pavojingas
vietas - vilkiko paslaugos, susijusios su visų rūšių laivų
įplaukimu į doką ir išplaukimu iš doko vidaus
vandenyse. Į šią subkategoriją neįeina: - vilkimo arba
buksyravimo paslaugos vidaus vandenyse, žr. 50.40.22

52.22.14.00.00

Laivavedybos ir inkaravimo vidaus vandenyse paslaugos
Pilotage and berthing services on inland waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivavedybos ir inkaravimo vidaus vandenyse
paslaugos

Description:

Pilotage and berthing services on inland waters

52.22.15

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo jūrų ar priekrantės vandenyse paslaugos
Vessel salvage and refloating services on sea and coastal waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo jūrų ar
priekrantės vandenyse paslaugos

Description:

Vessel salvage and refloating services on sea and
coastal waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - jūrų ar pakrančių vandenyse
teikiamos laivų gelbėjimo paslaugos - laivų vilkimo
paslaugos jūroje ar pakrantės vandenyse. Tokioms
paslaugoms priskiriamas nelaimę patyrusių,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - vessel salvage services,
provided on sea and coastal waters - towing services
for vessels on sea and coastal waters Such services
consist of recovering distressed and sunken vessels
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This subcategory includes: - pilotage services, including
the services of pilot vessels, on sea and coastal waters,
whether supplied to conduct a vessel in or out of
harbours or around navigational dangers - tugboat
services in connection with the docking and undocking
of vessels of all types, on sea and coastal waters This
subcategory excludes: - towing and pushing services
on coastal waters or on open sea, see 50.20.22

This subcategory includes: - pilotage services, including
the services of pilot vessels, whether supplied to
conduct a vessel in or out of harbours or around
navigational dangers, in inland waters - tugboat
services in connection with the docking and undocking
of vessels of all types, in inland waters This
subcategory excludes: - towing and pushing services
on inland waters, see 50.40.22
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paskendusių laivų ir jų krovinių atgavimas, įskaitant
nuskendusių laivų iškėlimą, apvirtusių laivų atvertimą ir
ant seklumos užplaukusių laivų nuplukdymą. Į šią
subkategoriją neįeina: - pakrantės vandenyse arba
atviroje jūroje teikiamos laivų vilkimo paslaugos, žr.
50.20.22 - gelbėjimosi valčių, jūrinių priešgaisrinių laivų
paslaugos ir kitos jūrų paieškos ir gelbėjimo paslaugos:
• policijos paslaugos, žr. 84.24.11 • kitos su viešąja
tvarka ir saugumu susijusios paslaugos, žr. 84.24.19 •
jūrinių priešgaisrinių laivų paslaugos, žr. 84.25.11

and their cargoes, including the raising of sunken
vessels, the righting of capsized vessels and the
refloating of stranded vessels. This subcategory
excludes: - towing services supplied to vessels on
coastal waters or on open sea, see 50.20.22 - lifeboat
services, marine fireboat services and other marine
search and rescue services: • police services, see
84.24.11 • other public order and safety affairs related
services, see 84.24.19 • marine fireboat services, see
84.25.11

52.22.15.00.00

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo jūrų ar priekrantės vandenyse paslaugos
Vessel salvage and refloating services on sea and coastal waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo jūrų ar
priekrantės vandenyse paslaugos

Description:

Vessel salvage and refloating services on sea and
coastal waters

52.22.16

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo vidaus vandenyse paslaugos
Vessel salvage and refloating services in inland waters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo vidaus
vandenyse paslaugos

Description:

Vessel salvage and refloating services in inland waters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vidaus vandenyse teikiamos
laivų gelbėjimo paslaugos - neveikiančių laivų vilkimo
paslaugos vidaus vandenyse Tokioms paslaugoms
priskiriamas patyrusių nelaimę, paskendusių laivų ir jų
krovinių atgavimas, įskaitant nuskendusių laivų
iškėlimą, apvirtusių laivų atvertimą ir ant seklumos
užplaukusių laivų nuplukdymą. Į šią subkategoriją
neįeina: - vidaus vandenyse teikiamos laivų vilkimo
paslaugos, žr. 50.20.22 - gelbėjimosi valčių, jūrinių
priešgaisrinių laivų ir kitos jūrų paieškos ir gelbėjimo
paslaugos: • policijos paslaugos, žr. 84.24.11 • kitos su
viešąja tvarka ir saugumu susijusios paslaugos, žr.
84.24.19 • jūrinių priešgaisrinių laivų paslaugos, žr.
84.25.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - vessel salvage services,
provided on inland waters - towing services for
distressed vessels in inland waters Such services consist
of recovering distressed and sunken vessels and their
cargoes, including the raising of sunken vessels, the
righting of capsized vessels and the refloating of
stranded vessels. This subcategory excludes: - towing
services supplied to vessels on inland waters, see
50.40.22 - lifeboat services, marine fireboat services
and other marine search and rescue services: • police
services, see 84.24.11 • other public order and safety
affairs related services, see 84.24.19 • marine fireboat
services, see 84.25.11

52.22.16.00.00

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo vidaus vandenyse paslaugos
Vessel salvage and refloating services in inland waters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo vidaus
vandenyse paslaugos

Description:

Vessel salvage and refloating services in inland waters

52.22.19

Kitos vandens transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to water transportation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos vandens transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to water transportation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagalbinės vandens
transporto paslaugos tiesiogiai susijusios su niekur
kitur nepriskirtu laivų eksploatavimu ir netiesiogiai
susijusios su laivų, tokių kaip ledlaužis, eksploatavimu,
laivų registravimu, laivų konservavimo, saugojimo
paslaugos ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: - laivų
dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos, žr. 81.29.11 laivų valymo paslaugos, įskaitant kuro ir naftos taršos
pašalinimą, žr. 81.29.19 - gelbėjimosi valčių, jūrinių

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - water transport supporting
services directly connected with vessel operations
n.e.c., and not directly connected with vessel
operations such as ice breaking, vessel registration,
vessel laying-up and storage services, etc. This
subcategory excludes: - disinfecting and exterminating
services for vessels, see 81.29.11 - cleaning services for
vessels, including removal of contamination by fuel
and oil, see 81.29.19 - lifeboat services, marine fireboat
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priešgaisrinių laivų ir kitos jūrinės paieškos ir pagalbos
paslaugos: • kovos su tarša išsiliejus naftai paslaugos,
žr. 84.24.19 • policijos paslaugos, žr. 84.24.11 • kitos su
viešąja tvarka ir saugumu susijusios paslaugos, žr.
84.24.19 • jūrinių priešgaisrinių laivų paslaugos, žr.
84.25.11

and other marine search and rescue services: • oil spill
fighting services, see 39.00 • police services, see
84.24.11 • other public order and safety affairs related
services, see 84.24.19 • marine fireboat services, see
84.25.11

52.22.19.00.00

Kitos vandens transportui būdingos paslaugos
Other services incidental to water transportation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos vandens transportui būdingos paslaugos

Description:

Other services incidental to water transportation

52.23

Oro transportui būdingos paslaugos
Services incidental to air transportation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Oro transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to air transportation

52.23.1

Oro uostų eksploatavimo (išskyrus krovinių tvarkymą), skrydžių valdymo ir kitos oro transportui būdingos paslaugos
Airport operation services (excluding cargo handling), air traffic control services and other services incidental to air transportation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Oro uostų eksploatavimo (išskyrus krovinių tvarkymą),
skrydžių valdymo ir kitos oro transportui būdingos
paslaugos

Description:

Airport operation services (excluding cargo handling),
air traffic control services and other services incidental
to air transportation

52.23.11

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus krovinių tvarkymą, paslaugos
Airport operation services, excluding cargo handling

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus krovinių tvarkymą,
paslaugos

Description:

Airport operation services, excluding cargo handling

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - keleivinio oro transporto
terminalų paslaugos ir oro uostuose teikiamos
paslaugos, įskaitant pakilimo takų eksploatavimo
paslaugas. Į šią subkategoriją neįeina: - oro transporto
terminalų teikiamos krovinių tvarkymo paslaugos: •
krovinių specialiuose krovinių konteineriuose, žr.
52.24.11 • krovinių ne konteineriuose ir keleivių
bagažo, žr. 52.24.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - passenger air terminal
services and ground services on air fields, including
runway operating services This subcategory excludes: air terminal cargo-handling services: • for containerised
freight, see 52.24.12 • for non-containerised freight or
for passenger baggage, see 52.24.19

52.23.11.00.00

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus krovinių tvarkymą, paslaugos
Airport operation services, excluding cargo handling

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus krovinių tvarkymą,
paslaugos

Description:

Airport operation services, excluding cargo handling

52.23.12

Skrydžių valdymo paslaugos
Air traffic control services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skrydžių valdymo paslaugos

Description:

Air traffic control services
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - skrydžių kontrolės bokšto
eksploatavimo paslaugos, įskaitant prisiartinimo,
nusileidimo ir pakilimo kontrolės paslaugas. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - oro uoste pastatytų
radarinių stočių teikiamos paslaugos. Į šią
subkategoriją neįeina: - radijo navigacinės pagalbos
paslaugos, žr. 84.13.14

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - flight control tower
operation services, including approach, landing and
take-off control services This subcategory also
includes: - services provided by airport-located radar
stations This subcategory excludes: - radio navigational
aid services, see 84.13.14

52.23.12.00.00

Skrydžių valdymo paslaugos
Air traffic control services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skrydžių valdymo paslaugos

Description:

Air traffic control services

52.23.19

Kitos oro transportui būdingos paslaugos
Other service activities incidental to air transportation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos oro transportui būdingos paslaugos

Description:

Other service activities incidental to air transportation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina kitos oro transporto
pagalbinės paslaugos, tokios kaip: - orlaivių gaisro
gesinimo ir priešgaisrinės apsaugos paslaugos orlaivių techninio aptarnavimo ir priežiūros (išskyrus
remontą) paslaugos - angarų paslaugos - orlaivių
vilkimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - orlaivių
dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos, žr. 81.29.11 pakilimo ir nusileidimo takų valymo ir sniego šalinimo
paslaugos, žr. 81.29.19 - orlaivių valymo paslaugos, žr.
81.29.19 - gelbėjimo ore ar jūroje paslaugos, žr.
84.24.11, 84.25.19 - nekomercinio skraidymo mokyklų
paslaugos, žr. 85.53.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes other supporting services for
air transport, such as: - aircraft fire fighting and fire
prevention services - aircraft maintenance and upkeep
services (excluding repair) - hangar services - aircraft
towing This subcategory excludes: - disinfecting and
exterminating services for aircraft, see 81.29.11 runway cleaning and snow removal services, see
81.29.12 - cleaning services for aircraft, see 81.29.19 air-sea rescue services, see 84.24.11, 84.25.19 - noncommercial flying school services, see 85.53.12

52.23.19.00.00

Kitos oro transportui būdingos paslaugos
Other service activities incidental to air transportation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos oro transportui būdingos paslaugos

Description:

Other service activities incidental to air transportation

52.23.2

Kosminiam transportui būdingos paslaugos
Services incidental to space transportation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kosminiam transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to space transportation

52.23.20

Kosminiam transportui būdingos paslaugos
Services incidental to space transportation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kosminiam transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to space transportation

52.23.20.00.00

Kosminiam transportui būdingos paslaugos
Services incidental to space transportation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kosminiam transportui būdingos paslaugos

Description:

Services incidental to space transportation

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 598/1 939

PGPK 2013

52.24

Krovinių tvarkymo paslaugos
Cargo handling services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Krovinių tvarkymo paslaugos

Description:

Cargo handling services

52.24.1

Krovinių tvarkymo paslaugos
Cargo handling services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovinių tvarkymo paslaugos

Description:

Cargo handling services

52.24.11

Konteinerių tvarkymo uostuose paslaugos
Container handling services at ports

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konteinerių tvarkymo uostuose paslaugos

Description:

Container handling services at ports

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - uosto krovinių specialiuose
krovinių konteineriuose tvarkymo paslaugos - uostų
krovinių konteinerių terminalų įrangos teikiamos
paslaugos, t. y. krovos darbų paslaugos (laivų krovinių
specialiuose krovinių konteineriuose pakrovimo ir
iškrovimo bei išmuitinimo paslaugos)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - cargo handling services
provided for freight in special containers at ports services of container freight terminal facilities at ports,
i.e. stevedoring services (i.e. loading, unloading and
discharging of vessels' containerised freight, at ports)

52.24.11.00.00

Konteinerių tvarkymo uostuose paslaugos
Container handling services at ports

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konteinerių tvarkymo uostuose paslaugos

Description:

Container handling services at ports

52.24.12

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos
Other container handling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos

Description:

Other container handling services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinių specialiuose krovinių Explanatory
konteineriuose tvarkymo paslaugos, teikiamos ne
notes:
uostuose - bet kokios rūšies transporto terminalų
(įsikūrusių ne uostuose) teikiamos krovinių specialiuose
krovinių konteineriuose tvarkymo paslaugos, įskaitant
prekinių geležinkelių vagonų pakrovimo ir iškrovimo
paslaugas

52.24.12.00.00

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos
Other container handling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos

Description:

Other container handling services
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provided for freight in special containers, except in
ports - services of container freight terminal facilities
(not located in ports) for all modes of transport,
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52.24.13

Kitos krovinių tvarkymo uostuose paslaugos
Other cargo handling services at ports

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovinių tvarkymo uostuose paslaugos

Description:

Other cargo handling services at ports

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinių terminalų įrangos
Explanatory
teikiamos krovos darbų paslaugos (t. y. laivų krovinių
notes:
ne konteineriuose krovimo ir iškrovimo bei išmuitinimo
paslaugos teikiamos uostuose)

52.24.13.00.00

Kitos krovinių tvarkymo uostuose paslaugos
Other cargo handling services at ports

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos krovinių tvarkymo uostuose paslaugos

Description:

Other cargo handling services at ports

52.24.19

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos
Other cargo handling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos

Description:

Other cargo handling services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinių ne konteineriuose ir Explanatory
keleivių bagažo tvarkymo paslaugos - niekur kitur
notes:
nepriskirtos krovinių transportui būdingos krovinių
tvarkymo paslaugos. Į šią subkategoriją taip pat įeina: oro uostų, autobusų, geležinkelių ar transporto
priemonių greitkelių terminalų teikiamos bagažo
tvarkymo paslaugos

52.24.19.00.00

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos
Other cargo handling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos

Description:

Other cargo handling services

52.29

Kitos transportui būdingos paslaugos
Other transportation support services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos transportui būdingos paslaugos

Description:

Other transportation support services

52.29.1

Krovinių transporto agentūrų paslaugos
Freight transport agency services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Krovinių transporto agentūrų paslaugos

Description:

Freight transport agency services

52.29.11

Laivų brokerių paslaugos
Ship-broker services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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unloading and discharging of vessels' noncontainerised freight, at ports)
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Pavadinimas:

Laivų brokerių paslaugos

Description:

Ship-broker services

52.29.11.00.00

Laivų brokerių paslaugos
Ship-broker services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų brokerių paslaugos

Description:

Ship-broker services

52.29.12

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo paslaugos
Other freight brokerage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo paslaugos

Description:

Other freight brokerage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vietos orlaiviuose
brokerystės paslaugos - kitų, niekur kitur nepriskirtų,
krovinių brokerystės paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - aircraft space brokerage
services - other freight brokerage services n.e.c.

52.29.12.00.00

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo paslaugos
Other freight brokerage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo paslaugos

Description:

Other freight brokerage services

52.29.19

Kitos krovinių transporto agentūrų paslaugos
Other freight transport agency services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos krovinių transporto agentūrų paslaugos

Description:

Other freight transport agency services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinio nukreipimo
paslaugos (pirmiausia vežimo organizavimo arba
suderinimo siuntėjo arba gavėjo vardu paslaugos) krovinių sutvirtinimo ir krovinių grupavimo ar
pergrupavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - freight forwarding services
(primarily transport organisation or arrangement
services on behalf of the shipper or consignee) freight consolidation and break-bulk services

52.29.19.00.00

Kitos krovinių transporto agentūrų paslaugos
Other freight transport agency services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos krovinių transporto agentūrų paslaugos

Description:

Other freight transport agency services

52.29.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos paslaugos
Other transportation support services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos
paslaugos

Description:

Other transportation support services n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 601/1 939

PGPK 2013

52.29.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos paslaugos
Other transportation support services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos
paslaugos

Description:

Other transportation support services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - klasės įvertinimo paslaugos
(specialieji orlaivių leidimai, skrendant tam tikrais
lėktuvais) - prekių tvarkymo paslaugos, pvz., laikinas
įpakavimas, kurio vienintelis tikslas - apsaugoti prekes
vežimo metu, išpakavimas, atranka, prekių svėrimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - type rating services
(aircraft-specific permits for flying a particular type of
plane) - goods-handling services, e.g. temporary
crating for the sole purpose of protecting the goods
during transit, uncrating, sampling, weighing of goods

52.29.20.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos paslaugos
Other transportation support services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos
paslaugos

Description:

Other transportation support services n.e.c.

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Postal and courier services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Postal and courier services

53.1

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation

53.10

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation

53.10.1

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - privačių kurjerių paslaugų
teikėjų paslaugos, žr. 53.20.1 - finansinio
tarpininkavimo paslaugos, kurias teikia pašto
taupomieji banko skyriai ir pašto žirai, žr. 64.19

Explanatory
notes:

This category excludes: - services provided by private
courier services, see 53.20.1 - financial intermediation
services provided by post office saving banks and
postal giro, see 64.19
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53.10.11

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to newspapers and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais susijusios pašto
paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias
paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to newspapers and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikraščių, žurnalų ir
periodinių leidinių surinkimo, vežimo, ir pristatymo
vietiniams ar užsienio klientams paslaugos, teikiamos
pagal įsipareigojimą teikti universalias paslaugas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - collection, transport and
delivery services for newspapers, journals and
periodicals, whether for domestic or foreign
destinations, as rendered under a universal service
obligation

53.10.11.00.00

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to newspapers and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais susijusios pašto
paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias
paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to newspapers and periodicals

53.10.12

Su laiškais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to letters

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su laiškais susijusios pašto paslaugos pagal
įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to letters

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laiškų, brošiūrų, lankstinukų
ir panašių spaudinių surinkimo, vežimo, ir pristatymo
vietiniams ar užsienio klientams paslaugos, teikiamos
pagal įsipareigojimą teikti universalias paslaugas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - collection, transport and
delivery services for letters, brochures, leaflets and
similar printed matter, whether for domestic or foreign
destinations, as rendered a universal service obligation

53.10.12.00.00

Su laiškais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to letters

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su laiškais susijusios pašto paslaugos pagal
įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to letters

53.10.13

Su pašto siuntomis susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to parcels

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su pašto siuntomis susijusios pašto paslaugos pagal
įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to parcels

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - siuntinių ir paketų surinkimo, Explanatory
vežimo, ir pristatymo vietiniams ar užsienio klientams
notes:
paslaugos, teikiamos pagal įsipareigojimą teikti
universalias paslaugas

53.10.13.00.00

Su pašto siuntomis susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Postal services under universal service obligation related to parcels

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Su pašto siuntomis susijusios pašto paslaugos pagal
įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

Description:

Postal services under universal service obligation
related to parcels

53.10.14

Pašto skyrių paslaugos
Post office counter services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pašto skyrių paslaugos

Description:

Post office counter services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pašto langelių teikiamos
paslaugos, pvz., pašto ženklų pardavimas, sertifikuotų
ar registruotų laiškų ir siuntų tvarkymas bei kitos pašto
langelio paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services rendered at post
office counters, e.g. sale of postage stamps, handling
of certified or registered letters and parcels, and other
post office counter services

53.10.14.00.00

Pašto skyrių paslaugos
Post office counter services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pašto skyrių paslaugos

Description:

Post office counter services

53.10.19

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Other postal services under universal service obligation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Description:

Other postal services under universal service obligation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pašto dėžučių nuomos
Explanatory
paslaugos, pašto iki pareikalavimo paslaugos ir niekur notes:
kitur nepriskirtos viešosios pašto paslaugos. Į šią
subkategoriją neįeina: - telekomunikacijų paslaugos, žr.
61 skyrių

This subcategory includes: - mailbox rental services,
"poste restante" services, and public postal services
n.e.c. This subcategory excludes: - telecommunications
services, see division 61

53.10.19.00.00

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
Other postal services under universal service obligation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Description:

Other postal services under universal service obligation

53.2

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Other postal and courier services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Other postal and courier services

53.20

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Other postal and courier services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Other postal and courier services
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53.20.1

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Other postal and courier services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Other postal and courier services

53.20.11

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Multi-modal courier services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Multi-modal courier services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laiškų, siuntinių ir paketų
Explanatory
surinkimo, vežimo, ir pristatymo vietiniams ar užsienio notes:
klientams paslaugos, teikiamos kurjerių, naudojančių
vieną ar daugiau transporto rūšių, kitokios nei
paslaugos, kurios teikiamos pagal įsipareigojimą teikti
universalias paslaugas. Šios paslaugos gali būti
teikiamos naudojant nuosavas ar viešojo transporto
priemones. Priskiriamos dviračiais teikiamos kurjerių
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - kitos nei
kurjerių dviratininkų pašto siuntų pristatymo paslaugos,
žr. 53.20.19

53.20.11.00.00

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Multi-modal courier services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Description:

Multi-modal courier services

53.20.12

Maisto į namus pristatymo paslaugos
Food home delivery services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maisto į namus pristatymo paslaugos

Description:

Food home delivery services

53.20.12.00.00

Maisto į namus pristatymo paslaugos
Food home delivery services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto į namus pristatymo paslaugos

Description:

Food home delivery services

53.20.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Other postal and courier services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir pasiuntinių
(kurjerių) paslaugos

Description:

Other postal and courier services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pirkinių, išskyrus maisto
produktus, vietinio pristatymo paslaugos - krovininių
taksi teikiamos vietinio pristatymo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - kurjerių paslaugos, įskaitant
kurjerių dviratininkų teikiamas paslaugas, žr. 53.20.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - local delivery services of
purchases, except food - local delivery services by
freight taxis This subcategory excludes: - courier
services including messenger services of bicycle
couriers, see 53.20.11
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53.20.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos
Other postal and courier services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir pasiuntinių
(kurjerių) paslaugos

Description:

Other postal and courier services n.e.c.

I

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGOS
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGOS

Description:

ACCOMMODATION AND FOOD SERVICES

55

Apgyvendinimo paslaugos
Accommodation services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Apgyvendinimo paslaugos

Description:

Accommodation services

55.1

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos
Hotel and similar accommodation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos

Description:

Hotel and similar accommodation services

55.10

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos
Hotel and similar accommodation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos

Description:

Hotel and similar accommodation services

55.10.1

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus pakaitinį naudojimąsi)
Room or unit accommodation services for visitors, with daily housekeeping (except time-share)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose
kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus
pakaitinį naudojimąsi)

Description:

Room or unit accommodation services for visitors, with
daily housekeeping (except time-share)

55.10.10

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus pakaitinį naudojimąsi)
Room or unit accommodation services for visitors, with daily housekeeping (except time-share)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose
kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus
pakaitinį naudojimąsi)

Description:

Room or unit accommodation services for visitors, with
daily housekeeping (except time-share)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo paslaugos,
teikiamos daugiausiai dienai ar savaitei apsistojusiems,
pvz., viešbučiuose, kurortiniuose viešbučiuose,
moteliuose, viešbučių apartamentuose, SPA arba
konferencijų viešbučiuose ir panašiose įstaigose, iš

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - accommodation services
consisting of rooms or units with daily housekeeping
and other services, for persons away from their place of
residence, in for example hotels, resort hotels, motels,
apartment hotels, spa or conference hotels and
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savo gyvenamosios vietos išvykusiems asmenims. Be
apgyvendinimo paslaugų, kurios apima kasdieninį
kambarių ir numerių tvarkymą, lankytojams teikiamos ir
kitos paslaugos

similar establishments, typically provided on a daily or
weekly basis

55.10.10.00.00

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus pakaitinį naudojimąsi)
Room or unit accommodation services for visitors, with daily housekeeping (except time-share)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose
kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus
pakaitinį naudojimąsi)

Description:

Room or unit accommodation services for visitors, with
daily housekeeping (except time-share)

55.2

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos
Holiday and other short stay accommodation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo
paslaugos

Description:

Holiday and other short stay accommodation services

55.20

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos
Holiday and other short stay accommodation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo
paslaugos

Description:

Holiday and other short stay accommodation services

55.20.1

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos
Holiday and other short stay accommodation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo
paslaugos

Description:

Holiday and other short stay accommodation services

55.20.11

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės namų ir vasarviečių namelių kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for visitors in youth hostels and holiday cabins

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės namų ir
vasarviečių namelių kambariuose ar numeriuose
paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for visitors in
youth hostels and holiday cabins

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo paslaugos,
Explanatory
kai apgyvendinama jaunimo nakvynės namų, kalnų ir
notes:
turistinių namelių kambariuose ar numeriuose, teikiant
labai ribotas kambarių tvarkymo paslaugas arba jų visai
neteikiant

55.20.11.00.00

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės namų ir vasarviečių namelių kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for visitors in youth hostels and holiday cabins

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės namų ir
vasarviečių namelių kambariuose ar numeriuose
paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for visitors in
youth hostels and holiday cabins

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - accommodation services
in youth hostels, mountain refuges and holiday cabins
consisting of rooms or units with very limited or no
housekeeping services provided
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55.20.12

Svečių apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstų kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for visitors in time-share properties

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstų
kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for visitors in
time-share properties

Aiškinamosios
pastabos:

šią subkategoriją įeina: - iš įprastinės gyvenamosios
vietos išvykusių svečių apgyvendinimo pakaitinio
naudojimo būstuose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - accommodation services
in time-share properties for visitors away from their
usual place of residence

55.20.12.00.00

Svečių apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstų kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for visitors in time-share properties

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Svečių apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstų
kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for visitors in
time-share properties

55.20.19

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose ar numeriuose, kurie nėra kasdien tvarkomi, paslaugos
Other room or unit accommodation services for visitors, without daily housekeeping

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose ar
numeriuose, kurie nėra kasdien tvarkomi, paslaugos

Description:

Other room or unit accommodation services for
visitors, without daily housekeeping

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo paslaugos,
teikiamos daugiausiai dienai ar savaitei apsistojusiems
iš įprastinės gyvenamosios vietos išvykusiems
asmenims ne kasdien tvarkomuose kambariuose ar
numeriuose, pvz., poilsio namuose, turistams skirtuose
būstuose, vasarnamiuose ar kotedžuose

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - accommodation services
consisting of rooms or units with housekeeping
services provided less than daily in for example holiday
homes, visitor flats, bungalows and cottages, for
persons away from their usual place of residence,
typically provided on a daily or weekly basis

55.20.19.00.00

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose ar numeriuose, kurie nėra kasdien tvarkomi, paslaugos
Other room or unit accommodation services for visitors, without daily housekeeping

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose ar
numeriuose, kurie nėra kasdien tvarkomi, paslaugos

Description:

Other room or unit accommodation services for
visitors, without daily housekeeping

55.3

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos
Camping ground, recreational vehicle park and trailer park services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir
priekabų aikštelių paslaugos

Description:

Camping ground, recreational vehicle park and trailer
park services

55.30

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos
Camping ground, recreational vehicle park and trailer park services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir
priekabų aikštelių paslaugos

Description:

Camping ground, recreational vehicle park and trailer
park services
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55.30.1

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos
Camping ground, recreational vehicle park and trailer park services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir
priekabų aikštelių paslaugos

Description:

Camping ground, recreational vehicle park and trailer
park services

55.30.11

Stovyklaviečių paslaugos
Camping ground services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stovyklaviečių paslaugos

Description:

Camping ground services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - daugiausiai dienai ar savaitei Explanatory
vietos statyti poilsiui skirtą transporto priemonę ar
notes:
palapinę teikimo paslaugos iš gyvenamosios vietos
išvykusiems asmenims Į šią subkategoriją taip pat įeina:
- vietos statyti palapines ir (arba) pasikloti miegmaišius
teikimo paslaugos stoginėse arba įrengtose laikinose
stovyklose Į šią subkategoriją neįeina: - kalnų nameliai,
pirkelės ir jaunimo nakvynės namai, žr. 55.20.11

55.30.11.00.00

Stovyklaviečių paslaugos
Camping ground services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stovyklaviečių paslaugos

Description:

Camping ground services

55.30.12

Poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos
Recreational vehicle park and trailer park services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų
aikštelių paslaugos

Description:

Recreational vehicle park and trailer park services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo parai
paslaugos, teikiamos derinant maitinimo, poilsio ar
mokymo paslaugas pagal bendrą suaugusių, jaunimo
ar vaikų stovyklos paslaugų paketą, į kurį visos
įtrauktos paslaugos yra apmokamos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of overnight
accommodation, combined with food and recreational
or training services in a combined package at a camp
for adults, youth or children for which an all-inclusive
fee is charged

55.30.12.00.00

Poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos
Recreational vehicle park and trailer park services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų
aikštelių paslaugos

Description:

Recreational vehicle park and trailer park services

55.9

Kitos apgyvendinimo paslaugos
Other accommodation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos apgyvendinimo paslaugos

Description:

Other accommodation services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of space for a
recreational vehicle or tent, for persons away from their
place of residence, typically provided on a daily or
weekly basis This subcategory also includes: - provision
of space under protective shelters or plain bivouac
facilities for placing tents and/or sleeping bags This
subcategory excludes: - mountain refuges, cabins and
youth hostels, see 55.20.11
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55.90

Kitos apgyvendinimo paslaugos
Other accommodation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos apgyvendinimo paslaugos

Description:

Other accommodation services

55.90.1

Kitos apgyvendinimo paslaugos
Other accommodation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos apgyvendinimo paslaugos

Description:

Other accommodation services

55.90.11

Studentų apgyvendinimo studentų ir mokyklų bendrabučių kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for students in student residences and school dormitories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Studentų apgyvendinimo studentų ir mokyklų
bendrabučių kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for students in
student residences and school dormitories

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - studentų apgyvendinimo
mokykloms ir universitetams priklausančių studentų
gyvenamųjų patalpų ir bendrabučių kambariuose arba
numeriuose paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: universiteto studentų gyvenamųjų patalpų kambarių ir
numerių skyrimas konferencijų dalyviams arba
svečiams atostogų metu, žr. 55.20.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - room or unit
accommodation services for students in student
residences and dormitories attached to schools and
universities This subcategory excludes: - provision of
rooms or units in student residences to conference
participants or visitors during holidays, see 55.20.19

55.90.11.00.00

Studentų apgyvendinimo studentų ir mokyklų bendrabučių kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for students in student residences and school dormitories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Studentų apgyvendinimo studentų ir mokyklų
bendrabučių kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for students in
student residences and school dormitories

55.90.12

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės namų ar stovyklų kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for workers in workers hostels or camps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės namų
ar stovyklų kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for workers in
workers hostels or camps

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - trumpalaikės arba sezoninės
darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės
namuose arba stovyklose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - accommodation services
for workers in workers hostels or camps usually on a
short term or seasonal basis

55.90.12.00.00

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės namų ar stovyklų kambariuose ar numeriuose paslaugos
Room or unit accommodation services for workers in workers hostels or camps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės namų
ar stovyklų kambariuose ar numeriuose paslaugos

Description:

Room or unit accommodation services for workers in
workers hostels or camps
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55.90.13

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose transporto priemonėse teikiamos paslaugos
Sleeping car and similar services in other transport media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose transporto
priemonėse teikiamos paslaugos

Description:

Sleeping car and similar services in other transport
media

55.90.13.00.00

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose transporto priemonėse teikiamos paslaugos
Sleeping car and similar services in other transport media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose transporto
priemonėse teikiamos paslaugos

Description:

Sleeping car and similar services in other transport
media

55.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, apgyvendinimo paslaugos
Other accommodation services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, apgyvendinimo
paslaugos

Description:

Other accommodation services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo nuomojamų
namų, pensionų, gyvenamųjų kompleksų kambariuose
arba numeriuose, apstatytuose baldais, paslaugos
pusiau nuolatiniams gyventojams. Į šią subkategoriją
neįeina: - jaunimo nakvynės namai, žr. 55.20.11 studentų gyvenamosios patalpos, mokyklų
bendrabučiai, žr. 55.90.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - room or unit
accommodation services for semi-permanent residents
in rooming or boarding houses and residential clubs
This subcategory excludes: - youth hostels, see
55.20.11 - student residences, school dormitories, see
55.90.11

55.90.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, apgyvendinimo paslaugos
Other accommodation services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, apgyvendinimo
paslaugos

Description:

Other accommodation services n.e.c.

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos
Food and beverage serving services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos

Description:

Food and beverage serving services

56.1

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos
Restaurant and mobile food serving services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos

Description:

Restaurant and mobile food serving services

56.10

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos
Restaurant and mobile food serving services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos

Description:

Restaurant and mobile food serving services

56.10.1

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos
Restaurant and mobile food serving services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo paslaugos

Description:

Restaurant and mobile food serving services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - gėrimų be paruošto maisto
teikimo paslaugos, žr. 56.30.10

Explanatory
notes:

This category excludes: - serving services of beverages
without prepared foods, see 56.30.10

56.10.11

Maitinimo restoranuose paslaugos
Meal serving services with full restaurant service

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maitinimo restoranuose paslaugos

Description:

Meal serving services with full restaurant service

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - restoranų, kavinių ir panašių Explanatory
maitinimo įstaigų maisto ruošimo ir jo teikimo kartu su notes:
gėrimais paslaugos, kai prie kiekvieno staliuko (prie
baro ar atskirtose vietose) sėdinčius klientus aptarnauja
padavėjas, su pramogine programa arba be jos viešbučių ir kitų apgyvendinimo vietų maisto ruošimo ir
jo teikimo kartu su gėrimais paslaugos. Paprastai prie
kiekvieno staliuko (prie baro ar atskirtose vietose)
sėdinčius klientus aptarnauja padavėjas

56.10.11.00.00

Maitinimo restoranuose paslaugos
Meal serving services with full restaurant service

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maitinimo restoranuose paslaugos

Description:

Meal serving services with full restaurant service

56.10.12

Maitinimo traukinių vagonuose-restoranuose ir laivuose paslaugos
Meal serving services in railway dining cars and on ships

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maitinimo traukinių vagonuose-restoranuose ir
laivuose paslaugos

Description:

Meal serving services in railway dining cars and on
ships

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - transporto priemonėse, pvz., Explanatory
traukiniuose arba laivuose, teikiamos maisto ruošimo ir notes:
jo pateikimo su gėrimais paslaugos. Paprastai prie
kiekvieno staliuko (prie baro ar atskirtose vietose)
sėdinčius klientus aptarnauja padavėjas

56.10.12.00.00

Maitinimo traukinių vagonuose-restoranuose ir laivuose paslaugos
Meal serving services in railway dining cars and on ships

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maitinimo traukinių vagonuose-restoranuose ir
laivuose paslaugos

Description:

Meal serving services in railway dining cars and on
ships

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - food preparation and
related beverage services furnished by restaurants,
cafes and similar eating facilities providing full service
consisting of waiter service to individual customers
seated at tables (including counters or booths) with or
without entertainment - food preparation and related
beverage services furnished in hotels or other
accommodation places. Normally a full service
consisting of waiter service to individual customers
seated at tables (including counters or booths) is
provided.

This subcategory includes: - food preparation and
related beverage services furnished in transport
facilities, e.g., in trains or aboard ships. Normally a full
service consisting of waiter service to individual
customers seated at tables (including counters or
booths) is provided. - dining car services
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56.10.13

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos
Meal serving services in self-service establishments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos

Description:

Meal serving services in self-service establishments

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - valgių teikimo paslaugos
Explanatory
dalinio aptarnavimo ir savitarnos įstaigose, kuriose
notes:
valgoma sėdint, tačiau neteikiamos padavėjų
paslaugos, tokiose kaip: • greito maisto užeigos,
kuriose yra sėdimos vietos • valgyklos Į šią
subkategoriją neįeina: - maisto teikimas įstaigose,
neteikiant aptarnavimo paslaugų ir paprastai
neįrengiant sėdimų vietų, žr. 56.10.19 - gamyklų, biurų
arba mokyklų valgyklų paslaugos, teikiamos koncesijos
pagrindu, žr. 56.29.20

56.10.13.00.00

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos
Meal serving services in self-service establishments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos

Description:

Meal serving services in self-service establishments

56.10.19

Kitos maitinimo paslaugos
Other meal serving services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos maitinimo paslaugos

Description:

Other meal serving services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos maisto ruošimo ir jo
Explanatory
teikimo su gėrimais paslaugos, kurias teikia užkandžių, notes:
žuvų su keptomis bulvytėmis kioskai ar bufetai, greito
maisto užkandinės be sėdimų vietų, maistu išsinešimui
prekiaujantys vienetai ir pan. - ledainių ir cukrainių
paslaugos - prekybos automatuose parduodamų valgių
ir užkandžių, kurie ruošiami maitinimo vietoje, teikimo
paslaugos - mobilios maisto teikimo paslaugos,
ruošiant ir teikiant maistą bei gėrimus, vartojamus
nedelsiant, iš variklinių transporto priemonių arba
nevariklinių vežimėlių. Šios paslaugos teikiamos be
padavėjų paslaugų ir paprastai siūlomų sėdimų vietų. Į
šią subkategoriją neįeina: - valgių ir užkandžių,
ruošiamų ne maitinimo vietoje, pardavimo per
prekybos automatus paslaugos, žr. 47.00.1, 47.00.2

56.10.19.00.00

Kitos maitinimo paslaugos
Other meal serving services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos maitinimo paslaugos

Description:

Other meal serving services

56.2

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitos maisto teikimo paslaugos
Event catering services and other food serving services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitos maisto
teikimo paslaugos

Description:

Event catering services and other food serving services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - meals serving services in
limited- and self-service establishments, providing
seating but not waiter service, such as: • fast-food
outlets with seating • canteens This subcategory
excludes: - the provision of food by facilities without
waiter service and not normally offering seating, see
56.10.19 - factory, office or school canteen services on
concession basis, see 56.29.20

This subcategory includes: - other food preparation
and related beverages services provided by
refreshment stands, fish-and-chips stands, fast-food
outlets without seating, take-away facilities, etc. services of ice-cream parlours and cake serving places
- services of meals and snacks prepared on the
premises dispensed through vending machines mobile food services, preparing and serving food and
beverages for immediate consumption from motorised
vehicle or non-motorised carts These services are
provided without seating and waiter services. This
subcategory excludes: - services of meals and snacks
not prepared on the premises dispensed through
vending machines, see 47.00.1, 47.00.2
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56.21

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos
Event catering services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

Description:

Event catering services

56.21.1

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos
Event catering services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

Description:

Event catering services

56.21.11

Pagaminto valgio tiekimo į namus paslaugos
Event catering services for private households

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagaminto valgio tiekimo į namus paslaugos

Description:

Event catering services for private households

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal sutartį teikiamos
Explanatory
maisto ruošimo ir pristatymo paslaugos privatiems
notes:
asmenims ar namų ūkiams sutartyje nurodytoje vietoje
tam tikro renginio metu

56.21.11.00.00

Pagaminto valgio tiekimo į namus paslaugos
Event catering services for private households

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagaminto valgio tiekimo į namus paslaugos

Description:

Event catering services for private households

56.21.19

Kitos pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos
Other event catering services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

Description:

Other event catering services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal sutartį teikiamos kitos Explanatory
maisto ruošimo ir pristatymo paslaugos sutartyje
notes:
nurodytose institucijų, vyriausybinėse, komercinėse,
pramoninėse ar gyvenamosiose patalpose ar buveinėse
tam tikro renginio metu

56.21.19.00.00

Kitos pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos
Other event catering services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

Description:

Other event catering services

56.29

Kitos maisto tiekimo paslaugos
Other food serving services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - food preparation and
supply services based on contractual arrangements
where the service is provided to a private
person/household, at a location specified by the
customer, for a specific event

This subcategory includes: - other food preparation
and supply services based on contractual
arrangements with the customer, at institutional,
governmental, commercial, industrial or residential
premises or location/s specified by the customer, for a
specific event
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Pavadinimas:

Kitos maisto tiekimo paslaugos

Description:

Other food serving services

56.29.1

Maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos
Contract food services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos

Description:

Contract food services

56.29.11

Maisto tiekimo pagal sutartį transporto įmonėms paslaugos
Contract food services for transportation operators

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Maisto tiekimo pagal sutartį transporto įmonėms
paslaugos

Description:

Contract food services for transportation operators

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal sutartį teikiamos
maisto ruošimo ir pristatymo paslaugos oro linijų ir
kitoms transporto kompanijoms

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - food preparation and
supply services based on contractual arrangements for
airline companies and other transportation companies

56.29.11.00.00

Maisto tiekimo pagal sutartį transporto įmonėms paslaugos
Contract food services for transportation operators

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Maisto tiekimo pagal sutartį transporto įmonėms
paslaugos

Description:

Contract food services for transportation operators

56.29.19

Kitos maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos
Other contract food services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos

Description:

Other contract food services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tam tikru laiku pagal sutartį
Explanatory
teikiamos maisto ruošimo ir pristatymo paslaugos,
notes:
pavyzdžiui, maisto teikimo koncesijos paslaugos sporto
ir panašių renginių metu Į šią subkategoriją neįeina: valgyklų paslaugos, žr. 56.29.20

56.29.19.00.00

Kitos maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos
Other contract food services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos

Description:

Other contract food services

56.29.2

Valgyklų paslaugos
Canteen services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Valgyklų paslaugos

Description:

Canteen services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - food preparation and
supply services based on contractual arrangements
with the customer for a specific period of time; for
example food concessions at sports events and similar
facilities This subcategory excludes: - canteen services,
see 56.29.20
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56.29.20

Valgyklų paslaugos
Canteen services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valgyklų paslaugos

Description:

Canteen services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - maisto teikimo koncesijos
Explanatory
paslaugos, t. y. maitinimo įstaigų, tokių kaip valgyklos ir notes:
savitarnos užkandinės, eksploatavimo paslaugos
Valgiai ir gėrimai teikiami paprastai sumažintomis
kainomis aiškiai apibrėžtoms asmenų grupėms, kurias
dažniausiai sieja profesinio pobūdžio ryšiai, tokiose
įstaigose kaip sporto, gamyklos ar biuro valgyklos,
mokyklų valgyklos ir virtuvės, universiteto valgyklos,
ginkluotųjų pajėgų padalinių valgyklos ir pan.

56.29.20.00.10

Įmonių, sporto įrenginių bei įstaigų bufetų ir valgyklų paslaugos
Canteen and buffet services of enterprises, sports facilities and institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmonių, sporto įrenginių bei įstaigų bufetų ir valgyklų
paslaugos

Description:

Canteen and buffet services of enterprises, sports
facilities and institutions

56.29.20.00.20

Mokyklų bufetų, valgyklų ir virtuvių paslaugos
School buffet, canteen and kitchen services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mokyklų bufetų, valgyklų ir virtuvių paslaugos

Description:

School buffet, canteen and kitchen services

56.29.20.00.30

Aukštųjų mokyklų bufetų ir valgyklų paslaugos
Higher education institutions buffet and canteen services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštųjų mokyklų bufetų ir valgyklų paslaugos

Description:

Higher education institutions buffet and canteen
services

56.29.20.00.40

Kareiviams, jūreiviams ir kt. skirtų bufetų, valgyklų ir lauko virtuvių paslaugos
Buffet, canteen and mobile kitchen services for soldiers, sailors, etc.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kareiviams, jūreiviams ir kt. skirtų bufetų, valgyklų ir
lauko virtuvių paslaugos

Description:

Buffet, canteen and mobile kitchen services for soldiers,
sailors, etc.

56.29.20.00.50

Tam tikroms žmonių grupėms skirtų specializuotų valgyklų paslaugos
Specialised canteen services for certain groups of people

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tam tikroms žmonių grupėms skirtų specializuotų
valgyklų paslaugos

Description:

Specialised canteen services for certain groups of
people

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - food service concession
services, i.e. the provision of operating services by
operators of eating facilities such as canteens and
cafeterias Provision services of meals and drinks,
usually at reduced prices to groups of clearly defined
persons who are mostly linked by ties of a professional
nature such as sport, factory or office canteens, schools
canteens and kitchens, services of university dining
halls, messes and canteens for members of the armed
forces, etc.
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56.29.20.00.80

Kitų bufetų ir valgyklų paslaugos
Other buffet and canteen service

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų bufetų ir valgyklų paslaugos

Description:

Other buffet and canteen service

56.3

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos
Beverage serving services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

Description:

Beverage serving services

56.30

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos
Beverage serving services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

Description:

Beverage serving services

56.30.1

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos
Beverage serving services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

Description:

Beverage serving services

56.30.10

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos
Beverage serving services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

Description:

Beverage serving services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gėrimų, dažniausiai
Explanatory
alkoholinių, teikimo baruose, aludėse, naktiniuose
notes:
klubuose, diskotekose ir pan., su pramogine programa
arba be jos, paslaugos. Įeina ir barų, esančių
viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo vietose ar
transporto priemonėse, pvz., traukiniuose ar laivuose,
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - paruoštų ir
įpakuotų gėrimų perpardavimas, žr. 47.00.25, 47.00.26 gėrimų mažmeninė prekyba prekybos automatuose, žr.
47.00.26 - paruoštų valgių ir susijusių gėrimų teikimo
paslaugos, žr. 56.10.1 - valgių, užkandžių ir gėrimų,
ruošiamų ne maitinimo vietoje, pardavimo per
prekybos automatus paslaugos, žr. 47.00.1, 47.00.2 diskotekų ir šokių klubų paslaugos, be gėrimų teikimo
paslaugų, žr. 93.29.19

56.30.10.00.00

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos
Beverage serving services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

Description:

Beverage serving services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - beverage-serving services,
of mostly alcoholic beverages, delivered by bars, beer
halls, nightclubs, discotheques and similar facilities,
with or without entertainment. Included are such
services provided by bars operated in hotels or other
accommodation places or in transport facilities, e.g. in
trains or aboard ships. This subcategory excludes: reselling packaged/prepared beverages, see 47.00.25,
47.00.26 - retail sale of beverages through vending
machines, see 47.00.26 - meals services for food and
related beverages, see 56.10.1 - services of meals,
snacks and beverages not prepared on the premises
dispensed through vending machines, see 47.00.1,
47.00.2 - operation of discotheques and dance floors
without beverage serving, see 93.29.19
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J

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS
INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS

Description:

INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES

58

Leidybos paslaugos
Publishing services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Leidybos paslaugos

Description:

Publishing services

58.1

Knygų, periodinių leidinių leidybos paslaugos ir kitos leidybinės paslaugos
Publishing services of books, periodicals and other publishing services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Knygų, periodinių leidinių leidybos paslaugos ir kitos
leidybinės paslaugos

Description:

Publishing services of books, periodicals and other
publishing services

58.11

Knygų leidybos paslaugos
Book publishing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Knygų leidybos paslaugos

Description:

Book publishing services

58.11.1

Spausdintos knygos
Printed books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdintos knygos

Description:

Printed books

58.11.11

Spausdinti vadovėliai
Printed educational textbooks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti vadovėliai

Description:

Printed educational textbooks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - leidiniai, kurie pirmiausia
naudojami kaip oficialių studijų programų mokomoji
medžiaga studentams ir dėstytojams. Šias knygas
paprastai sudaro žinių santraukos ir (arba) prie teksto
pridedami praktiniai klausimai. Čia įeina pratybų
sąsiuviniai, dėstytojo vadovai ir mokymo priemonės,
taip pat interaktyvi medžiaga.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - titles published to be
primarily used as educational material for students and
teachers in formal study programs. These books
generally contain knowledge summaries and/or
practice questions with the text. Includes workbooks,
teachers manuals and resource materials, as well as
interactive materials.

58.11.11.00.00

Spausdinti vadovėliai
Printed educational textbooks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti vadovėliai

Description:

Printed educational textbooks

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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58.11.12

Spausdintos profesinės, techninės ir mokslinės literatūros knygos
Printed professional, technical and scholarly books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdintos profesinės, techninės ir mokslinės
literatūros knygos

Description:

Printed professional, technical and scholarly books

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specializuoti leidiniai, kurių
turinį sudaro tyrimai, specialios žinios, ir (arba)
informacija, skirta akademinei ir mokslinei
bendruomenei, arba informacija, naudojama asmenų,
dirbančių pagal specifinę, pvz., teisininko, gydytojo,
elektriko, buhalterio, verslo arba kompiuterių
specialisto, profesiją

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - specialised titles
containing research, advanced knowledge, and/or
information aimed at the academic and research
community, or used by individuals in the practice of
specific occupations or professions, e.g. lawyers,
doctors, electricians, accountants, business or
computer professionals

58.11.12.00.00

Spausdintos profesinės, techninės ir mokslinės literatūros knygos
Printed professional, technical and scholarly books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos profesinės, techninės ir mokslinės
literatūros knygos

Description:

Printed professional, technical and scholarly books

58.11.13

Spausdintos knygos vaikams
Printed children books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdintos knygos vaikams

Description:

Printed children books

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vaikams skirti leidiniai,
įskaitant paveikslėlių knygas ir knygas, kuriose tekstas
nėra svarbus, tokie kaip: • grožinės ir negrožinė
literatūros leidiniai • informaciniai leidiniai • mišrieji
knygos ir žaislo komplektai • garsaknygės • spalvinimo
knygelės. Į šią subkategoriją neįeina: - lipdukų knygos,
žr. 58.19.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - titles published for
children, including picture books and books not
intended as text books, such as • fiction and nonfiction • reference books • bundled book-and- toy kits
• talking books • colouring books This subcategory
excludes: - sticker books, see 58.19.19

58.11.13.00.00

Spausdintos knygos vaikams
Printed children books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdintos knygos vaikams

Description:

Printed children books

58.11.14

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos
Printed dictionaries and encyclopaedias

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos

Description:

Printed dictionaries and encyclopaedias

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendrojo pobūdžio
Explanatory
informaciniai leidiniai, skirti plačiajai visuomenei, pvz.: • notes:
žodynai • enciklopedijos • sisteminiai žodynai - minėtų
leidinių serijiniai sąsiuviniai Į šią subkategoriją neįeina: atlasai ir kiti leidiniai su žemėlapiais, žr. 58.11.15

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - titles published for general
reference purposes and aimed at the public at large,
e.g.: • dictionaries • encyclopaedias • thesauruses serial instalments of such titles This subcategory
excludes: - atlases and other books with maps, see
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58.11.14.00.00

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos
Printed dictionaries and encyclopaedias

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos

Description:

Printed dictionaries and encyclopaedias

58.11.15

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su žemėlapiais
Printed atlases and other books with maps

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su žemėlapiais

Description:

Printed atlases and other books with maps

58.11.15.00.00

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su žemėlapiais
Printed atlases and other books with maps

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su žemėlapiais

Description:

Printed atlases and other books with maps

58.11.16

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografiniai ar panašūs jūrlapiai
Printed maps and hydrographic or similar charts, other than in book form

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografiniai Description:
ar panašūs jūrlapiai

Printed maps and hydrographic or similar charts, other
than in book form

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - gaubliai, žr. 32.99.59

This subcategory excludes: - globes, see 32.99.59

58.11.16.00.00

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografiniai ar panašūs jūrlapiai
Printed maps and hydrographic or similar charts, other than in book form

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografiniai Description:
ar panašūs jūrlapiai

58.11.19

Kitos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai
Other printed books, brochures, leaflets and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir
panašūs spaudiniai

Description:

Other printed books, brochures, leaflets and the like

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendrojo pobūdžio knygos, Explanatory
skirtos plačiajai visuomenei Čia įeina grožinės ir
notes:
negrožinės literatūros leidiniai; poezija ir drama;
religinės knygos, šventieji raštai ir giesmynai; literatūra,
tokia kaip istorija, politinės, biografijos, namų ūkio ir
sodo, patarimų ir maisto gaminimo knygos, kelionių
vadovai ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: garsaknygės, 58.11.20
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58.11.19.00.00

Kitos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai
Other printed books, brochures, leaflets and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir
panašūs spaudiniai

Description:

Other printed books, brochures, leaflets and the like

58.11.2

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse laikmenose
Books on disk, tape or other physical media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse
laikmenose

Description:

Books on disk, tape or other physical media

58.11.20

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse laikmenose
Books on disk, tape or other physical media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse
laikmenose

Description:

Books on disk, tape or other physical media

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - fizinės laikmenos
(kompaktiniai diskai, juostos ir pan.), kuriose įrašytos
garsaknygės, t. y. skaitomų knygų tekstų garso įrašai fizinės laikmenos (kompaktiniai diskai, diskeliai,
mikrofilmai, mikrokortos ir pan.), kuriose įrašyti
periodinių leidinių, vadovėlių, informacinio pobūdžio
knygų ir kitų šaltinių tekstų įrašai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - physical media (CD-ROM,
tape etc.) containing audio books, i.e. audio recordings
of someone reading the text of a book - physical
media (CD-ROM, diskette, microfilm, microfiche etc.)
containing non-audio recordings of text material from
periodicals, textbooks, reference books and other
sources

58.11.20.00.00

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse laikmenose
Books on disk, tape or other physical media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse
laikmenose

Description:

Books on disk, tape or other physical media

58.11.3

Knygos tiesioginės prijungties režimu
On-line books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Knygos tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line books

58.11.30

Knygos tiesioginės prijungties režimu
On-line books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygos tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line books

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - knygos, įskaitant mokyklų
vadovėlius, bendrojo pobūdžio informacines knygas,
tokios kaip atlasai ir kiti žemėlapių ar žvaigždėlapių
leidiniai, žodynai ir enciklopedijos, tiesioginės
prijungties režimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - on-line books, including
school textbooks, general reference books, such as
atlases and other books of maps or charts, dictionaries
and encyclopaedias
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58.11.30.00.00

Knygos tiesioginės prijungties režimu
On-line books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygos tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line books

58.11.4

Reklamos vieta knygose
Advertising space in books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vieta knygose

Description:

Advertising space in books

58.11.41

Reklamos vieta spausdintose knygose
Advertising space in books, printed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintose knygose

Description:

Advertising space in books, printed

58.11.41.00.00

Reklamos vieta spausdintose knygose
Advertising space in books, printed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintose knygose

Description:

Advertising space in books, printed

58.11.42

Reklamos vieta elektroninėse knygose
Advertising space in books, electronic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroninėse knygose

Description:

Advertising space in books, electronic

58.11.42.00.00

Reklamos vieta elektroninėse knygose
Advertising space in books, electronic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroninėse knygose

Description:

Advertising space in books, electronic

58.11.5

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį
Publishing of books on a fee or contract basis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Publishing of books on a fee or contract basis

58.11.50

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį
Publishing of books on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Publishing of books on a fee or contract basis
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58.11.50.00.00

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį
Publishing of books on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Publishing of books on a fee or contract basis

58.11.6

Knygų licencijavimo paslaugos
Licensing services for books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Knygų licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for books

58.11.60

Knygų licencijavimo paslaugos
Licensing services for books

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Knygų licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for books

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę kopijuoti, platinti arba naudoti
literatūros originalus, tokius kaip knygos, brošiūros,
lankstinukai, žemėlapiai ir panašiai. Į šią subkategoriją
neįeina: - knygų nuoma, žr. 77.29.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - licensing services for the
right to reproduce, distribute or incorporate literary
originals such as books, brochures, leaflets, maps and
the like This subcategory excludes: - rental of books,
see 77.29.19

58.11.60.00.00

Knygų licencijavimo paslaugos
Licensing services for books

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Knygų licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for books

58.12

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
Publishing directories and mailing lists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

Description:

Publishing directories and mailing lists

58.12.1

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir adresų sąrašai
Directories and mailing lists printed or on physical media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir
adresų sąrašai

Description:

Directories and mailing lists printed or on physical
media

58.12.10

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir adresų sąrašai
Directories and mailing lists printed or on physical media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir
adresų sąrašai

Description:

Directories and mailing lists printed or on physical
media

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sisteminės struktūros
kontaktinės informacijos rinkinių leidyba. Dažnai
pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - publications of collections
of systematically organised contact information.
Descriptive information on persons, organisations,
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asmenis, organizacijas, leidinius ar kitus objektus.
Keletas pavyzdžių: • telefonų knygos • verslo ir
prekybos įmonių katalogai • savivaldybės ir miesto
valdžios institucijų sąvadas Į šią subkategoriją neįeina: pašto adresų originalių sąrašų sudarymas, žr. 63.99.20

publications, or other entities is often included. Some
examples are: • telephone directories • business and
trade directories • municipal and city directories This
subcategory excludes: - original compilations of
mailing lists, see 63.99.20

58.12.10.00.00

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir adresų sąrašai
Directories and mailing lists printed or on physical media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir
adresų sąrašai

Description:

Directories and mailing lists printed or on physical
media

58.12.2

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės prijungties režimu
On-line directories and mailing lists

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės
prijungties režimu

Description:

On-line directories and mailing lists

58.12.20

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės prijungties režimu
On-line directories and mailing lists

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės
prijungties režimu

Description:

On-line directories and mailing lists

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sisteminės struktūros
Explanatory
kontaktinės informacijos teikimas tiesioginės
notes:
prijungties režimu. Čia dažniausiai įeina aprašomojo
pobūdžio informacija apie asmenis, organizacijas,
leidinius ar kitus objektus. Keletas pavyzdžių: • telefonų
knygos • verslo ir prekybos įmonių katalogai •
savivaldybės ir miesto valdžios institucijų sąvadas

58.12.20.00.00

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės prijungties režimu
On-line directories and mailing lists

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės
prijungties režimu

Description:

On-line directories and mailing lists

58.12.3

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use directories and mailing lists

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use directories and
mailing lists

58.12.30

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use directories and mailing lists

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use directories and
mailing lists
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58.12.30.00.00

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use directories and mailing lists

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use directories and
mailing lists

58.13

Laikraščių leidybos paslaugos
Publishing services of newspapers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laikraščių leidybos paslaugos

Description:

Publishing services of newspapers

58.13.1

Spausdinti laikraščiai
Printed newspapers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinti laikraščiai

Description:

Printed newspapers

58.13.10

Spausdinti laikraščiai
Printed newspapers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti laikraščiai

Description:

Printed newspapers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bent keturis kartus per
savaitę spausdinami laikraščiai, kuriuose nagrinėjamos
įvairios temos ir kurie skirti plačiajai visuomenei. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - ne rečiau kaip keturis
kartus per savaitę spausdinami reklaminiai laikraščiai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - newspapers published at
least four times a week covering multiple topics with
the intent of appealing to a broad audience This
subcategory includes also: - advertising newspapers
published at least four times a week

58.13.10.00.00

Spausdinti laikraščiai
Printed newspapers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti laikraščiai

Description:

Printed newspapers

58.13.2

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu
On-line newspapers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line newspapers

58.13.20

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu
On-line newspapers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line newspapers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - internete skelbiami
prenumeruojami arba ne elektroniniai laikraščiai, kurių
turinys atnaujinamas ne rečiau kaip keturis kartus per
savaitę nustatytais laiko tarpais, paprastai kasdien -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - on-line newspapers issued
on the Internet where the main content is updated at
least four times a week at fixed intervals, usually on a
daily basis; whether on subscription or not - portions
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laikraščių sudedamosios dalys, tokios kaip
svarbiausiųjų žinių santraukos, siunčiamos elektroniniu
paštu kasdien arba dar dažniau. Į šią subkategoriją
neįeina: - skaitmeniniai archyvai, žr. 91.01.12

of newspapers such as headlines E-mailed daily or
more frequently This subcategory excludes: - digital
archives, see 91.01.12

58.13.20.00.00

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu
On-line newspapers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line newspapers

58.13.3

Reklamos vieta laikraščiuose
Advertising space in newspapers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vieta laikraščiuose

Description:

Advertising space in newspapers

58.13.31

Reklamos vieta spausdintuose laikraščiuose
Advertising space in newspapers, printed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintuose laikraščiuose

Description:

Advertising space in newspapers, printed

58.13.31.00.00

Reklamos vieta spausdintuose laikraščiuose
Advertising space in newspapers, printed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintuose laikraščiuose

Description:

Advertising space in newspapers, printed

58.13.32

Reklamos vieta elektroniniuose laikraščiuose
Advertising space in newspapers, electronic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroniniuose laikraščiuose

Description:

Advertising space in newspapers, electronic

58.13.32.00.00

Reklamos vieta elektroniniuose laikraščiuose
Advertising space in newspapers, electronic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroniniuose laikraščiuose

Description:

Advertising space in newspapers, electronic

58.14

Žurnalų ir periodinių leidinių leidybos paslaugos
Publishing services of journals and periodicals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žurnalų ir periodinių leidinių leidybos paslaugos

Description:

Publishing services of journals and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - laikraščiai, žurnalai ir periodiniai
leidiniai, spausdinami rečiau nei keturis kartus per
savaitę. Į šią klasę neįeina: - laikraščiai ir periodiniai
leidiniai, spausdinami ne rečiau kaip keturis kartus per
savaitę, žr. 58.13

Explanatory
notes:

This class includes: - newspapers, journals and
periodicals published less than four times a week This
class excludes: - newspapers and periodicals published
at least four times a week, see 58.13
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58.14.1

Spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai
Printed journals and periodicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai

Description:

Printed journals and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - periodiniai leidiniai tiesioginės Explanatory
prijungties režimu, žr. 58.14.20
notes:

58.14.11

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir periodiniai leidiniai
Printed general interest journals and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir periodiniai
leidiniai

Description:

Printed general interest journals and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - plačiajai visuomenei skirti
periodiniai leidiniai, kuriuose nagrinėjamos įvairios
bendrojo pobūdžio temos. Čia įeina, pvz., bendrojo
pobūdžio žinios, verslo naujienos, su asmeninėmis
lėšomis susijusi informacija, bendrojo pobūdžio
informacija (įskaitant straipsnius, nuotraukas ir pan.)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - periodicals covering
multiple topics of general interest intended to appeal
to a broad audience. Examples include general news,
business news, personal finance, general interest
(including articles, pictures, etc.)

58.14.11.00.00

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir periodiniai leidiniai
Printed general interest journals and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir periodiniai
leidiniai

Description:

Printed general interest journals and periodicals

58.14.12

Spausdinti verslo, profesiniai ir akademiniai žurnalai ir periodiniai leidiniai
Printed business, professional and academic journals and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti verslo, profesiniai ir akademiniai žurnalai ir
periodiniai leidiniai

Description:

Printed business, professional and academic journals
and periodicals

58.14.12.00.00

Spausdinti verslo, profesiniai ir akademiniai žurnalai ir periodiniai leidiniai
Printed business, professional and academic journals and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti verslo, profesiniai ir akademiniai žurnalai ir
periodiniai leidiniai

Description:

Printed business, professional and academic journals
and periodicals

58.14.19

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai
Other printed journals and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai

Description:

Other printed journals and periodicals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category excludes: - on-line periodicals, see
58.14.20

1 627/1 939

PGPK 2013

58.14.19.00.00

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai
Other printed journals and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai

Description:

Other printed journals and periodicals

58.14.2

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties režimu
On-line journals and periodicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties
režimu

Description:

On-line journals and periodicals

58.14.20

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties režimu
On-line journals and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties
režimu

Description:

On-line journals and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - internete skelbiamų
prenumeruojamų arba ne žurnalų ir kitų periodinių
leidinių, kurių turinys atnaujinamas rečiau kaip keturis
kartus per savaitę nustatytais laiko tarpais, paprastai
kartą per savaitę ar kartą per mėnesį, leidybos
paslaugos - periodinių leidinių sudedamosios dalys,
tokios kaip svarbiausiųjų žinių santraukos, reguliariai
siunčiamos elektroniniu paštu Į šią subkategoriją
neįeina: - skaitmeniniai archyvai, žr. 91.01.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - on-line provision services
of journals and other periodicals issued on the Internet
where the main content is updated less than four times
a week at fixed intervals, usually on weekly or monthly
basis; whether on subscription or not - portions of the
periodicals such as headlines E-mailed on regular basis
This subcategory excludes: - digital archives, see
91.01.12

58.14.20.00.00

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties režimu
On-line journals and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties
režimu

Description:

On-line journals and periodicals

58.14.3

Reklamos vieta žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose
Advertising space in journals and periodicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vieta žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

Description:

Advertising space in journals and periodicals

58.14.31

Reklamos vieta spausdintuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose
Advertising space in journals and periodicals, printed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintuose žurnaluose ir
periodiniuose leidiniuose

Description:

Advertising space in journals and periodicals, printed
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58.14.31.00.00

Reklamos vieta spausdintuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose
Advertising space in journals and periodicals, printed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta spausdintuose žurnaluose ir
periodiniuose leidiniuose

Description:

Advertising space in journals and periodicals, printed

58.14.32

Reklamos vieta elektroniniuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose
Advertising space in journals and periodicals, electronic

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroniniuose žurnaluose ir
periodiniuose leidiniuose

Description:

Advertising space in journals and periodicals, electronic

58.14.32.00.00

Reklamos vieta elektroniniuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose
Advertising space in journals and periodicals, electronic

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta elektroniniuose žurnaluose ir
periodiniuose leidiniuose

Description:

Advertising space in journals and periodicals, electronic

58.14.4

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for journals and periodicals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for journals and periodicals

58.14.40

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for journals and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for journals and periodicals

58.14.40.00.00

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for journals and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for journals and periodicals

58.19

Kitos leidybos paslaugos
Other publishing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos leidybos paslaugos

Description:

Other publishing services
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58.19.1

Kitos spaudinių leidybos paslaugos
Other printed matter publishing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos spaudinių leidybos paslaugos

Description:

Other printed matter publishing services

58.19.11

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su sveikinimais ir kt.
Printed postcards, cards bearing greetings and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su sveikinimais ir kt. Description:

58.19.11.00.00

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su sveikinimais ir kt.
Printed postcards, cards bearing greetings and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su sveikinimais ir kt. Description:

58.19.12

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos
Printed pictures, designs and photographs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

Description:

Printed pictures, designs and photographs

58.19.12.00.00

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos
Printed pictures, designs and photographs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

Description:

Printed pictures, designs and photographs

58.19.13

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos), kalendoriai
Printed transfers (decalcomanias), calendars

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos), kalendoriai

Description:

Printed transfers (decalcomanias), calendars

58.19.13.00.00

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos), kalendoriai
Printed transfers (decalcomanias), calendars

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos), kalendoriai

Description:

Printed transfers (decalcomanias), calendars

58.19.14

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs ženklai; žymėti popieriaus gaminiai; čekių blankai; banknotai,
akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai
Printed unused postage, revenue or similar stamps; stamp-impressed paper; cheque forms; banknotes, stock, share or bond certificates
and similar documents of title

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens

Subkategorija

Level name:

Subcategory
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai, žyminiai
(rinkliavos) ir panašūs ženklai; žymėti popieriaus
gaminiai; čekių blankai; banknotai, akcijos, sertifikatai,
obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai

58.19.14.00.00

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs ženklai; žymėti popieriaus gaminiai; čekių blankai; banknotai,
akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai
Printed unused postage, revenue or similar stamps; stamp-impressed paper; cheque forms; banknotes, stock, share or bond certificates
and similar documents of title

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai, žyminiai
(rinkliavos) ir panašūs ženklai; žymėti popieriaus
gaminiai; čekių blankai; banknotai, akcijos, sertifikatai,
obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai

Description:

Printed unused postage, revenue or similar stamps;
stamp-impressed paper; cheque forms; banknotes,
stock, share or bond certificates and similar documents
of title

58.19.15

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos katalogai ir panašūs spaudiniai
Printed trade advertising material, commercial catalogues and the like

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos
katalogai ir panašūs spaudiniai

Description:

Printed trade advertising material, commercial
catalogues and the like

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - spausdinti reklaminiai
laikraščiai, žr. 58.13.10

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - printed advertising
newspapers, see 58.13.10

58.19.15.00.00

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos katalogai ir panašūs spaudiniai
Printed trade advertising material, commercial catalogues and the like

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos
katalogai ir panašūs spaudiniai

Description:

Printed trade advertising material, commercial
catalogues and the like

58.19.19

Kiti spaudiniai
Other printed matter

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti spaudiniai

Description:

Other printed matter

58.19.19.00.00

Kiti spaudiniai
Other printed matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti spaudiniai

Description:

Other printed matter

58.19.2

Kitos rūšies informacija tiesioginės prijungties režimu
Other on-line content

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos rūšies informacija tiesioginės prijungties režimu

Description:

Other on-line content
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58.19.21

Informacija suaugusiesiems tiesioginės prijungties režimu
On-line adult content

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Informacija suaugusiesiems tiesioginės prijungties
režimu

Description:

On-line adult content

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina tokių paslaugų teikimas: Explanatory
suaugusiems skirtų temų, aiškiai seksualinio pobūdžio, notes:
skelbimas arba transliavimas internete, įskaitant
grafikos elementus, tiesiogines transliacijas,
interaktyvius pasirodymus ir virtualias veiklas. Mokestis
už peržiūrą gali būti registracijos mokestis, narystės
mokestis arba apmokėjimas pagal žiūrėjimo trukmę. Į
šią subkategoriją neįeina: - suaugusiems skirti
laikraščiai, periodiniai leidiniai ir knygos tiesioginės
prijungties režimu, žr. 58.11.30, 58.13.20, 58.14.20 suaugusiems skirtų leidinių skaitmeniniai archyvai, žr.
91.01.12

58.19.21.00.00

Informacija suaugusiesiems tiesioginės prijungties režimu
On-line adult content

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Informacija suaugusiesiems tiesioginės prijungties
režimu

Description:

On-line adult content

58.19.29

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija tiesioginės prijungties režimu
Other on-line content n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija tiesioginės
prijungties režimu

Description:

Other on-line content n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kiti, anksčiau nepaminėti,
tiesioginės prijungties režimu skelbiami spaudiniai,
tokie kaip sveikinimo atvirukai, kalendoriai, meno
kūrinių reprodukcijos - internete skelbiama statistinė ir
pan. informacija. Į šią subkategoriją neįeina: taikomųjų programų prieglobos ir taikomosios
paslaugos, žr. 63.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other on-line content not
included above such as greeting cards, calendars,
reproduction of works of art - statistics and similar
information published on-line This subcategory
excludes: - application hosting and application service
provisioning, see 63.11

58.19.29.00.00

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija tiesioginės prijungties režimu
Other on-line content n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija tiesioginės
prijungties režimu

Description:

Other on-line content n.e.c.

58.19.3

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos
Licensing services for other printed matter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for other printed matter
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58.19.30

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos
Licensing services for other printed matter

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for other printed matter

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
Explanatory
siekiant gauti teisę kopijuoti, platinti ir naudoti
notes:
meninius originalus, tokius kaip originalių meninių
kūrinių reprodukcijos ir nauji leidiniai - licencijavimo
paslaugos, susijusios su kita autoriaus teisės saugoma
spausdinta medžiaga, tokia kaip kalendoriai, sveikinimo
atvirukai, nuotraukos ir pan.

58.19.30.00.00

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos
Licensing services for other printed matter

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for other printed matter

58.2

Programinės įrangos leidybos paslaugos
Software publishing services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Programinės įrangos leidybos paslaugos

Description:

Software publishing services

58.21

Kompiuterinių žaidimų leidybos paslaugos
Publishing services of computer games

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų leidybos paslaugos

Description:

Publishing services of computer games

58.21.1

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai
Computer games, packaged

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games, packaged

58.21.10

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai
Computer games, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games, packaged

58.21.10.00.00

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai
Computer games, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games, packaged

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - licensing services for the
right to reproduce, distribute or incorporate artistic
originals such as reproduction and reprints of original
works of arts - licensing services for other copyrighted
printed matter such as calendars, greeting cards,
photos etc.
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58.21.2

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai
Computer games downloads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games downloads

58.21.20

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai
Computer games downloads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games downloads

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterinių žaidimų
elektroninės rinkmenos, kurias galima atsisiųsti ir
išsaugoti nuosavose laikmenose

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - electronic files containing
computer games that can be downloaded and stored
on a local device

58.21.20.00.00

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai
Computer games downloads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai

Description:

Computer games downloads

58.21.3

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu
On-line games

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line games

58.21.30

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu
On-line games

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line games

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - internetinių žaidimų teikimas, Explanatory
tokių kaip: • vaidybiniai žaidimai • strateginiai žaidimai notes:
• veiksmo žaidimai • kortų žaidimai • žaidimai vaikams
Mokestis už žaidimą gali būti registracijos mokestis
arba apmokėjimas pagal žaidimo trukmę. Į šią
subkategoriją neįeina: - azartinių lošimų tiesioginės
prijungties režimu paslaugos, žr. 92.00.14

58.21.30.00.00

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu
On-line games

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line games

58.21.4

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer games

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo

Description:

Licensing services for the right to use computer games

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of games that
are intended to be played on the Internet such as
provision of: • role-playing games (RPGs) • strategy
games • action games • card games • children's games
Payment may be by methods such as subscription or
pay-per-play. This subcategory excludes: - on-line
gambling services, see 92.00.14
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paslaugos
58.21.40

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer games

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use computer games

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę dauginti, platinti arba naudoti
kompiuterinių žaidimų kompiuterines programas,
programų aprašus ir pagalbinę medžiagą. Į šią
subkategoriją neįeina: - teisių įsigijimas ir leidybos
paslaugos, žr. 58 skyrių - standartinės programinės
įrangos paketai, žr. 58.2 - ribojančios vartotoją
licencijos kaip supakuotos programinės įrangos dalis,
žr. 58.2

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - licensing services for the
right to reproduce, distribute or incorporate computer
programs, program descriptions and supporting
materials for computer games This subcategory
excludes: - acquisition of rights and publishing services,
see division 58 - off the shelf (packaged) software, see
58.2 - limited end-user licenses as part of packaged
software, see 58.2

58.21.40.00.00

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer games

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use computer games

58.29

Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos
Other software publishing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos

Description:

Other software publishing services

58.29.1

Supakuotos sisteminės programos
Systems software, packaged

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Supakuotos sisteminės programos

Description:

Systems software, packaged

58.29.11

Supakuotos operacinės sistemos
Operating systems, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuotos operacinės sistemos

Description:

Operating systems, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemo lygmens programinė
Explanatory
įranga, kuri valdo periferinės techninės įrangos sietuvą, notes:
planuoja užduotis, priskiria vietą atmintinėje ir suteikia
vartotojui numatytąjį sietuvą, kai jokia taikomoji
programa nėra aktyvi. Čia įeina visos kliento ir tinklo
operacinės sistemos

58.29.11.00.00

Supakuotos operacinės sistemos
Operating systems, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuotos operacinės sistemos

Description:

Operating systems, packaged

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - low-level software which
handles the interface to peripheral hardware, schedules
tasks, allocates storage, and presents a default
interface to the user when no application program is
running. Includes all client and network operating
systems.
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58.29.12

Supakuota tinklo programinė įranga
Network software, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuota tinklo programinė įranga

Description:

Network software, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - programinė įranga, kuri
naudojama integruotu ir kooperatyviniu būdais iš
centrinio taško kontroliuojant, stebint, tvarkant viso
tinklo operacines sistemas, tinklus, tinklo paslaugas,
duomenų bazes, laikmenas, tinklo taikomąsias
programas ir palaikant tarp jų ryšį. Čia įeina visa tinklo
valdymo programinė įranga, serverių programinė
įranga, saugumo ir kodavimo programinė įranga,
tarpinė programinė įranga ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - software that is used to
control, monitor, manage and communicate with
operating systems, networks, network services,
databases, storage and networked applications in an
integrated and cooperative fashion across a network
from a central location. Includes all network
management software, server software, security and
encryption software, middleware, etc.

58.29.12.00.00

Supakuota tinklo programinė įranga
Network software, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuota tinklo programinė įranga

Description:

Network software, packaged

58.29.13

Supakuota duomenų bazių tvarkymo programinė įranga
Database management software, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuota duomenų bazių tvarkymo programinė
įranga

Description:

Database management software, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - programų, kuriomis
Explanatory
duomenų bazėse galima išsaugoti, keisti ir iš jų išskirti notes:
informaciją, paketai. Yra daug skirtingų duomenų bazių
valdymo sistemų, pradedant mažomis sistemomis,
kurios naudojamos pavieniuose kompiuteriuose,
baigiant didelėmis sistemomis, kurios naudojamos kaip
įrangos komplektas.

58.29.13.00.00

Supakuota duomenų bazių tvarkymo programinė įranga
Database management software, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuota duomenų bazių tvarkymo programinė
įranga

Description:

Database management software, packaged

58.29.14

Supakuota programų kūrimo priemonių ir programavimo kalbų programinė įranga
Development tools and programming languages software, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuota programų kūrimo priemonių ir
programavimo kalbų programinė įranga

Description:

Development tools and programming languages
software, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagalbinė programinė
įranga, naudojama programuojant ir (arba) kuriant
kompiuterines programas - programinės įrangos
produktai, kurie padeda profesionaliam
programuotojui kurti, programuoti ir įdiegti įvairias
programines sistemas ir sprendinius.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - software used to assist in
the development and/or authoring of computer
programs - software products that support the
professional developer in the design, development,
and implementation of a variety of software systems
and solutions.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - collection/suite of
software programs that enables storage, modification
and extraction information from a database. There are
many different types of DBMSs ranging from small
systems that run on computers to huge systems that
run on mainframes.
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58.29.14.00.00

Supakuota programų kūrimo priemonių ir programavimo kalbų programinė įranga
Development tools and programming languages software, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuota programų kūrimo priemonių ir
programavimo kalbų programinė įranga

Description:

Development tools and programming languages
software, packaged

58.29.2

Supakuota taikomoji programinė įranga
Application software, packaged

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Supakuota taikomoji programinė įranga

Description:

Application software, packaged

58.29.21

Supakuotos bendrosios įmonėms ir privatiems asmenims skirtos programos
General business productivity and home use applications, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuotos bendrosios įmonėms ir privatiems
asmenims skirtos programos

Description:

General business productivity and home use
applications, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendros paskirties
programinė įranga, naudojama verslo efektyvumui
didinti arba namuose pramogų, informacijos ar
mokymosi tikslais. Čia įeina biuro taikomųjų programų
paketai, tokie kaip tekstų procesoriai, skaičiuoklės,
paprastos duomenų bazės, grafikos programos,
projektų valdymo programinė įranga, kompiuterinė
mokymo programinė įranga, informacijos programos,
namų mokymuisi skirtos programos ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - software used for general
business purposes to improve productivity, or at home
for entertainment, reference or educational purposes.
Includes office suite applications such as word
processors, spreadsheets, simple databases; graphics
applications; project management software, computerbased training software, reference, home education,
etc.

58.29.21.00.00

Supakuotos bendrosios įmonėms ir privatiems asmenims skirtos programos
General business productivity and home use applications, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuotos bendrosios įmonėms ir privatiems
asmenims skirtos programos

Description:

General business productivity and home use
applications, packaged

58.29.29

Supakuota kita taikomoji programinė įranga
Other application software, packaged

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Supakuota kita taikomoji programinė įranga

Description:

Other application software, packaged

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - taikomoji tarpšakinė
Explanatory
programinė įranga, t. y. programos, kurios sukurtos
notes:
atlikti ir (arba) valdyti specialias verslo funkcijas arba
procesus, kurie būdingi daugiau nei vienai kokiai nors
pramonės sričiai. Čia įeina profesionali buhalterijos
programinė įranga, žmogiškųjų išteklių valdymo
programos, ryšių su klientais valdymo programos,
geografinės informacijos sistemos programos,
interneto svetainių/tinklalapių kūrimo programos ir
pan. - vertikali taikomoji rinkos programinė įranga, t. y.
programos, kurios atlieka daug įvairių verslo funkcijų,
susijusių su specifinėmis veiklos sritimis, tokiomis kaip
gamyba, mažmeninė prekyba, sveikatos priežiūra,
inžinerija, restoranai ir pan. - pagalbinė programinė
įranga, t. y. nedidelės kompiuterinės programos, kurios
atlieka specialias užduotis, tokias kaip glaudinimas,

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - cross-industry application
software, i.e. software that is designed to perform
and/or manage a specific business function or process
that is not unique to a particular industry. Includes
professional accounting software, human resource
management, customer relations management
software, Geographic Information System software,
web page/website design software, etc. - vertical
market application software, i.e. software that performs
a wide range of business functions for a specific
industry such as manufacturing, retail, health care,
engineering, restaurants, etc. - utilities software, i.e. a
small computer program that performs a very specific
task, such as compression programs, anti-virus, search
engines, font, file viewers, and voice recognition
software (Utilities differ from other applications
1 637/1 939
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antivirusinės programos, paieškos priemonės, šriftai,
rinkmenų žiūrikliai ir balso atpažinimo programinė
įranga (pagalbinės programos skiriasi nuo kitų
taikomųjų programų didumu, kaina ir sudėtingumu) niekur kitur nepriskirta programinė įranga

software in terms of size, cost and complexity) application software n.e.c.

58.29.29.00.00

Supakuota kita taikomoji programinė įranga
Other application software, packaged

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Supakuota kita taikomoji programinė įranga

Description:

Other application software, packaged

58.29.3

Atsisiunčiama programinė įranga
Software downloads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atsisiunčiama programinė įranga

Description:

Software downloads

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - programinės įrangos
elektroninės rinkmenos, kurias galima atsisiųsti,
išsaugoti nuosavose laikmenose, kad vėliau būtų
galima paleisti arba įdiegti

Explanatory
notes:

This category includes: - electronic files containing
software that can be downloaded and stored on a local
device for a later execution/installation

58.29.31

Atsisiunčiamos sisteminės programos
System software downloads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsisiunčiamos sisteminės programos

Description:

System software downloads

58.29.31.00.00

Atsisiunčiamos sisteminės programos
System software downloads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsisiunčiamos sisteminės programos

Description:

System software downloads

58.29.32

Atsisiunčiama taikomoji programinė įranga
Application software downloads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsisiunčiama taikomoji programinė įranga

Description:

Application software downloads

58.29.32.00.00

Atsisiunčiama taikomoji programinė įranga
Application software downloads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsisiunčiama taikomoji programinė įranga

Description:

Application software downloads

58.29.4

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu
On-line software

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line software
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58.29.40

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu
On-line software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line software

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - programinė įranga, skirta
Explanatory
dirbti tiesioginės prijungties režimu Į šią subkategoriją notes:
neįeina: - žaidimai tiesioginės prijungties režimu žr.
58.21.30 - atsisiunčiama programinės įranga, žr. 58.29.3
- lošimo tiesioginės prijungties režimu paslaugos, žr.
92.00.14

58.29.40.00.00

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu
On-line software

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line software

58.29.5

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer software

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use computer
software

58.29.50

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer software

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use computer
software

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
Explanatory
siekiant įgyti teisę kopijuoti, platinti arba naudoti
notes:
kompiuterines programas, programų aprašus ir
pagalbinę medžiagą tiek sisteminei, tiek taikomajai
programinei įrangai. Taikoma įvairiems licencinių teisių
lygiams: • teisė kopijuoti ir platinti programinę įrangą •
teisė naudoti ir įtraukti programinės įrangos
komponentus gaminant kitus programinės įrangos
produktus. Į šią subkategoriją neįeina: - ribotosios
galutinio vartotojo licencijos, sudarančios programinės
įrangos dalį, žr. 58.29.1-58.29.4

58.29.50.00.00

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use computer software

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use computer
software

59

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos
Motion picture, video and television programme production services, sound recording and music publishing

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - software that is intended
to be executed on-line This subcategory excludes: on-line games, see 58.21.30 - software downloads, see
58.29.3 - on-line gambling services, see 92.00.14

This subcategory includes: - licensing services for the
right to reproduce, distribute or incorporate computer
programs, program descriptions and supporting
materials for both systems and applications software.
This applies to various levels of licensing rights: • rights
to reproduce and distribute the software • rights to use
software components for the creation of and inclusion
in other software products This subcategory excludes: limited end-user licenses as part of software, see
58.29.1-58.29.4
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Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo
paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos
paslaugos

Description:

Motion picture, video and television programme
production services, sound recording and music
publishing

59.1

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų paslaugos
Motion picture, video and television programme services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
paslaugos

Description:

Motion picture, video and television programme
services

59.11

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo paslaugos
Motion picture, video and television programme production services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo
paslaugos

Description:

Motion picture, video and television programme
production services

59.11.1

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo paslaugos
Production services of motion picture, video and television programmes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų kūrimo
paslaugos

Description:

Production services of motion picture, video and
television programmes

59.11.11

Kino filmų kūrimo paslaugos
Motion picture production services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kino filmų kūrimo paslaugos

Description:

Motion picture production services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kino filmų, įskaitant
animacinius filmus, pirmiausiai skirtų rodyti kino
teatruose, gamyba ir realizavimas - visų tipų filmų
(serialų, televizijos filmų, įskaitant animacinius filmus),
pirmiausiai skirtų rodyti televizijoje, gamyba ir
realizavimas. Į šią subkategoriją neįeina: - fotografinių
ir diapozityvinių filmų gamybos paslaugos, žr. 74.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - production and realisation
of motion pictures including animated cartoons
primarily designed for showing in movie theatres production and realisation of motion pictures of all
types (series, telefilms, including animated cartoons)
primarily designed for showing on television This
subcategory excludes: - production services of still and
slide films, see 74.20

59.11.11.00.00

Kino filmų kūrimo paslaugos
Motion picture production services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kino filmų kūrimo paslaugos

Description:

Motion picture production services

59.11.12

Reklaminių kino filmų ir vaizdo įrašų kūrimo paslaugos
Promotional or advertisement motion picture and video production services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklaminių kino filmų ir vaizdo įrašų kūrimo paslaugos

Description:

Promotional or advertisement motion picture and
video production services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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59.11.12.00.00

Reklaminių kino filmų ir vaizdo įrašų kūrimo paslaugos
Promotional or advertisement motion picture and video production services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklaminių kino filmų ir vaizdo įrašų kūrimo paslaugos

Description:

Promotional or advertisement motion picture and
video production services

59.11.13

Kitos televizijos programų kūrimo paslaugos
Other television programme production services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos televizijos programų kūrimo paslaugos

Description:

Other television programme production services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų tiesiogiai transliuojamų
ar įrašytų televizijos laidų, tokių kaip pokalbių laidos,
pramoginės ar sporto laidos ir pan., kūrimo paslaugos.
Į šią subkategoriją neįeina: - televizijos programavimo
ir transliavimo paslaugos, žr. 60.20.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other television
programme production services, live or recorded, such
as talk shows, entertainment, sports etc. This
subcategory excludes: - television programming and
broadcasting services, see 60.20.1

59.11.13.00.00

Kitos televizijos programų kūrimo paslaugos
Other television programme production services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos televizijos programų kūrimo paslaugos

Description:

Other television programme production services

59.11.2

Sukurti kino filmai, vaizdo įrašai ir televizijos programos
Motion picture, video and television programme products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sukurti kino filmai, vaizdo įrašai ir televizijos programos Description:

59.11.21

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų originalai
Motion picture, video and television programme originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
originalai

Description:

Motion picture, video and television programme
originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autoriaus teisės saugomi
filmai, vaizdo įrašai ir televizijos laidos, pagaminti
pardavimui be sutarties (t. y. nuosavybės teisės
priklauso autoriams). Šie originalai skirti pardavimui,
juos tiesiogiai ir netiesiogiai saugo autoriaus teisė.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - copyrighted motion
picture, videotape and television programmes
produced without contract for outright sale (i.e., with
all-attendant property rights) These originals are
produced for sale that is implicitly or explicitly
protected by copyright.

59.11.21.00.00

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų originalai
Motion picture, video and television programme originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
originalai

Description:

Motion picture, video and television programme
originals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Motion picture, video and television programme
products

1 641/1 939

PGPK 2013

59.11.22

Kino juostos
Cinematographic film

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kino juostos

Description:

Cinematographic film

59.11.22.00.00

Kino juostos
Cinematographic film

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kino juostos

Description:

Cinematographic film

59.11.23

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar kitose fizinėse laikmenose
Films and other video content on disk, tape or other physical media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar
kitose fizinėse laikmenose

Description:

Films and other video content on disk, tape or other
physical media

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vaizdo įrašų fizinės
Explanatory
laikmenos (kompaktiniai diskai, kasetės, juostos,
notes:
plokštelės ir pan., išskyrus kino juostas) Į šią
subkategoriją neįeina: - mažmeninė prekyba kitų
išleistais skaitmeniniais vaizdo diskais (DVD), žr.
47.00.64 - originalūs įrašai (t. y. nuosavybės teisės
priklauso autoriams) skirti parduoti, žr. 59.11.21 - garso
diskai ir juostos, žr. 59.20.3

59.11.23.00.00

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar kitose fizinėse laikmenose
Films and other video content on disk, tape or other physical media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar
kitose fizinėse laikmenose

Description:

Films and other video content on disk, tape or other
physical media

59.11.24

Atsisiųsti skirti filmai ir kita vaizdo medžiaga
Films and other video downloads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsisiųsti skirti filmai ir kita vaizdo medžiaga

Description:

Films and other video downloads

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - filmų ir kitų vaizdo įrašų
Explanatory
elektroninės rinkmenos, kurias galima atsisiųsti ir laikyti notes:
nuosavose laikmenose

59.11.24.00.00

Atsisiųsti skirti filmai ir kita vaizdo medžiaga
Films and other video downloads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsisiųsti skirti filmai ir kita vaizdo medžiaga

Description:

Films and other video downloads

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - physical media (CDs,
cassette tapes, and vinyl records, etc., excluding
cinematographic film) containing video recordings This
subcategory excludes: - retailing of DVDs produced by
others, see 47.00.64 - original recordings produced for
outright sale (i.e., with all property rights), see 59.11.21
- audio disks and tapes, see 59.20.3

This subcategory includes: - electronic files containing
films and other video recordings that can be
downloaded and stored on a local device
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59.11.3

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose ir televizijos laidose pardavimas
Sale of advertising space or time in motion picture, video and television products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose
ir televizijos laidose pardavimas

Description:

Sale of advertising space or time in motion picture,
video and television products

59.11.30

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose ir televizijos laidose pardavimas
Sale of advertising space or time in motion picture, video and television products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose
ir televizijos laidose pardavimas

Description:

Sale of advertising space or time in motion picture,
video and television products

59.11.30.00.00

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose ir televizijos laidose pardavimas
Sale of advertising space or time in motion picture, video and television products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose, vaizdo įrašuose
ir televizijos laidose pardavimas

Description:

Sale of advertising space or time in motion picture,
video and television products

59.12

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos
Motion picture, video and television programme post-production services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio Description:
apipavidalinimo paslaugos

59.12.1

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos
Motion picture, video and television programme post-production services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio Description:
apipavidalinimo paslaugos

59.12.11

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos
Audio-visual editing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos

Description:

Audio-visual editing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - garso ir vaizdo kūrinio (filmo, Explanatory
vaizdo įrašo, skaitmeninės multimedijos ir pan.) garso ir notes:
vaizdo aspektų organizavimo ir pertvarkymo,
analizuojant, vertinant ir atrenkant scenas, remiantis
siužeto tęstinumu, emocine ir pramogine verte,
naudojant tokią įrangą kaip žiūrikliai, projektoriai ir
skaitmeniniai vaizdo montavimo įtaisai ir būdai,
paslaugos Į šias paslaugas įeina iš filmų ar vaizdo įrašų
bibliotekų atrinktų kadrų įtraukimas į kuriamą filmą ar
vaizdo įrašą.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Motion picture, video and television programme postproduction services

Motion picture, video and television programme postproduction services

This subcategory includes: - organising and arranging
the visual and audio aspects of an audiovisual work
(film, video, digital media, etc.) by analysing,
evaluating, and selecting scenes in terms of story
continuity and dramatic and entertainment value, using
equipment such as viewers, projectors, and digital
video editing devices and techniques Process includes
incorporating stock shots selected from film and video
libraries into film or video.

1 643/1 939

PGPK 2013

59.12.11.00.00

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos
Audio-visual editing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos

Description:

Audio-visual editing services

59.12.12

Originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos
Transfers and duplication of masters services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos

Description:

Transfers and duplication of masters services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - perkėlimo paslaugos, t. y.
Explanatory
garso ir vaizdo kūrinio (filmo, vaizdo, skaitmeninės
notes:
multimedijos ir pan.) perkėlimas iš vieno formato į kitą,
siekiant pritaikyti produkciją pasirinktam formatui,
tinkamoms jų charakteristikoms (pvz., atsarginių kopijų
kūrimas, kadangi originalas nyksta). Pavyzdžiai apima
perkėlimo iš juostos į kasetę, iš kasetės į juostą,
skaitmeninio įrašo į juostą, skaitmeninio įrašo į kasetę,
diapozityvų į vaizdo įrašą, nuotraukų į vaizdo įrašą ir
pan. paslaugas - garso ir vaizdo kūrinių, išskyrus filmus,
dublikavimo ir kopijavimo paslaugos, t. y. garso ir
vaizdo kūrinių (vaizdo įrašų, skaitmeninės multimedijos
ir pan.) didelio arba mažo kopijų kiekio kūrimas įvairiais
tikslais. Kopijos gali būti pagamintos skirtingų formatų,
įskaitant VHS, DVD, transliuojamą vaizdą ir pan.

59.12.12.00.00

Originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos
Transfers and duplication of masters services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos

Description:

Transfers and duplication of masters services

59.12.13

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos
Colour correction and digital restoration services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos Description:

Colour correction and digital restoration services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - spalvų koregavimo
paslaugos, t. y. spalvos pridėjimas, keitimas arba
ištrynimas iš garso ir vaizdo kūrinio (filmo, vaizdo įrašo
ar skaitmeninės multimedijos ir pan.) elektroniniu
būdu, naudojant skaitmenines technologijas skaitmeninio garso ir vaizdo kūrinių atstatymo
paslaugos, t. y. garso ir vaizdo kūrinių (filmo, vaizdo
įrašo ar skaitmeninės multimedijos ir pan.) įbrėžių
pašalinimas naudojant skaitmenines technologijas,
ruošiant filmą perkelti į kitą formatą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - colour correction services,
i.e. adding, modifying, or excluding colour from an
audiovisual work (film, video, or digital media, etc.)
electronically, using digital techniques - digital
restoration services for audiovisual works, i.e. removing
scratches from audiovisual works (film, video, or digital
media, etc.) by using digital techniques to get the film
ready for the transfer process

59.12.13.00.00

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos
Colour correction and digital restoration services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - transfers services, i.e.
transferring an audiovisual work (motion picture film,
video, digital media, etc.) from one format to another
with the purpose of adapting the production to a
format selected for its presentation or preservation
characteristics (e.g., creating backup masters or copies
because the original is deteriorating). Examples include
transfer of film to tape, tape to film, digital media to
film, digital media to tape, diapose to video, photo to
video, etc. - duplication and copying services for
audiovisual works, except film, i.e. creating large-run
and small-run reproductions of audiovisual works
(video, digital media, etc.) for a variety of uses. The
reproductions may be produced in a variety of formats,
including VHS, DVD, streamed video, etc.

Colour correction and digital restoration services
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59.12.14

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos
Visual effects services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos

Description:

Visual effects services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vaizdo efektų naudojimo
garso ir vaizdo kūrinyje (filme, vaizdo įraše,
skaitmeniniame televizijos įraše ir pan.) paslaugos,
taikant kūriniui fotografijos arba skaitmenines
technologijas, tokias kaip miniatiūros, optiniai ir
skaitmeniniai efektai, matinės spalvos, dvigubas
spausdinimas, atspalviai ir vinjetės formatas, po to, kai
jau atlikti pagrindiniai fotografijos ar vaizdo kūrimo
veiksmai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - introducing visual effects
to audiovisual works (film, video, or digital media, etc.)
by applying photographic or digital technology to the
work after the principal photography or main shooting
has occurred, such as miniatures, optical and digital
effects, matte paintings, double printing, fades, and
vignetting

59.12.14.00.00

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos
Visual effects services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos

Description:

Visual effects services

59.12.15

Animacijos paslaugos
Animation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Animacijos paslaugos

Description:

Animation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paveikslėlių, abstrakčių
kompozicijų ir panašių originalių kūrinių kūrimo,
naudojant įvairius būdus, įskaitant kompiuterinę
animaciją arba piešinių sekas, paslaugos - molio
animacijos (iš molio sukurtų veikėjų ir objektų
animacija) paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - creating pictures, abstract
designs, and similar original compositions using
various techniques, including computerised animation
or by sequences of drawings - claymation (animation
of personages and objects created with clay)

59.12.15.00.00

Animacijos paslaugos
Animation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Animacijos paslaugos

Description:

Animation services

59.12.16

Titravimo ir subtitravimo paslaugos
Captioning, titling and subtitling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Titravimo ir subtitravimo paslaugos

Description:

Captioning, titling and subtitling services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - garso ir vaizdo kūrinių titrų
Explanatory
kūrimo, t. y. teksto pridėjimo prie garso ir vaizdo
notes:
kūrinio (filmo, vaizdo įrašo ar skaitmeninės
multimedijos ir pan.), naudojant veikėjų generatorių
arba titrų duomenų generavimo sistemą, paslaugos,
įskaitant: • nepaslėptųjų titrų kūrimo paslaugas, kai
sukuriamas tekstas visuomet matomas ekrane •
paslėptųjų titrų kūrimo paslaugas, kai sukuriamas
tekstas matomas ekrane vartotojui pasirinkus titrų
rodymą - garso ir vaizdo kūrinių pavadinimų kūrimo , t.
y. pridedant formatavimo ir grafikos elementų, kurie
padeda atpažinti ir patobulinti garso ir vaizdo kūrinį

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - captioning services for
audiovisual works, i.e. adding text to an audiovisual
work (film, video, or digital media, etc.), using a
character generator or a captioning data generation
system, including: • open captioning services, which
create text always visible on screen • closed captioning
services, which create text made visible on screen at
the option of the user - titling services for audiovisual
works, i.e. adding typesetter and graphical elements
that serve to identify and enhance the audiovisual work
(film, video, or digital media, etc.) through texts,
including beginning titles, credits, and words 1 645/1 939
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(filmą, vaizdo įrašą ar skaitmeninę multimediją ir pan.),
naudojant tekstą, įskaitant pavadinimą, informaciją apie
kūrėjus ir tekstą, paslaugos - garso ir vaizdo kūrinių
titrų kūrimo paslaugos, t. y. teksto, kuris yra garso ir
vaizdo kūrinio (filmų, vaizdo įrašų ar skaitmeninės
multimedijos ir pan.) originalo dialogų ir teksto
vertimas į tos šalies, kurioje filmas ar vaizdo įrašas
demonstruojamas, kalbą, įterpimas į ekraną

subtitling services for audiovisual works, i.e. inserting
text in the screen that translates the dialogues and
titles of the original audiovisual work (film, video, or
digital media, etc.) to the language of the country in
which the films or video is exhibited

59.12.16.00.00

Titravimo ir subtitravimo paslaugos
Captioning, titling and subtitling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Titravimo ir subtitravimo paslaugos

Description:

Captioning, titling and subtitling services

59.12.17

Garso montavimo ir projektavimo paslaugos
Sound editing and design services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso montavimo ir projektavimo paslaugos

Description:

Sound editing and design services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - garso ir vaizdo kūrinio (filmo, Explanatory
vaizdo įrašo ar skaitmeninės multimedijos ir pan.) garso notes:
elementų (dialogų, muzikos, garsų ir tylos) kūrimo,
pridėjimo ir įrašymo, kuriant garso takelį, kuriuo
sinchronizuojamas garsas su kūrinio vaizdo dalimi,
paslaugos: • originalios muzikos ir garso kūrimo,
įrašymo, derinimo ir įdėjimo į garso ir vaizdo kūrinio
garso takelį paslaugos • muzikos, kuri suskirstoma
fiksuotais laiko tarpais pagal garso ir vaizdo kūrinio
seką, įrašymo paslaugos • licencijuotos ir kliento
pateiktos muzikos ir garso derinimo ir įrašymo į garso
ir vaizdo kūrinio garso takelį paslaugos • licencijuotos ir
kliento pateiktos muzikos ir garso įdėjimo į garso ir
vaizdo kūrinio garso takelį ir garso elementų
sinchronizavimo su kūrinio vaizdo elementais
paslaugos • licencijavimo ir (arba) agento paslaugos,
siekiant gauti muzikos ir garso licenciją kartu su
derinimo arba įdėjimo paslaugomis

59.12.17.00.00

Garso montavimo ir projektavimo paslaugos
Sound editing and design services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso montavimo ir projektavimo paslaugos

Description:

Sound editing and design services

59.12.19

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos
Other motion picture, video and television programme post-production services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
meninio apipavidalinimo paslaugos

Description:

Other motion picture, video and television programme
post-production services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kiti garso ir vaizdo kūrinių
(filmų, vaizdo įrašų ar skaitmeninės multimedijos ir
pan.) gamybos baigiamieji darbai, įskaitant formato
keitimo, glaudinimo paslaugas ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other postproduction
services for audiovisual works (film, video, digital
media, etc.), including format conversion services,
compression services, etc.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - creating, adding, and
recording the sound elements (dialogue, music,
sounds, and silences) of an audiovisual work (film,
video, digital media, etc.) for a soundtrack that
synchronises the audio with the visual portion of the
work: • composing, recording, mixing, and integrating
original music and sound into the soundtrack of an
audiovisual work • recording of music that is timed to
the sequence of an audiovisual work • mixing and
recording licensed and client-supplied music and
sound for integration into the soundtrack of an
audiovisual work • integrating licensed and clientsupplied music and sound into the soundtrack of an
audiovisual work and synchronising the sound
elements with visual elements of the work • licensing
and/or agent services for licensing of music and sound
bundled with mixing or integration services
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59.12.19.00.00

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos
Other motion picture, video and television programme post-production services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
meninio apipavidalinimo paslaugos

Description:

Other motion picture, video and television programme
post-production services

59.13

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų platinimo paslaugos
Motion picture, video and television programme distribution services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
platinimo paslaugos

Description:

Motion picture, video and television programme
distribution services

59.13.1

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų naudojimo ir platinimo licencijavimo paslaugos
Motion picture, video and television programme licensing and distribution services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
naudojimo ir platinimo licencijavimo paslaugos

Description:

Motion picture, video and television programme
licensing and distribution services

59.13.11

Filmų teisių ir įplaukų už juos licencijavimo paslaugos
Licensing services for film rights and their revenues

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Filmų teisių ir įplaukų už juos licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for film rights and their revenues

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę kopijuoti, platinti arba naudoti
pramoginės paskirties originalus, tokius kaip filmų
originalų, televizijos laidų, iš anksto įrašytų juostų ir
vaizdo įrašų transliacijas ir rodymus Į šią subkategoriją
neįeina: - vaizdo įrašų ir plokštelių nuoma, žr. 77.22.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - licensing services for the
right to reproduce, distribute or incorporate
entertainment originals such as the broadcasting and
showing of original films, television programmes, prerecorded tapes, videos This subcategory excludes: rental of video tapes and disks, see 77.22.10

59.13.11.00.00

Filmų teisių ir įplaukų už juos licencijavimo paslaugos
Licensing services for film rights and their revenues

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Filmų teisių ir įplaukų už juos licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for film rights and their revenues

59.13.12

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų platinimo paslaugos
Other motion picture, video and television programme distribution services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
platinimo paslaugos

Description:

Other motion picture, video and television programme
distribution services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - leidimo rodyti parodose,
transliuoti arba nuomoti garso ir vaizdo kūrinius,
tiesiogiai ar netiesiogiai saugomus arba
kontroliuojamus autorinių teisių, įskaitant vaidybinius
ar animacinius filmus, vaizdo įrašus, skaitmeninę
multimediją ir pan., paprastai skirtus teatrams,
televizijai, namų vaizdo rinkai ir pan., suteikimo
paslaugos - pajamų iš kino filmų, vaizdo įrašų ir
televizijos programų paskirstymas kino teatrams,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - granting permission to
exhibit, broadcast, and rent audiovisual works that are
implicitly or explicitly protected by copyright owned or
controlled by the licensor, including live action or
animated films, videos, digital media, etc. usually
intended for theatres, television, home video market,
etc. - distribution of motion picture, video and
television programme revenues to motion picture
theatres, television networks and stations and

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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televizijos tinklams ir stotims bei eksponentams

exhibitors

59.13.12.00.00

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų platinimo paslaugos
Other motion picture, video and television programme distribution services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų
platinimo paslaugos

Description:

Other motion picture, video and television programme
distribution services

59.14

Kino filmų rodymo paslaugos
Motion picture projection services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kino filmų rodymo paslaugos

Description:

Motion picture projection services

59.14.1

Kino filmų rodymo paslaugos
Motion picture projection services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kino filmų rodymo paslaugos

Description:

Motion picture projection services

59.14.10

Kino filmų rodymo paslaugos
Motion picture projection services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kino filmų rodymo paslaugos

Description:

Motion picture projection services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kino filmų rodymo kino
teatruose, kino klubuose ar po atviru dangumi,
privačiose peržiūros patalpose arba kituose rodymo
įrenginiuose paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - motion picture projection
services in movie theatres, in open air or in cine-clubs,
in private screening rooms or other projection facilities

59.14.10.00.00

Kino filmų rodymo paslaugos
Motion picture projection services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kino filmų rodymo paslaugos

Description:

Motion picture projection services

59.2

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos
Sound recording and music publishing services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos

Description:

Sound recording and music publishing services

59.20

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos
Sound recording and music publishing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos

Description:

Sound recording and music publishing services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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59.20.1

Garso ir tiesioginio garso įrašymo paslaugos; garso įrašų originalai
Sound recording and live recording services; sound recording originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso ir tiesioginio garso įrašymo paslaugos; garso
įrašų originalai

Description:

Sound recording and live recording services; sound
recording originals

59.20.11

Garso įrašymo paslaugos
Sound recording services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso įrašymo paslaugos

Description:

Sound recording services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, teikiamos
perkeliant garsus, žodžius ir muziką į nuolatinį fizinį
formatą, naudojant specialią garso įrašų studijos
techninę įrangą. Į šią subkategoriją neįeina: - gyvo
garso įrašai, įrašyti ne studijoje, o tokiose vietose kaip
koncertų salės, stadionai, lauko scenos arba
konferencijų centrai, žr. 59.20.12 - garso įrašų studijos
įrangos arba garso įrašymo įrangos teikimas, kai
klientas turi technikus ir operatorius įrangai prižiūrėti,
žr. garso įrašų studijos įrangos nuoma 77.39.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services rendered in the
process of converting sounds, words, and music to a
permanent physical format using the specialised
technical equipment of a sound recording studio This
subcategory excludes: - live recordings done outside a
studio, such as at a concert hall, stadium, outdoor
stage, or conference centre, see 59.20.12 - providing a
sound recording studio or sound recording equipment
where the client provides the primary technicians and
operators of the equipment, see rental of recording
studio facilities 77.39.19

59.20.11.00.00

Garso įrašymo paslaugos
Sound recording services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso įrašymo paslaugos

Description:

Sound recording services

59.20.12

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos
Live recording services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos

Description:

Live recording services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visos įrašymo paslaugos,
Explanatory
teikiamos tiesioginiuose, viešuose renginiuose,
notes:
tokiuose kaip konferencija, seminaras, susirinkimas
arba koncertas ir pan. - tiesioginių radijo laidų įrašymas
garso įrašų studijoje. Į šią subkategoriją neįeina: tolesnės studijoje teikiamos įrašymo paslaugos, žr.
59.20.11

59.20.12.00.00

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos
Live recording services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos

Description:

Live recording services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - all recording services
performed on location of a live, public event, such as a
conference, seminar, meeting, or concert, etc. recording of live radio broadcasts done within a sound
recording studio This subcategory excludes: - further
recording services performed in a studio, see 59.20.11
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59.20.13

Garso įrašų originalai
Sound recording originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso įrašų originalai

Description:

Sound recording originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - garsų, sakytinio teksto,
muzikos originalų, paverstų į skaitmeninį ar analoginį
formatą, įrašymo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina:
- radijo laidų originalai, žr. 59.20.22

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - the original recordings of
sounds, words, and music converted to a digital or
analog format This subcategory excludes: - radio
programme originals, see 59.20.22

59.20.13.00.00

Garso įrašų originalai
Sound recording originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso įrašų originalai

Description:

Sound recording originals

59.20.2

Radijo programų kūrimo paslaugos; radijo programų originalai
Radio programme production services; radio programme originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo programų kūrimo paslaugos; radijo programų
originalai

Description:

Radio programme production services; radio
programme originals

59.20.21

Radijo programų kūrimo paslaugos
Radio programme production services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo programų kūrimo paslaugos

Description:

Radio programme production services

59.20.21.00.00

Radijo programų kūrimo paslaugos
Radio programme production services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo programų kūrimo paslaugos

Description:

Radio programme production services

59.20.22

Radijo programų originalai
Radio programme originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo programų originalai

Description:

Radio programme originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autoriaus teisės saugomos
Explanatory
radijo laidos, sukurtos pardavimui ne pagal sutartį (t. y. notes:
nuosavybės teisės priklauso autoriams) Šie originalai
skirti prekybai, juos tiesiogiai ir netiesiogiai saugo
autoriaus teisė.

59.20.22.00.00

Radijo programų originalai
Radio programme originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo programų originalai

Description:

Radio programme originals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - copyrighted radio
programmes produced without contract for outright
sale (i.e., with all-attendant property rights) These
originals are produced for sale that is implicitly or
explicitly protected by copyright.
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59.20.3

Muzikos įrašų leidybos paslaugos
Music publishing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Muzikos įrašų leidybos paslaugos

Description:

Music publishing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - mažmeninė prekyba kitų
leidžiamais muzikos natų leidiniais, žr. 47.00.58 - teisių
kopijuoti ar spausdinti muzikos kūrinio natas įsigijimo
paslaugos, žr. 59.20.41

Explanatory
notes:

This category excludes: - retailing of print music
produced by others, see 47.00.58 - licensing of the
rights to print or copy a musical composition, see
59.20.41

59.20.31

Spausdinti gaidų rinkiniai
Printed music

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Spausdinti gaidų rinkiniai

Description:

Printed music

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - spausdintos muzikos kūrinių Explanatory
natos. Čia įeina nuosavybės teise turimų muzikos
notes:
kūrinių ir kūrinių, kurių teisę valdyti autoriaus teises
įsigijo leidėjas, natų leidiniai. Spausdinti natų rinkiniai
leidžiami atskirais natų lapais, didelio formato leidiniais
arba knygomis ir galutiniam vartotojui parduodami per
didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones

59.20.31.00.00

Spausdinti gaidų rinkiniai
Printed music

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Spausdinti gaidų rinkiniai

Description:

Printed music

59.20.32

Elektroniniai gaidų rinkiniai
Electronic scores

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Elektroniniai gaidų rinkiniai

Description:

Electronic scores

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - natų rinkiniai elektroninėse
laikmenose

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - musical compositions in
electronic form

59.20.32.00.00

Elektroniniai gaidų rinkiniai
Electronic scores

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Elektroniniai gaidų rinkiniai

Description:

Electronic scores

59.20.33

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos fizinės laikmenos
Musical audio disks, tapes or other physical media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos fizinės
laikmenos

Description:

Musical audio disks, tapes or other physical media

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - musical compositions in
printed form. Includes prints of owned compositions
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rights to the composition copyright. Printed
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59.20.33.00.00

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos fizinės laikmenos
Musical audio disks, tapes or other physical media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos fizinės
laikmenos

Description:

Musical audio disks, tapes or other physical media

59.20.34

Kiti garso diskai ir juostos
Other audio disks and tapes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kiti garso diskai ir juostos

Description:

Other audio disks and tapes

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - garso knygos ir juostos, žr. Explanatory
58.11.20
notes:

59.20.34.00.00

Kiti garso diskai ir juostos
Other audio disks and tapes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kiti garso diskai ir juostos

Description:

Other audio disks and tapes

59.20.35

Atsisiųsti muzikos įrašai
Music downloads

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsisiųsti muzikos įrašai

Description:

Music downloads

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - muzikos garso įrašų
elektroninės rinkmenos, kurias galima atsisiųsti ir
išsaugoti nuosavose laikmenose

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - electronic files containing
musical audio recordings that can be downloaded and
stored on a local device

59.20.35.00.00

Atsisiųsti muzikos įrašai
Music downloads

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsisiųsti muzikos įrašai

Description:

Music downloads

59.20.4

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use acoustic originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use acoustic originals

59.20.40

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use acoustic originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use acoustic originals

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,

Explanatory

This subcategory includes: - licensing services for the
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pastabos:

siekiant gauti teisę kopijuoti, platinti ar naudoti
muzikos kūrinių originalus, tokius kaip garso įrašai, iš
naujo įrašytos juostos ir perspausdinti leidiniai. Į šią
subkategoriją neįeina: - muzikos kompaktinių diskų
(CD), skaitmeninių universaliųjų diskų (DVD) ir juostų
nuoma, žr. 77.22.10

notes:

right to reproduce, distribute or incorporate musical
originals such as sound recordings, pre-recorded tapes
and reprints This subcategory excludes: - rental of
musical CDs, DVDs and tapes, see 77.22.10

59.20.40.00.00

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use acoustic originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use acoustic originals

60

Programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Programming and broadcasting services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Programų rengimo ir transliavimo paslaugos

Description:

Programming and broadcasting services

60.1

Radijo programų transliavimo paslaugos
Radio broadcasting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Radijo programų transliavimo paslaugos

Description:

Radio broadcasting services

60.10

Radijo programų transliavimo paslaugos
Radio broadcasting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Radijo programų transliavimo paslaugos

Description:

Radio broadcasting services

60.10.1

Radijo programų transliavimo paslaugos; transliacijų originalai
Radio broadcasting services; broadcast originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo programų transliavimo paslaugos; transliacijų
originalai

Description:

Radio broadcasting services; broadcast originals

60.10.11

Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Radio programming and broadcasting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos

Description:

Radio programming and broadcasting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - radijo laidų parinkimas,
tvarkaraščio sudarymas ir transliavimas - mišrios laidų
rengimo ir transliavimo paslaugos. Į šią subkategoriją
neįeina: - radijo laidų rengimas, žr. 59.20.21

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - programme selection,
scheduling and broadcasting of radio programmes combined programme production and broadcasting
services This subcategory excludes: - radio programme
production, see 59.20.21
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60.10.11.00.00

Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Radio programming and broadcasting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos

Description:

Radio programming and broadcasting services

60.10.12

Radijo transliacijų originalai
Radio broadcasting originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo transliacijų originalai

Description:

Radio broadcasting originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - parengti transliuoti radijo
kūrinių originalai, apsaugoti intelektinės nuosavybės
teise

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - original radio content
protectable as intellectual property, produced for
transmission

60.10.12.00.00

Radijo transliacijų originalai
Radio broadcasting originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo transliacijų originalai

Description:

Radio broadcasting originals

60.10.2

Radijo kanalų programos
Radio channel programmes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo kanalų programos

Description:

Radio channel programmes

60.10.20

Radijo kanalų programos
Radio channel programmes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo kanalų programos

Description:

Radio channel programmes

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - radijo laidų ir programų
sąrankos kaip stoties kasdieninė programa, skirta
kitiems platinti

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - assemblies of radio
programmes and broadcasts as the daily line-up of a
station for distribution by others

60.10.20.00.00

Radijo kanalų programos
Radio channel programmes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo kanalų programos

Description:

Radio channel programmes

60.10.3

Radijo reklamos laikas
Radio advertising time

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Radijo reklamos laikas

Description:

Radio advertising time
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60.10.30

Radijo reklamos laikas
Radio advertising time

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Radijo reklamos laikas

Description:

Radio advertising time

60.10.30.00.00

Radijo reklamos laikas
Radio advertising time

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Radijo reklamos laikas

Description:

Radio advertising time

60.2

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos; transliacijų originalai
Television programming and broadcasting services; broadcasting originals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Televizijos programų rengimo ir transliavimo
paslaugos; transliacijų originalai

Description:

Television programming and broadcasting services;
broadcasting originals

60.20

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos; transliacijų originalai
Television programming and broadcasting services; broadcasting originals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Televizijos programų rengimo ir transliavimo
paslaugos; transliacijų originalai

Description:

Television programming and broadcasting services;
broadcasting originals

60.20.1

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Television programming and broadcasting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos Description:

Television programming and broadcasting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - programų elementų kūrimo
paslaugos, nesusijusios su transliavimu, žr. 59.11.1 televizijos programų platinimo paslaugos, neįskaitant
programavimo, žr. 61 skyrių

This category excludes: - program elements production
services, not associated with broadcasting, see 59.11.1
- distribution services of television programs, without
programming, see division 61

60.20.11

Televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu
On-line television programming and broadcasting services, except by subscription

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos programų, išskyrus abonentines programas,
rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės
prijungties režimu

Description:

On-line television programming and broadcasting
services, except by subscription

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - transliuojamų televizijos
Explanatory
laidų parinkimo, tvarkaraščio sudarymo ir transliavimo notes:
tiesioginės prijungties režimu paslaugos - mišrios laidų
rengimo ir transliavimo tiesioginės prijungties režimu
paslaugos
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60.20.11.00.00

Televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu
On-line television programming and broadcasting services, except by subscription

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos programų, išskyrus abonentines programas,
rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės
prijungties režimu

Description:

On-line television programming and broadcasting
services, except by subscription

60.20.12

Kitos televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos
Other television programming and broadcasting services, except by subscription

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos televizijos programų, išskyrus abonentines
programas, rengimo ir transliavimo paslaugos

Description:

Other television programming and broadcasting
services, except by subscription

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų televizijos laidų
parinkimas, tvarkaraščio sudarymas ir transliavimas mišrios kitų laidų rengimo ir transliavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other programme
selection, scheduling and broadcasting of television
programmes - other combined programme production
and broadcasting services

60.20.12.00.00

Kitos televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos
Other television programming and broadcasting services, except by subscription

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos televizijos programų, išskyrus abonentines
programas, rengimo ir transliavimo paslaugos

Description:

Other television programming and broadcasting
services, except by subscription

60.20.13

Televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu
On-line television subscription programming and broadcasting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos abonentinių programų rengimo ir
transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line television subscription programming and
broadcasting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - abonentinės televizijos laidų
parinkimas, tvarkaraščio sudarymas ir transliavimas
tiesioginės prijungties režimu - mišrios abonentinių
laidų rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės
prijungties režimu - vaizdo įrašų kanalų pagal
pareikalavimą paslaugos tiesioginės prijungties režimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - On-line programme
selection, scheduling and broadcasting of television
subscription programmes - On-line combined
subscription programme production and broadcasting
services - On-line services of video-on-demand
channels

60.20.13.00.00

Televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu
On-line television subscription programming and broadcasting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos abonentinių programų rengimo ir
transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu

Description:

On-line television subscription programming and
broadcasting services

60.20.14

Kitos televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Other television subscription programming and broadcasting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos televizijos abonentinių programų rengimo ir
transliavimo paslaugos

Description:

Other television subscription programming and
broadcasting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų abonentinės televizijos
laidų parinkimas, tvarkaraščio sudarymas ir

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other programme
selection, scheduling and broadcasting of television
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transliavimas - kitos mišrios abonentinių laidų rengimo
ir transliavimo paslaugos - kitos vaizdo įrašų kanalų
pagal pareikalavimą paslaugos

subscription programmes - other combined
subscription programme production and broadcasting
services - other services of video-on-demand channels

60.20.14.00.00

Kitos televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos
Other television subscription programming and broadcasting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos televizijos abonentinių programų rengimo ir
transliavimo paslaugos

Description:

Other television subscription programming and
broadcasting services

60.20.2

Televizijos transliacijų originalai
Television broadcasting originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Televizijos transliacijų originalai

Description:

Television broadcasting originals

60.20.20

Televizijos transliacijų originalai
Television broadcasting originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos transliacijų originalai

Description:

Television broadcasting originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - parengti transliuoti
televizijos kūrinių originalai, apsaugoti intelektualinės
nuosavybės teise

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - original television content
protectable as intellectual property, produced for
transmission

60.20.20.00.00

Televizijos transliacijų originalai
Television broadcasting originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos transliacijų originalai

Description:

Television broadcasting originals

60.20.3

Televizijos kanalų programos
Television channel programmes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Televizijos kanalų programos

Description:

Television channel programmes

60.20.31

Televizijos, išskyrus abonentinę televiziją, kanalų programos
Television channel programmes, except for subscription television

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos, išskyrus abonentinę televiziją, kanalų
programos

Description:

Television channel programmes, except for
subscription television

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - televizijos laidų ir programų
sąranka, išskyrus abonentinę televiziją, kaip stoties
kasdieninė programa, skirta platinti kitiems

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - assemblies of television
programs and broadcasts, except for subscription
television, as the daily line-up of a channel for
distribution by others
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60.20.31.00.00

Televizijos, išskyrus abonentinę televiziją, kanalų programos
Television channel programmes, except for subscription television

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos, išskyrus abonentinę televiziją, kanalų
programos

Description:

Television channel programmes, except for
subscription television

60.20.32

Abonentinės televizijos kanalų programos
Subscription television channel programmes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Abonentinės televizijos kanalų programos

Description:

Subscription television channel programmes

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - abonentinės televizijos laidų
ir programų sąranka kaip stoties kasdieninė programa,
skirta platinti kitiems

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - assemblies of subscription
television programmes and broadcasts as the daily
line-up of a channel for distribution by others

60.20.32.00.00

Abonentinės televizijos kanalų programos
Subscription television channel programmes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Abonentinės televizijos kanalų programos

Description:

Subscription television channel programmes

60.20.4

Televizijos reklamos laikas
Television advertising time

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Televizijos reklamos laikas

Description:

Television advertising time

60.20.40

Televizijos reklamos laikas
Television advertising time

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos reklamos laikas

Description:

Television advertising time

60.20.40.00.00

Televizijos reklamos laikas
Television advertising time

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos reklamos laikas

Description:

Television advertising time

61

Telekomunikacijų paslaugos
Telecommunications services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Telekomunikacijų paslaugos

Description:

Telecommunications services
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61.1

Laidinio ryšio paslaugos
Wired telecommunications services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Laidinio ryšio paslaugos

Description:

Wired telecommunications services

61.10

Laidinio ryšio paslaugos
Wired telecommunications services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laidinio ryšio paslaugos

Description:

Wired telecommunications services

61.10.1

Duomenų ir pranešimų perdavimo paslaugos
Data and message transmitting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Duomenų ir pranešimų perdavimo paslaugos

Description:

Data and message transmitting services

61.10.11

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - prieiga ir naudojimas
Fixed telephony services - access and use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - prieiga ir
naudojimas

Description:

Fixed telephony services - access and use

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - prieigos prie viešojo
Explanatory
perjungiamojo telefono tinklo ir leidimo jį naudoti
notes:
balsui, duomenims ir vaizdui perduoti bei perjungti iš
fiksuotojo kliento taško, viešo ar pusiau viešo
monetomis ar kortelėmis apmokamo telefono ryšio
suteikimo paslaugos - siunčiamoji ir gaunamoji
telefoninė iškvieta iš nacionalinių į tarptautines linijas ir
atvirkščiai kryptimis - skambinimo funkcijos, teikiamos
kartu su prieigos paslauga. Į šią subkategoriją neįeina: fiksuotojo telefono ryšio skambinimo funkcijų teikimas
už atskirą atlygį, žr. 61.10.12 - privačių fiksuotojo
telefono ryšio linijų teikimas, žr. 61.10.13 - vietinės
atšakos nutiesimas iki kitų laidiniio ryšio paslaugų
teikėjų, žr. 61.10.20 - galinės įrangos nuoma, žr.
77.39.14

61.10.11.00.00

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - prieiga ir naudojimas
Fixed telephony services - access and use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - prieiga ir
naudojimas

Description:

Fixed telephony services - access and use

61.10.12

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - iškvietos požymiai
Fixed telephony services - calling features

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - iškvietos
požymiai

Description:

Fixed telephony services - calling features

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį, kitą nei sujungimo

Explanatory

This subcategory includes: - provision of call

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of access to and
use of the public switched telephone network for the
transmission and switching of voice, data, and video
from a fixed customer location or from public and
semi-public coin and card operated phones - inbound
and outbound telephony to and from national and
international destinations - calling features bundled
with the access service This subcategory excludes: provision of fixed telephony calling features for a
separate fee, see 61.10.12 - provision of fixed
telephony private line services, see 61.10.13 - provision
of a local loop to other wired telecommunications
service providers, see 61.10.20 - rental of terminal
equipment, see 77.39.14
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pastabos:

mokestis, teikiamos iškvietų valdymo paslaugos, kai
notes:
skambinama iš fiksuotos kliento vietos. Ši paslauga
teikiama naudojant specialią programinę įrangą ir
duomenų bazes, susietas su telekomunikacijų tinklais.
Čia įeina tokios funkcijos: • iškvietos atidėjimas,
iškvietos peradresavimas, kvietėjo numerio nustatymas,
kalbėjimas su dviem žmonėmis iškart, informacija apie
iškvietą, priimtų iškvietų registravimas ir galimybė
pakartoti iškvietą, iškvietų ekranas, iškvietų blokavimas,
automatinis iškvietos kartojimas, atsakiklis, balso paštas
ir balso meniu

61.10.12.00.00

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - skambučių funkcijos
Fixed telephony services - calling features

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos - skambučių
funkcijos

Description:

Fixed telephony services - calling features

61.10.13

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos
Private network services for wired telecommunications systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

Description:

Private network services for wired telecommunications
systems

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laidinio ryšio linijų tarp tam
tikrų taškų išskirtiniams kliento poreikiams tenkinti
teikiamos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: telekomunikacijų bendrovių teikiamas privatus ryšys
laidinio telefono paslaugų teikėjui, žr. 61.10.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of wired
telecommunication link(s) between specified points for
the exclusive use of the client This subcategory
excludes: - provision of private links by a
telecommunication carrier to a wired
telecommunication service provider, see 61.10.20

61.10.13.00.00

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos
Private network services for wired telecommunications systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

Description:

Private network services for wired telecommunications
systems

61.10.2

Laidinio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wired telecommunications

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wired telecommunications

61.10.20

Laidinio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wired telecommunications

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wired telecommunications

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - telekomunikacijų bendrovių
teikiamos laidinių įrenginių paslaugos, skirtos
iškvietoms išsiųsti, priimti ar perduoti kitam
telekomunikacijų paslaugų teikėjui - nacionalinių ar
tarptautinių iškvietų sujungimo, išsiuntimo arba
priėmimo mokėjimo sąskaitų parengimo paslaugos tarpmiestinio ryšio bendrovių mokėjimo sąskaitų už

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision by a
telecommunication carrier of wired facilities to
originate, terminate, or transit calls for another
telecommunications service provider - charging for
interconnection, settlement or termination of domestic
or international calls - charging long-distance carriers
for calls originating at a pay phone or within another

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

management services for use from a fixed customer
location for a fee, separate from the access fee. This
service is made possible by specialised software and
database applications linked to telecommunications
networks. It includes features such as: • call waiting, call
forwarding, caller identification, three-way calling, call
display, call return, call screen, call blocking, automatic
call-back, call answer, voice mail and voice menus
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iškvietas iš telefono automato ar kitų bendrovių
vietinio tinklo parengimo paslaugos - mokėjimo
sąskaitų už bendrai naudojamus įrenginius, tokius kaip
papildoma linijos atramų įranga, parengimo paslaugos
- mokėjimo sąskaitų už išskirtinį kanalų naudojimą
parengimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: vieno interneto paslaugų teikėjo laidiniu internetu
perdavimo pranešimų srauto kitam interneto paslaugų
teikėjui paslaugos, žr. 61.10.41

carriers local network - charging for jointly used
facilities such as pole attachment - charging for the
exclusive use of circuits This subcategory excludes: carriage of wired Internet traffic by one ISP for another
ISP, see 61.10.41

61.10.20.00.00

Laidinio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wired telecommunications

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wired telecommunications

61.10.3

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wired telecommunications networks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wired
telecommunications networks

61.10.30

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wired telecommunications networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wired
telecommunications networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - prieigos prie laidinių
įrenginių teikimo paslaugos ir operatyvaus duomenų
perdavimo pagal „kiek naudojama, tiek mokama“
principą specialiai sukurtos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - laidinių telekomunikacijų linijų
tarp tam tikrų taškų išskirtiniams kliento poreikiams
tenkinti teikiamos paslaugos, žr. 61.10.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of access to
wired facilities and services specifically designed for
the efficient transmission of data on a pay-as-you-use
basis This subcategory excludes: - provision of wired
telecommunication link(s) between specified points for
the exclusive use of the client, see 61.10.13

61.10.30.00.00

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wired telecommunications networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wired
telecommunications networks

61.10.4

Laidinio internetinio ryšio paslaugos
Wired Internet telecommunications services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laidinio internetinio ryšio paslaugos

Description:

Wired Internet telecommunications services
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61.10.41

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos
Internet backbone services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos

Description:

Internet backbone services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - interneto pranešimų srauto
perdavimo paslaugos, kurias teikia vienas interneto
paslaugų teikėjas kitam interneto paslaugų teikėjui
(paprastai žinomos kaip perėmimo ir perdavimo
mokesčiai)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - carrier services of Internet
traffic by one ISP for another ISP (generally known in
the industry as peering and transit charges)

61.10.41.00.00

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos
Internet backbone services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos

Description:

Internet backbone services

61.10.42

Prieigos prie siaurajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos
Narrow-band Internet access services over wired networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prieigos prie siaurajuosčio interneto laidiniais tinklais
paslaugos

Description:

Narrow-band Internet access services over wired
networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tiesioginio laidinio
Explanatory
internetinio ryšio, kurio sparta mažesnė kaip 256 Kb/s, notes:
teikiamos paslaugos Interneto paslaugų teikėjas kartu
su interneto prieiga gali teikti nemokamas paslaugas,
tokias kaip elektroninis paštas, kliento internetinės
svetainės priegloba, paprastų tinklalapių kūrimo
priemonės, pokalbiai internetu ir techninė parama. Prie
šios paslaugos taip pat galima priskirti paprastai už
papildomą mokestį vartotojui teikiamus nuotolinį
prisijungimą arba kitus interneto prieigos būdus bei
paketinio ryšio naujovinimą, tokius kaip tarptautinis
tarptinklinis ryšys ir papildomos elektroninio pašto
dėžutės.

61.10.42.00.00

Prieigos prie siaurajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos
Narrow-band Internet access services over wired networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prieigos prie siaurajuosčio interneto laidiniais tinklais
paslaugos

Description:

Narrow-band Internet access services over wired
networks

61.10.43

Prieigos prie plačiajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos
Broad-band Internet access services over wired networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prieigos prie plačiajuosčio interneto laidiniais tinklais
paslaugos

Description:

Broad-band Internet access services over wired
networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tiesioginio laidinio
internetinio ryšio, kurio sparta 256 Kb/s arba didesnė,
teikiamos paslaugos. Interneto paslaugų teikėjas kartu
su interneto prieiga gali teikti nemokamas paslaugas,
tokias kaip elektroninis paštas, kliento internetinės
svetainės priegloba, paprastų tinklalapių kūrimo

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of a direct wired
connection to the Internet at speeds 256 Kbps and
higher. The Internet Service Provider (ISP) may also
provide free services along with Internet access such as
E-mail, space for the customer’s web page, tools for
simple web page design, chat, and technical support.
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This subcategory includes: - provision of a direct wired
connection to the Internet at speeds below 256 Kbps.
The Internet Service Provider (ISP) may also provide
free services along with Internet access such as E-mail,
space for the customer’s web page, tools for simple
web page design, chat, and technical support. This
service may also include remote access or other types
of Internet access and package upgrades such as
international roaming and extra E-mail boxes, usually
for additional costs to customers.
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priemonės, pokalbiai internetu ir techninė parama. Prie
šios paslaugos taip pat galima priskirti paprastai už
papildomą mokestį vartotojui teikiamus nuotolinį
prisijungimą arba kitus interneto prieigos būdus bei
paketinio ryšio naujovinimą, tokius kaip tarptautinis
tarptinklinis ryšys ir papildomos elektroninio pašto
dėžutės.

This service may also include remote access or other
types of Internet access and package upgrades such as
international roaming and extra E-mail boxes, usually
for additional costs to customers.

61.10.43.00.00

Prieigos prie plačiajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos
Broad-band Internet access services over wired networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prieigos prie plačiajuosčio interneto laidiniais tinklais
paslaugos

Description:

Broad-band Internet access services over wired
networks

61.10.49

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos
Other wired Internet telecommunications services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos

Description:

Other wired Internet telecommunications services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laidinių telekomunikacijų
paslaugos teikiamos internetu, tačiau kitu būdu nei
interneto prieiga. Čia įeina paslaugos, tokios kaip
faksimilinis ryšys, telefonija, garso ir vaizdo
konferencijos internetu.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of wired
telecommunications services over the Internet other
than Internet access This includes services such as fax,
telephony, audio conferencing and video conferencing
over the Internet.

61.10.49.00.00

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos
Other wired Internet telecommunications services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos

Description:

Other wired Internet telecommunications services

61.10.5

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos
Home programme distribution services over wired infrastructure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure

61.10.51

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pagrindinių programų paketas
Home programme distribution services over wired infrastructure, basic programming package

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pagrindinių
programų paketas

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, basic programming package

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - registruoto vartotojo
Explanatory
prieigos prie pagrindinių programų laidine
notes:
infrastruktūra, dažniausiai už mėnesinį mokestį teikimo
paslaugos Šį paketą sudaro minimalus registruotiems
vartotojams prieinamų kanalų skaičius, kurį apibrėžia
kiekvienas kabelinės televizijos operatorius, ir kuris turi
būti įsigytas, kad būtų galima gauti bet kurį aukštesnio
lygmens programų paketą. Čia įeina mokesčiai už
pradinį arba pakartotinį prisijungimą prie tinklo.
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This subcategory includes: - providing subscriber
access to a basic range of programming services via
wired infrastructure generally for a monthly fee This
package contains the minimum number of channels
available to subscribers, as defined by each cable
operator, and must be purchased to obtain any higherlevel programming package. Charges for initial
connection to the network, or for reconnection to the
network, are included here.
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61.10.51.00.00

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pagrindinių programų paketas
Home programme distribution services over wired infrastructure, basic programming package

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pagrindinių
programų paketas

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, basic programming package

61.10.52

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pasirenkamųjų programų paketas
Home programme distribution services over wired infrastructure, discretionary programming package

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pasirenkamųjų
programų paketas

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, discretionary programming package

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - papildomos registruoto
vartotojo programų paslaugos, be tų, kurios
įtraukiamos į pagrindinį paketą, teikiamos laidine
infrastruktūra už atskirą mokestį, pridedamą prie
mėnesinio mokesčio Ši programų paslauga gali būti
teikiama kaip sudedamoji paketo dalis, kurią nustato
kabelinės televizijos operatorius arba registruotas
vartotojas.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing subscriber
programming services via wired infrastructure in
addition to those included in the basic package for a
fee separate from, and in addition to, the basic
monthly fee This programming service can be provided
in bundles determined by the cable operator or by the
subscriber.

61.10.52.00.00

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pasirenkamųjų programų paketas
Home programme distribution services over wired infrastructure, discretionary programming package

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pasirenkamųjų
programų paketas

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, discretionary programming package

61.10.53

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, mokama pagal žiūrėjimo laiką
Home programme distribution services over wired infrastructure, pay-per-view

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, mokama pagal
žiūrėjimo laiką

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, pay-per-view

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - galimybės matyti specialią
programą (filmą ar renginį) per laidinę infrastruktūrą iš
namų teikimo registruotam vartotojui už atskirą
mokestį, pridedamą prie mėnesinio mokesčio už
pagrindinių arba vartotojo pasirinktų programų
paketus, paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing subscribers the
ability to view a specific program (movie or event) via
wired infrastructure from his home for a fee separate
from, and in addition to, the monthly fee for basic or
discretionary programming packages

61.10.53.00.00

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, mokama pagal žiūrėjimo laiką
Home programme distribution services over wired infrastructure, pay-per-view

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, mokama pagal
žiūrėjimo laiką

Description:

Home programme distribution services over wired
infrastructure, pay-per-view
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61.2

Belaidžio ryšio paslaugos
Wireless telecommunications services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio paslaugos

Description:

Wireless telecommunications services

61.20

Belaidžio ryšio paslaugos
Wireless telecommunications services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio paslaugos

Description:

Wireless telecommunications services

61.20.1

Belaidžio ryšio sistemų mobiliojo ryšio ir privataus tinklo paslaugos
Mobile telecommunications services and private network services for wireless telecommunications systems

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio sistemų mobiliojo ryšio ir privataus
tinklo paslaugos

Description:

Mobile telecommunications services and private
network services for wireless telecommunications
systems

61.20.11

Mobiliojo ryšio paslaugos - prieiga ir naudojimas
Mobile telecommunications services - access and use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mobiliojo ryšio paslaugos - prieiga ir naudojimas

Description:

Mobile telecommunications services - access and use

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - prieigos prie perjungiamųjų Explanatory
ir neperjungiamųjų tinklų balsui, duomenims ir vaizdui notes:
perduoti paslaugos ir leidimas jomis naudotis, kai
skambinama iš nešiojamo mikrotelefono arba įtaiso,
tokio kaip mobilieji įtaisai, PCS (asmeninio ryšio
paslaugos), ESMR (pažangusis specializuotas mobilusis
radijo ryšys), palydoviniai telefonai, pranešimų gavikliai
ir mobilusis radijo ryšys, arba į juos - skambinimo
funkcijos kartu su prieigos paslauga - žinučių
paslaugos (SMS) ir multimedijos žinučių paslaugos
(MMS) Į šią subkategoriją neįeina: - mobiliųjų telefonų
kvietimo funkcijos už atskirą mokestį, žr. 61.20.12 belaidžių įrenginių išskirtiniams kliento poreikiams
tenkinti teikiamos paslaugos, žr. 61.20.13 - belaidžių
įrenginių iškvietoms išsiųsti, perduoti ir priimti teikimo
kitam telekomunikacijų paslaugų teikėjui paslaugos, žr.
61.20.20 - belaidžių įrenginių teikimo duomenims
perduoti iš fiksuoto taško ir į jį pagal „mokama už tiek,
kiek naudojama“ principą paslaugos, žr. 61.20.30 - su
mobiliaisiais įtaisais suderinamo prisijungimo prie
interneto teikiamos paslaugos, žr. 61.20.4

61.20.11.00.00

Mobiliojo ryšio paslaugos - prieiga ir naudojimas
Mobile telecommunications services - access and use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mobiliojo ryšio paslaugos - prieiga ir naudojimas

Description:

Mobile telecommunications services - access and use

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of access to, and
use of, switched or non-switched networks for the
transmission of voice, data, and video where the call
originates from or terminates into a portable handset
or device, such as cellular, PCS (Personal
Communications Services), ESMR (Enhanced
Specialised Mobile Radio), and satellite phones; pagers;
and mobile radios - calling features bundled with the
access service - provision of Short Message Service
(SMS) and Multimedia Messaging Service (MMS) This
subcategory excludes: - provision of mobile calling
features for a separate fee, see 61.20.12 - provision of
wireless facilities for the exclusive use of the customer,
see 61.20.13 - provision of wireless facilities to
originate, terminate or transit calls for another
telecommunications service provider, see 61.20.20 provision of wireless facilities on a pay-as-you-use
basis for the transmission of data to and from fixed
locations, see 61.20.30 - provision of a connection to
the Internet compatible with mobile devices, see
61.20.4
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61.20.12

Mobiliojo ryšio paslaugos - iškvietos požymiai
Mobile telecommunications services - calling features

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mobiliojo ryšio paslaugos - iškvietos požymiai

Description:

Mobile telecommunications services - calling features

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iškvietų valdymo paslaugos
Explanatory
už mokestį, kitą nei prieigos mokestis, kai naudojami
notes:
nešiojamieji mikrotelefonai arba įtaisai. Ši paslauga
teikiama naudojant specialią programinę įrangą ir
duomenų bazes, susietas su telekomunikacijų tinklais.
Čia įeina tokios funkcijos: • iškvietos atidėjimas,
iškvietos peradresavimas, kvietėjo numerio nustatymas,
kalbėjimas su dviem žmonėmis iškart, informacija apie
iškvietą, gautų iškvietų registravimas ir galimybė
pakartoti iškvietą, iškvietų ekranas, iškvietų blokavimas,
automatinis iškvietos tęsimas, atsakiklis, balso paštas ir
balso meniu

61.20.12.00.00

Mobiliojo ryšio paslaugos - iškvietos požymiai
Mobile telecommunications services - calling features

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mobiliojo ryšio paslaugos - iškvietos požymiai

Description:

Mobile telecommunications services - calling features

61.20.13

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos
Private network services for wireless telecommunications systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

Description:

Private network services for wireless
telecommunications systems

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - belaidžio ryšio linijų tarp tam Explanatory
tikrų taškų išskirtiniams kliento poreikiams tenkinti
notes:
teikiamos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: belaidžio ryšio bendrovės privačių linijų teikimo
telekomunikacijų paslaugų teikėjui paslaugos, žr.
61.20.20

61.20.13.00.00

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos
Private network services for wireless telecommunications systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

Description:

Private network services for wireless
telecommunications systems

61.20.2

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wireless telecommunications

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wireless telecommunications

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of call
management services for use with a portable handset
or device for a fee separate from the access fee. This
service is made possible by specialised software and
database applications linked to telecommunications
networks. It includes features such as: • call waiting, call
forwarding, caller identification, three-way calling, call
display, call return, call screen, call blocking, automatic
call-back, call answer, voice mail and voice menus

This subcategory includes: - provision of wireless
telecommunication link(s) between specified points for
the exclusive use of the client This subcategory
excludes: - provision of private links by a wireless
telecommunication carrier to a telecommunication
service provider, see 61.20.20
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61.20.20

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wireless telecommunications

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wireless telecommunications

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - telekomunikacijų bendrovės Explanatory
belaidžio ryšio įrenginių iškvietoms išsiųsti, priimti ar
notes:
perduoti teikimo kitam telekomunikacijų paslaugų
teikėjui paslaugos - nacionalinių ar tarptautinių iškvietų
sujungimo, išsiuntimo arba priėmimo mokėjimo
sąskaitų parengimo paslaugos - tarpmiestinio ryšio
bendrovių mokėjimo sąskaitų už iškvietas iš telefono
automato ar kitų bendrovių vietinio tinklo parengimo
paslaugos - mokėjimo sąskaitų už bendrai naudojamus
įrenginius, tokius kaip papildoma linijos atramų įranga,
parengimo paslaugos - mokėjimo sąskaitų už išskirtinį
kanalų naudojimą parengimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - vieno interneto paslaugų
teikėjo belaidžio interneto pranešimų srauto
perdavimas kitam interneto paslaugų teikėjui, žr.
61.20.4

61.20.20.00.00

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos
Carrier services for wireless telecommunications

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

Description:

Carrier services for wireless telecommunications

61.20.3

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wireless telecommunications networks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wireless
telecommunications networks

61.20.30

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wireless telecommunications networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wireless
telecommunications networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - prieigos prie belaidžių
įrenginių teikiamos paslaugos ir paslaugos, specialiai
sukurtos efektyviai perduoti duomenis pagal „kiek
naudojama, tiek mokama“ principą Į šią subkategoriją
neįeina: - belaidžio ryšio linijų tarp tam tikrų taškų
išskirtiniams kliento poreikiams tenkinti teikiamos
paslaugos, žr. 61.20.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of access to
wireless facilities and services specifically designed for
the efficient transmission of data on a pay-as-you-use
basis This subcategory excludes: - provision of wireless
telecommunication link(s) between specified points for
the exclusive use of the client, see 61.20.13

61.20.30.00.00

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos
Data transmission services over wireless telecommunications networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos

Description:

Data transmission services over wireless
telecommunications networks

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision by a
telecommunication carrier of wireless facilities to
originate, terminate, or transit calls for another
telecommunications service provider - charging for
interconnection, settlement or termination of domestic
or international calls - charging long-distance carriers
for calls originating at a pay phone or within another
carriers local network - charging for jointly used
facilities such as pole attachments - charging for the
exclusive use of circuits This subcategory excludes: carriage of wireless Internet traffic by one ISP for
another ISP, see 61.20.4
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61.20.4

Belaidžio interneto ryšio paslaugos
Wireless Internet telecommunications services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Belaidžio interneto ryšio paslaugos

Description:

Wireless Internet telecommunications services

61.20.41

Prieigos prie siaurajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos
Narrow-band Internet access services over wireless networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prieigos prie siaurajuosčio interneto belaidžiais tinklais
paslaugos

Description:

Narrow-band Internet access services over wireless
networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tiesioginio belaidžio
Explanatory
internetinio ryšio, kurio sparta mažesnė kaip 256 Kb/s, notes:
teikiamos paslaugos Interneto paslaugų teikėjas kartu
su interneto prieiga gali teikti nemokamas paslaugas,
tokias kaip elektroninis paštas, kliento internetinės
svetainės priegloba, paprastų tinklalapių kūrimo
priemonės, pokalbiai internetu ir techninė parama. Į
šias paslaugas taip pat gali įeiti paprastai už papildomą
mokestį vartotojui teikiamas nuotolinis prisijungimas
arba kiti interneto prieigos būdai bei paketinio ryšio
naujovinimas, tokie kaip tarptautinis tarptinklinis ryšys
ir papildomos elektroninio pašto dėžutės.

61.20.41.00.00

Prieigos prie siaurajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos
Narrow-band Internet access services over wireless networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prieigos prie siaurajuosčio interneto belaidžiais tinklais
paslaugos

Description:

Narrow-band Internet access services over wireless
networks

61.20.42

Prieigos prie plačiajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos
Broad-band Internet access services over wireless networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prieigos prie plačiajuosčio interneto belaidžiais tinklais
paslaugos

Description:

Broad-band Internet access services over wireless
networks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tiesioginio belaidžio
Explanatory
internetinio ryšio, kurio sparta 256 Kb/s arba didesnė,
notes:
teikiamos paslaugos Interneto paslaugų teikėjas kartu
su interneto prieiga gali teikti nemokamas paslaugas,
tokias kaip elektroninis paštas, kliento internetinės
svetainės priegloba, paprastų tinklalapių kūrimo
priemonės, pokalbiai internetu ir techninė parama. Į
šias paslaugas taip pat gali įeiti paprastai už papildomą
mokestį vartotojui teikiamas nuotolinis prisijungimas
arba kiti interneto prieigos būdai bei paketinio ryšio
naujovinimas, tokie kaip tarptautinis tarptinklinis ryšys
ir papildomos elektroninio pašto dėžutės

61.20.42.00.00

Prieigos prie plačiajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos
Broad-band Internet access services over wireless networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prieigos prie plačiajuosčio interneto belaidžiais tinklais
paslaugos

Description:

Broad-band Internet access services over wireless
networks

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of a direct
wireless connection to the Internet at speeds below
256 Kbps. The Internet Service Provider (ISP) may also
provide free services along with Internet access such as
E-mail, space for the customer’s web page, tools for
simple web page design, chat, and technical support.
This service may also include remote access or other
types of Internet access and package upgrades such as
international roaming and extra E-mail boxes, usually
for additional costs to customers.

This subcategory includes: - provision of a direct
wireless connection to the Internet at speeds 256 Kbps
and higher. The Internet Service Provider (ISP) may also
provide free services along with Internet access such as
E-mail, space for the customer’s web page, tools for
simple web page design, chat, and technical support.
This service may also include remote access or other
types of Internet access and package upgrades such as
international roaming and extra E-mail boxes, usually
for additional costs to customers.
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61.20.49

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos
Other wireless Internet telecommunications services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos

Description:

Other wireless Internet telecommunications services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - belaidžio ryšio paslaugų
Explanatory
teikimas internetu, tačiau kitu būdu nei interneto
notes:
prieiga Čia įeina paslaugos, tokios kaip faksimilinis
ryšys, telefonija, garso ir vaizdo konferencijos internetu.

61.20.49.00.00

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos
Other wireless Internet telecommunications services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos

Description:

Other wireless Internet telecommunications services

61.20.5

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo belaidžiais tinklais paslaugos
Home programme distribution services over wireless networks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
belaidžiais tinklais paslaugos

Description:

Home programme distribution services over wireless
networks

61.20.50

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo belaidžiais tinklais paslaugos
Home programme distribution services over wireless networks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
belaidžiais tinklais paslaugos

Description:

Home programme distribution services over wireless
networks

61.20.50.00.00

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo belaidžiais tinklais paslaugos
Home programme distribution services over wireless networks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privatiems asmenims skirtų programų platinimo
belaidžiais tinklais paslaugos

Description:

Home programme distribution services over wireless
networks

61.3

Palydovinio ryšio paslaugos
Satellite telecommunications services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio paslaugos

Description:

Satellite telecommunications services

61.30

Palydovinio ryšio paslaugos
Satellite telecommunications services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio paslaugos

Description:

Satellite telecommunications services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - provision of wireless
telecommunications services over the Internet other
than Internet access This includes services such as fax,
telephony, audio conferencing and video conferencing
over the Internet.
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61.30.1

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų platinimo per palydovą paslaugas
Satellite telecommunications services, except home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų
platinimo per palydovą paslaugas

Description:

Satellite telecommunications services, except home
programme distribution services via satellite

61.30.10

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų platinimo per palydovą paslaugas
Satellite telecommunications services, except home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų
platinimo per palydovą paslaugas

Description:

Satellite telecommunications services, except home
programme distribution services via satellite

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įrenginių, skirtų balsui,
duomenims, tekstui, garsui ir vaizdui perduoti,
techninės priežiūros, eksploatavimo ir prieigos prie jų
teikimo, naudojant palydovinę telekomunikacijų
infrastruktūrą, paslaugos Į šią subkategoriją taip pat
įeina: - palydovinės infrastruktūros operatoriaus
teikiama interneto prieiga

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - operating, maintaining or
providing access to facilities for the transmission of
voice, data, text, sound and video using satellite
telecommunications infrastructure This subcategory
also includes: - provision of Internet access by the
operator of the satellite infrastructure

61.30.10.00.00

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų platinimo per palydovą paslaugas
Satellite telecommunications services, except home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų
platinimo per palydovą paslaugas

Description:

Satellite telecommunications services, except home
programme distribution services via satellite

61.30.2

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos
Home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos

Description:

Home programme distribution services via satellite

61.30.20

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos
Home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos

Description:

Home programme distribution services via satellite

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - registruoto vartotojo
Explanatory
prieigos prie pagrindinių programų paslaugų per
notes:
palydovą teikimo paslaugos, dažniausiai už mėnesinį
mokestį. Į šį paketą įeina minimalus registruotam
vartotojui prieinamų kanalų skaičius, kurį nustato
kiekvienas palydovo operatoriaus, ir kuris turi būti
įsigytas, kad būtų galima gauti bet kurį aukštesnio
lygmens programų paketą. Čia įeina mokesčiai už
pradinį arba pakartotinį prisijungimą. - papildomų
registruoto vartotojo programų paslaugų, be tų, kurios
įeina į pagrindinį paketą, teikimas per palydovą už
mokestį, kuris neįskaičiuojamas į mėnesinį mokestį ir
prie jo pridedamas. Ši programų paslauga gali būti
teikiama kaip sudedamoji paketo dalis, kurią nustato
kabelio, palydovo arba MDS operatorius, sudedamoji
paketo dalis, kurią nustato vartotojas arba pagal
užsakymą. - galimybės matyti specialią programą (filmą
ar renginį) per palydovą iš namų suteikimo paslaugos
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This subcategory includes: - providing subscriber
access to a basic range of programming services via
satellite generally for a monthly fee. This package
contains the minimum number of channels available to
subscribers, as defined by each satellite operator, and
must be purchased to obtain any higher-level
programming package. Charges for initial connection
or for reconnection are included here. - providing
subscriber programming services via satellite in
addition to those included in the basic package for a
fee separate from, and in addition to, the basic
monthly fee. This programming service can be
provided in bundles determined by the cable, satellite
or MDS operator, in bundles determined by the
subscriber, or a la carte. - providing subscribers the
ability to view a specific program (movie or event) via
satellite from his home for a fee separate from, and in
addition to, the monthly fee for basic or discretionary
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registruotam vartotojui už atskirą mokestį, pridedamą
prie mėnesinio mokesčio už pagrindinių arba vartotojo
pasirinktų programų paketus

programming packages

61.30.20.00.00

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos
Home programme distribution services via satellite

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos

Description:

Home programme distribution services via satellite

61.9

Kitos telekomunikacijų paslaugos
Other telecommunications services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Description:

Other telecommunications services

61.90

Kitos telekomunikacijų paslaugos
Other telecommunications services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Description:

Other telecommunications services

61.90.1

Kitos telekomunikacijų paslaugos
Other telecommunications services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Description:

Other telecommunications services

61.90.10

Kitos telekomunikacijų paslaugos
Other telecommunications services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Description:

Other telecommunications services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialiųjų taikomųjų
telekomunikacijų programų, tokių kaip palydovų
paieška, ryšių telemetrija ir radaro stoties
eksploatavimas, teikimo paslaugos - palydovų galinių
stočių ir susijusių įrenginių, sujungtų su viena ar
keliomis antžeminėmis ryšio sistemomis, kurios gali
perduoti telekomunikacinius signalus arba juos priimti
iš palydovinių sistemų, eksploatavimo paslaugos interneto prieigos tarp kliento ir interneto paslaugų
teikėjo teikimo per tinklus, kurie nepriklauso interneto
paslaugų teikėjui ir nėra jo kontroliuojami, tokius kaip
interneto prieiga perjungiamąja telefono linija ir pan.,
paslaugos - telefono ryšio ir interneto prieigos teikimo
visuomenei prieinamuose įrenginiuose paslaugos telekomunikacijų paslaugos, teikiamos esamomis
telekomunikacijų linijomis: • VOIP (balso ryšys IP
telefonija) paslaugos - tinklo pralaidumo didinimo
paslaugos, neteikiant papildomų paslaugų - niekur
kitur nepriskirtos telekomunikacijų paslaugos, tokios
kaip telegrafo, telekso ir vaizdo konferencijų tiltų
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of specialised
telecommunications applications, such as satellite
tracking, communications telemetry, and radar station
operations - operation of satellite terminal stations and
associated facilities operationally connected with one
or more terrestrial communications systems and
capable of transmitting telecommunications to or
receiving telecommunications from satellite systems provision of Internet access over networks between the
client and the ISP not owned or controlled by the ISP,
such as dial-up Internet access etc. - provision of
telephone and Internet access in facilities open to the
public - provision of telecommunications services over
existing telecom connections: • VOIP (Voice Over
Internet Protocol) provision - provision of network
capacity without providing additional services provision of telecommunications services n.e.c., such as
telegraph, telex and audio conferencing bridging
services
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61.90.10.00.00

Kitos telekomunikacijų paslaugos
Other telecommunications services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Description:

Other telecommunications services

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos
Computer programming, consultancy and related services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios
paslaugos

Description:

Computer programming, consultancy and related
services

62.0

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos
Computer programming, consultancy and related services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios
paslaugos

Description:

Computer programming, consultancy and related
services

62.01

Kompiuterių programavimo paslaugos
Computer programming services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuterių programavimo paslaugos

Description:

Computer programming services

62.01.1

IT projektavimo ir plėtros paslaugos
IT design and development services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

IT projektavimo ir plėtros paslaugos

Description:

IT design and development services

62.01.11

IT taikomųjų programų projektavimo ir plėtros paslaugos
IT design and development services for applications

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

IT taikomųjų programų projektavimo ir plėtros
paslaugos

Description:

IT design and development services for applications

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterinių kodų
Explanatory
struktūros projektavimo ir (arba) kūrimo, įskaitant
notes:
atnaujinimus ir kodus programai ištaisyti, būtinus
kuriant ir (arba) paleidžiant programas, paslaugos,
tokios kaip: • tinklalapio struktūros ir turinio dizaino
kūrimas ir (arba) kompiuterinių kodų, būtinų
tinklalapiui sukurti ir paleisti, kūrimas • duomenų bazės
struktūros ir turinio projektavimas ir (arba)
kompiuterinių kodų, būtinų duomenų bazei (duomenų
laikyklai) sukurti ir paleisti, kūrimas • struktūros
projektavimas ir kompiuterinio kodo kūrimas, būtini
kuriant pagal poreikius pritaikytą programinę įrangą,
kitokią nei tinklalapiai ir duomenų bazės, arba
programinės įrangos paketo integravimas • esamos
programos pritaikymas pagal poreikius, integravimas,
adaptavimas (keitimas, konfigūravimas ir pan.) ir
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This subcategory includes: - services of designing the
structure and/or writing the computer code, including
updates and patches, necessary to create and/or
implement a software application, such as: • designing
the structure and content of a web page and/or of
writing the computer code necessary to create and
implement a web page • designing the structure and
content of a database and/or of writing the computer
code necessary to create and implement a database
(data warehouse) • designing the structure and writing
the computer code as necessary to design and develop
a custom software application, other than
programming for websites, databases, or packaged
software integration • customisation and integration,
adapting (modifying, configuring, etc.) and installing an
existing application so that it is functional within the
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įdiegimas, kad programa veiktų kliento informacinės
sistemos aplinkoje Į šią subkategoriją neįeina: paslaugos sutartis, pagal kurią tinklalapio dizainas ir
kūrimas teikiami kartu su tinklalapio priegloba, žr.
63.11.13 - paslaugos sutartis, pagal kurią programos
projektavimas ir kūrimas teikiami kartu su reguliariai
teikiama programos priegloba ir valdymu, žr. 63.11.19 paslaugos sutartis, pagal kurią duomenų bazės
projektavimas ir kūrimas teikiami kartu su reguliariai
teikiamu saugomų duomenų valdymu, žr. 63.11.19

clients' information system environment This
subcategory excludes: - service contracts where the
design and development of a web page is bundled
with the hosting of the web page, see 63.11.13 service contracts where the design and development of
the application is bundled with the hosting and
management of the application on an on-going basis,
see 63.11.19 - service contracts where the design and
development of a database is bundled with the ongoing management of the data holdings, see 63.11.19

62.01.11.00.00

IT taikomųjų programų projektavimo ir plėtros paslaugos
IT design and development services for applications

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

IT taikomųjų programų projektavimo ir plėtros
paslaugos

Description:

IT design and development services for applications

62.01.12

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir plėtros paslaugos
IT design and development services for networks and systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir plėtros paslaugos

Description:

IT design and development services for networks and
systems

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kliento tinklų, tokių kaip
Explanatory
intranetas, išorinis tinklas ir virtualus privatus tinklas,
notes:
projektavimo, kūrimo ir diegimo paslaugos - tinklo
saugumo projektavimo ir kūrimo paslaugos, t. y.
prieigą prie duomenų ir programų kontroliuoti skirtų
programinės ir techninės įrangos bei procedūrų, kurios
užtikrintų saugų keitimąsi informacija tinkle,
projektavimas, kūrimas ir diegimas Į šią subkategoriją
neįeina: - paslaugos sutartis, pagal kurią paslauga
teikiama kartu su kasdienine kliento tinklo priežiūra, žr.
62.03.12

62.01.12.00.00

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir plėtros paslaugos
IT design and development services for networks and systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir plėtros paslaugos

Description:

IT design and development services for networks and
systems

62.01.2

Programinės įrangos originalai
Software originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Programinės įrangos originalai

Description:

Software originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - autoriaus teisės saugoma
intelektinė nuosavybė, sukurta ne pagal sutartį, o
norint tiesiogiai parduoti (t. y. visi kūrėjai turi
nuosavybės teises) - parduoti skirta intelektinė
nuosavybė, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai saugo
autoriaus teisė (pvz., kompiuterių programinė įranga) Į
šią kategoriją neįeina: - pagal sutartį su kitais sukurta
programinė įranga, žr. 62.01.11 - programinės įrangos
didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos, žr.
46.14.11, 46.51.10, 47.00.31

Explanatory
notes:

This category includes: - copyrighted intellectual
property produced without contract for outright sale
(i.e. with all-attendant property rights) - intellectual
properties for sale that are implicitly or explicitly
protected by copyright (e.g. computer software) This
category excludes: - software produced under contract
for others, see 62.01.11 - wholesale and retail sale
services of software, see 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31
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This subcategory includes: - designing, developing and
implementing customer's networks such as intranets,
extranets and virtual private networks - network
security design and development services, i.e.
designing, developing and implementing software,
hardware and procedures to control access to data and
programs and to allow for the safe exchange of
information over a network This subcategory excludes:
- service contracts where this service is bundled with
the day-to-day management of the client's network,
see 62.03.12
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62.01.21

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos originalai
Computer games software originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos originalai

Description:

Computer games software originals

62.01.21.00.00

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos originalai
Computer games software originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos originalai

Description:

Computer games software originals

62.01.29

Kitos programinės įrangos originalai
Other software originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos programinės įrangos originalai

Description:

Other software originals

62.01.29.00.00

Kitos programinės įrangos originalai
Other software originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos programinės įrangos originalai

Description:

Other software originals

62.02

Konsultacinės kompiuterių paslaugos
Computer consultancy services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Konsultacinės kompiuterių paslaugos

Description:

Computer consultancy services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę neįeina: - paslaugos sutartis, pagal kurią
Explanatory
patarimai teikiami kartu projektuojant ir kuriant IT
notes:
sprendimą (interneto svetainę, duomenų bazę,
specialias programas, tinklą ir pan.), žr. 62.01.1 pagal
atitinkamos IT technologijos projektavimo ir kūrimo
paslaugas - verslo strategijos patarimai, tokie kaip
konsultavimas kuriant elektroninės prekybos strategiją,
žr. 70.22.11

62.02.1

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos
Hardware consultancy services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos

Description:

Hardware consultancy services

62.02.10

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos
Hardware consultancy services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos

Description:

Hardware consultancy services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų arba ekspertų
išvadų IT klausimais dėl techninės įrangos teikimas,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of advice or
expert opinion on IT matters related to the hardware,
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This class excludes: - service contracts where advice is
bundled with the design and development of an IT
solution (website, database, specific application,
network, etc.), see to the appropriate information
technology (IT) design and development services under
62.01.1 - advice on issues related to business strategy,
such as advising on developing an e-commerce
strategy, see 70.22.11
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toks kaip konsultavimas techninės įrangos reikalavimų
ir tiekimo klausimais - ekspertų išvadų techninės
įrangos klausimais teikimas -organizacijos kompiuterių
reikalavimų įvertinimo, patarimų techninės ir
programinės įrangos įsigijimo klausimais, sistemų
techninių reikalavimų kūrimo ir naujos sistemos
įdiegimo vietoje sudėtinės paslaugos - kompiuterių
sistemų suvienijimo paslaugos, t. y. kliento turimų
kompiuterių sistemų, kompiuterių esamų ir būsimų
veiksmų reikalavimų analizė, naujos įrangos ir
programinės įrangos pirkimas ir naujos ir senos
sistemų komponentų suvienijimas, kuriant naują
suvienytą sistemą

such as advice on matters such as hardware
requirements and procurement - provision of expert
testimony on hardware related issues - the combined
service of assessing an organisation's computer
requirements, advising on hardware and software
acquisitions, developing system specification and
putting the new system in place - computer systems
integration services, i.e. an analysis of the client’s
current computer system, present and future
computing requirements, the purchase of new
equipment and software, and the integration of the
new and old systems components to create a new
integrated system

62.02.10.00.00

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos
Hardware consultancy services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos

Description:

Hardware consultancy services

62.02.2

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos paslaugos
Systems and software consultancy services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos
paslaugos

Description:

Systems and software consultancy services

62.02.20

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos paslaugos
Systems and software consultancy services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos
paslaugos

Description:

Systems and software consultancy services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų ar ekspertų
nuomonės IT klausimais, susijusiais su IT sistemomis ir
programine įranga, paslaugos: - konsultavimas tokiais
klausimais kaip programinės įrangos reikalavimai ir
tiekimas - sistemų saugumas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of advice or
expert opinion on IT matters related to the IT systems
and software, such as: - advice on matters such as
software requirements and procurement - systems
security

62.02.20.00.00

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos paslaugos
Systems and software consultancy services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos
paslaugos

Description:

Systems and software consultancy services

62.02.3

Informacinių technologijų techninės pagalbos paslaugos
IT technical support services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Informacinių technologijų techninės pagalbos
paslaugos

Description:

IT technical support services
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62.02.30

Informacinių technologijų techninės pagalbos paslaugos
IT technical support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Informacinių technologijų techninės pagalbos
paslaugos

Description:

IT technical support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina techninis įvertinimas, siekiant
išspręsti kliento programinės, techninės įrangos arba
visos kompiuterių sistemos naudojimo problemas: pagalba klientui, teikiama naudojant programinę
įrangą arba nustatant gedimą - atnaujinimo paslaugos
- pagalba klientui, teikiama naudojant techninę įrangą
arba nustatant gedimą, įskaitant įprastą pastovų
tikrinimą ir valymą bei IT įrangos taisymą - techninė
pagalba perkeliant kliento kompiuterių sistemą į naują
vietą - pagalba vartotojui, teikiama naudojant ir
techninę, ir programinę įrangą bei nustatant abiejų
rūšių įrangos gedimus - techninio įvertinimo
sprendžiant specifines kliento problemas, naudojant
kompiuterių sistemą, paslaugos, tokios kaip audito ar
kompiuterių veikimo įvertinimo paslaugos, neteikiant
konsultacijų ar kitų paskesnių paslaugų, įskaitant
serverio, tinklo arba komponentų veikimo, galimybių
arba saugumo auditą, įvertinimą ir dokumentavimą Į
šią subkategoriją neįeina: - techninio atstatymo po
kompiuterio gedimo paslaugos, žr. 62.09.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes the provision of technical
expertise to solve problems for the client in using
software, hardware, or entire computer system, such as:
- the provision of customer support in using or
troubleshooting the software - upgrade services - the
provision of customer support in using or
troubleshooting the computer hardware, including
testing and cleaning on a routine basis and repair of IT
equipment - technical assistance in moving a client's
computer system to a new location - the provision of
customer support in using or troubleshooting the
computer hardware and software in combination - the
provision of technical expertise to solve specialised
problems for the client in using a computer system,
such as services of auditing or assessing computer
operations without providing advice or other follow-up
action including auditing, assessing and documenting
a server, network or process for components,
capabilities, performance, or security This subcategory
excludes: - computer disaster recovery services, see
62.09.20

62.02.30.00.00

Informacinių technologijų techninės pagalbos paslaugos
IT technical support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Informacinių technologijų techninės pagalbos
paslaugos

Description:

IT technical support services

62.03

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos
Computer facilities management services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos

Description:

Computer facilities management services

62.03.1

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos
Computer facilities management services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterinės įrangos valdymo paslaugos

Description:

Computer facilities management services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina kliento IT infrastruktūros, įskaitant
techninę, programinę ir tinklo įrangą, techninės
priežiūros ir stebėjimo paslaugos.

Explanatory
notes:

This category includes the services of managing and
monitoring client's IT infrastructure including hardware,
software and networks.

62.03.11

Tinklo valdymo paslaugos
Network management services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tinklo valdymo paslaugos

Description:

Network management services

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - ryšio tinklų ir susijusios

Explanatory

This subcategory includes: - services of managing and
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pastabos:

techninės įrangos valdymo ir stebėjimo paslaugos,
notes:
siekiant nustatyti tinklo gedimus, rinkti informaciją apie
pralaidumą ir vartojimo statistiką, administruojant ir
reguliuojant tinklo srautus. Šios paslaugos teikiamos ir
nuotoliniu būdu valdant saugumo sistemas, arba
teikiamos su saugumu susijusios paslaugos.

62.03.11.00.00

Tinklo valdymo paslaugos
Network management services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tinklo valdymo paslaugos

Description:

Network management services

62.03.12

Kompiuterių sistemų valdymo paslaugos
Computer systems management services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų valdymo paslaugos

Description:

Computer systems management services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kliento kompiuterių sistemos Explanatory
kasdieninio valdymo ir eksploatavimo paslaugos
notes:

62.03.12.00.00

Kompiuterių sistemų valdymo paslaugos
Computer systems management services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų valdymo paslaugos

Description:

Computer systems management services

62.09

Kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos
Other information technology and computer services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos informacinių technologijų ir kompiuterių
paslaugos

Description:

Other information technology and computer services

62.09.1

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of computers and peripheral
equipment

62.09.10

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of computers and peripheral
equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - didžiųjų kompiuterių
įrengimo paslaugos, žr. 33.20.39

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - installation services of
mainframe computers, see 33.20.39
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monitoring communication networks and connected
hardware to diagnose networking problems and gather
capacity and usage statistics for the administration and
fine-tuning of network traffic. These services also
remotely manage security systems or provide security
related services.

This subcategory includes: - provision of day-to-day
management and operation of a client's computer
system
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62.09.10.00.00

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos
Installation services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo paslaugos

Description:

Installation services of computers and peripheral
equipment

62.09.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos
Other information technology and computer services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių
technologijų ir kompiuterių paslaugos

Description:

Other information technology and computer services
n.e.c.

62.09.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos
Other information technology and computer services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių
technologijų ir kompiuterių paslaugos

Description:

Other information technology and computer services
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - duomenų atkūrimo
Explanatory
paslaugos, t.y. kliento duomenų išgavimas iš apgadinto notes:
arba nepatvaraus standžiojo disko arba kito saugojimo
įtaiso, arba parengties veiksenos kompiuterių įrangos ir
dubliuojančios programinės įrangos teikimas atskiroje
vietoje, kad klientas galėtų perkelti nuolatinį personalą,
kuris galėtų toliau tęsti ir atlikti įprastas automatizuotas
operacijas, jei atsitinka nelaimė, tokia kaip gaisras ar
potvynis - programinės įrangos diegimo paslaugos kitos, niekur kitur nepriskirtos, IT techninės priežiūros
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - programų
kompiuteriams sudarymo paslaugos, žr. 62.01.1 - IT
konsultavimo paslaugos, žr. 62.02 - duomenų
apdorojimo ir prieglobos paslaugos, žr. 63.11.1

62.09.20.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos
Other information technology and computer services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių
technologijų ir kompiuterių paslaugos

Description:

Other information technology and computer services
n.e.c.

63

Informacinės paslaugos
Information services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Informacinės paslaugos

Description:

Information services

63.1

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios paslaugos; žiniatinklio portalai
Data processing, hosting and related services; web portals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios
paslaugos; žiniatinklio portalai

Description:

Data processing, hosting and related services; web
portals
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This subcategory includes: - data recovery services, i.e.
retrieving a client's data from a damaged or unstable
hard drive or other storage medium, or providing
standby computer equipment and duplicate software
in a separate location to enable a client to relocate
regular staff to resume and maintain routine
computerised operations in event of a disaster such as
a fire or flood - software installation services - other IT
technical support services, n.e.c. This subcategory
excludes: - computer programming services, see
62.01.1 - IT consultancy services, see 62.02 - data
processing and hosting services, see 63.11.1
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63.11

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios paslaugos; žiniatinklio portalas
Data processing, hosting and related services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo, prieglobos ir susijusios
paslaugos; žiniatinklio portalas

Description:

Data processing, hosting and related services

63.11.1

Duomenų apdorojimo, prieglobos, taikomosios paslaugos ir kitos IT infrastruktūros teikimo paslaugos
Data processing, hosting application services and other IT infrastructure provisioning services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo, prieglobos, taikomosios
paslaugos ir kitos IT infrastruktūros teikimo paslaugos

Description:

Data processing, hosting application services and other
IT infrastructure provisioning services

63.11.11

Duomenų apdorojimo paslaugos
Data processing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo paslaugos

Description:

Data processing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visos apdorojimo paslaugos Explanatory
ir specializuotos ataskaitos pagal kliento pateiktus
notes:
duomenis arba automatizuoto duomenų apdorojimo ir
duomenų įvedimo paslaugos, įskaitant duomenų bazės
priežiūros paslaugas

63.11.11.00.00

Duomenų apdorojimo paslaugos
Data processing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo paslaugos

Description:

Data processing services

63.11.12

Žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugos
Web hosting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugos

Description:

Web hosting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - infrastruktūros, kuri
Explanatory
reikalinga kliento interneto svetainės ir susijusių
notes:
rinkmenų prieglobai teikti vietoje, kurioje teikiamas
spartus, patikimas internetinis ryšys, teikimo paslaugos,
kurios gali būti: • paslaugos, apsiribojant duomenų
saugojimu viename serveryje, kurio išgalės skirtos tik
vienam arba keliems klientams, be paslaugos teikėjo
valdymo arba programinės įrangos taikymo (serverio
programinė įranga priskiriama kliento atsakomybei,
paslaugos garantijos standartinės ir ribotos) • sudėtinių
paslaugų paketas, kurį sudaro interneto svetainės ir
susijusių programų priegloba ir valdymas. Šios
paslaugos svarbi dalis yra saugios ir patikimos vietos
bei internetinio ryšio, kuris gali būti greitai pritaikomas
pagal srauto naudojimo apimtį, garantija. Dažnai
paketo dalį sudaro konsultavimas, sistemų pritaikymas
prie poreikių ir sistemų suvienijimas. Programos dažnai
yra susiję su elektronine prekyba; jų pagrindu kuriamos
elektroninės parduotuvės, prekių vežimėliai ir katalogai,
kuriems būdingos sudėtingos funkcijos, tokios kaip
užsakymo apdorojimas, įvykdymas,
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This subcategory includes: - complete processing
services and specialised reports from data supplied by
clients or providing automatised data processing and
data entry services, including database running services

This subcategory includes: - provision of the
infrastructure to host a customer's website and related
files in a location that provides fast, reliable connection
to the Internet, which may be: • limited to storage on a
single server, in either shared or dedicated capacity,
without the service provider managing or integrating
software applications (Software hosted on the server is
the client's responsibility and service level guarantees
are standardised and limited in scope) • a bundled
service package that consists of the hosting and
management of the website and related applications
An important characteristic of this service is the
promise of a secure and reliable site and Internet
connections that can be quickly scaled to
accommodate variations in traffic use. Frequently,
consulting, customisation and systems integration are
part of the package. Applications are frequently ecommerce related and enable online storefronts,
shopping carts and catalogues with advanced and
complex features such as order processing, fulfilment,
procurement, invoicing, transaction processing,
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tiekimas, sąskaitų išrašymas, operacijų vykdymas, ryšių
su klientu valdymas, galutinių duomenų bazių,
duomenų saugyklų suvienijimo ir perkėlimo paslaugos.

customer relational management and back-end
database and data warehouse integration and
migration services.

63.11.12.00.00

Žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugos
Web hosting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugos

Description:

Web hosting services

63.11.13

Taikomųjų paslaugų teikimas
Application service provisioning

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Taikomųjų paslaugų teikimas

Description:

Application service provisioning

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - programinės įrangos nuoma Explanatory
iš centralizuotos, valdomos kompiuterinės aplinkos,
notes:
kuriai suteikta priegloba: • teikiama integruojant į
kliento sistemas ir infrastruktūrą (dažnai kartu su
prieglobos ir programų valdymo paslaugomis
teikiamos ir konsultavimo, pritaikymo pagal poreikius ir
sistemų suvienijimo paslaugos) • teikiama, kai
nuomojama programinė įranga nėra pritaikyta pagal
specifinius poreikius ir neintegruota į kitas kliento
programas (paprastai programą galima pasiekti per
žiniatinklį. Dažnai pasitaikantis pavyzdys yra
programinių biuro paketų programos).

63.11.13.00.00

Taikomųjų paslaugų teikimas
Application service provisioning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Taikomųjų paslaugų teikimas

Description:

Application service provisioning

63.11.19

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros teikimo paslaugos
Other hosting and IT infrastructure provisioning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros teikimo paslaugos Description:

Other hosting and IT infrastructure provisioning
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - techninio ploto teikimo
paslaugos, t. y. vietos serverių ir įmonių platformoms
apsaugotame įrenginyje teikimas (į šią paslaugą įeina
vieta kliento techninei ir programinei įrangai,
internetinis ryšys ir kiti ryšio tinklai bei kasdieninė
serverių priežiūra. Klientai atsakingi už operacinių
sistemų, techninės ir programinės įrangos valdymą.) duomenų saugojimo paslaugos, t. y. saugojimo ir
atsarginio duomenų saugojimo valdymo ir
administravimo paslaugos, tokios kaip nuotolinės
atsarginių duomenų kopijų saugojimo paslaugos,
saugojimas, arba hierarchinis saugojimo valdymas
(perkėlimas) - duomenų tvarkymo paslaugos, t. y.
nuolatinis duomenų tvarkymas ir duomenų kaip
struktūruoto šaltinio administravimas (Į paslaugas gali
įeiti duomenų modeliavimas, duomenų mobilizavimas,
duomenų žemėlapiai arba racionalizavimas, duomenų
gavyba ir sistemos architektūra).

This subcategory includes: - collocation services, i.e. the
provision of rack space within a secured facility for the
placement of servers and enterprise platforms (The
service includes the space for the client's hardware and
software, connection to the Internet or other
communication networks, and routine monitoring of
servers. Clients are responsible for the management of
the operating system, hardware, and software.) - data
storage services, i.e. the service of managing or
administrating the storage and back-up management
of data such as remote back-up services, storage, or
hierarchical storage management (migration) - data
management services, i.e. the on-going management
and administration of data as an organisational
resource (Services may include performing data
modelling, data mobilisation, data
mapping/rationalisation, data mining and system
architecture.)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of leased
software applications from a centralised, hosted, and
managed computing environment: • with integration
to the systems and infrastructure of the client
(Frequently, consulting, customisation and systems
integration services are bundled with the hosting and
management of the application) • where the leased
application is not customised and not integrated with
other applications of the client (The application is
usually accessed over the Word Wide Web. A common
example is office suite software applications.)
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63.11.19.00.00

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros teikimo paslaugos
Other hosting and IT infrastructure provisioning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros teikimo paslaugos Description:

63.11.2

Srautinio vaizdo ir garso turinys
Streamed video and audio content

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Srautinio vaizdo ir garso turinys

Description:

Streamed video and audio content

63.11.21

Srautinio vaizdo turinys
Streamed video content

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Srautinio vaizdo turinys

Description:

Streamed video content

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuolatiniu srautu internetu
perduodami vaizdo duomenys

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - streamed video data sent
over the Internet

63.11.21.00.00

Srautinio vaizdo turinys
Streamed video content

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Srautinio vaizdo turinys

Description:

Streamed video content

63.11.22

Srautinio garso turinys
Streamed audio content

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Srautinio garso turinys

Description:

Streamed audio content

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuolatiniu srautu internetu
perduodami garso duomenys

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - streamed audio data sent
over the Internet

63.11.22.00.00

Srautinio garso turinys
Streamed audio content

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Srautinio garso turinys

Description:

Streamed audio content

63.11.3

Reklamos vieta arba laikas internete
Advertising space or time in Internet

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vieta arba laikas internete

Description:

Advertising space or time in Internet
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Other hosting and IT infrastructure provisioning
services
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63.11.30

Reklamos vieta arba laikas internete
Advertising space or time in Internet

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vieta arba laikas internete

Description:

Advertising space or time in Internet

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - reklamos vieta
internetinėse knygose, laikraščiuose, žurnaluose ir
periodiniuose leidiniuose, žr. 58.11.42, 58.13.32,
58.14.32

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - advertising space in
Internet books, newspapers, journals and periodicals,
see 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32

63.11.30.00.00

Reklamos vieta arba laikas internete
Advertising space or time in Internet

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vieta arba laikas internete

Description:

Advertising space or time in Internet

63.12

Žiniatinklio portalų turinys
Web portal content

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žiniatinklio portalų turinys

Description:

Web portal content

63.12.1

Žiniatinklio portalų turinys
Web portal content

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žiniatinklio portalų turinys

Description:

Web portal content

63.12.10

Žiniatinklio portalų turinys
Web portal content

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žiniatinklio portalų turinys

Description:

Web portal content

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tinklo paieškos portaluose
Explanatory
pateikiamas turinys, t. y. lengvai ieškomu formatu
notes:
pateiktos išsamios interneto adresų duomenų bazės ir
turinys Į šią subkategoriją neįeina: - išspausdinti
internetiniai žinynai ir pašto adresų sąrašai, žr. 58.12.20

63.12.10.00.00

Interneto vartų turinys
Web portal content

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Interneto vartų turinys

Description:

Web portal content

63.9

Kitos informacijos paslaugos
Other information services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos informacijos paslaugos

Description:

Other information services
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This subcategory includes: - content provided on web
search portals, i.e. extensive databases of Internet
addresses and content in an easily searchable format
This subcategory excludes: - published on-line
directories and mailing lists, see 58.12.20
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63.91

Naujienų agentūrų paslaugos
News agency services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų paslaugos

Description:

News agency services

63.91.1

Naujienų agentūrų paslaugos
News agency services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų paslaugos

Description:

News agency services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - nepriklausomų fotožurnalistų
paslaugos, žr. 74.20.2 - nepriklausomų žurnalistų
paslaugos, žr. 90.03.11

Explanatory
notes:

This category excludes: - services of independent
photojournalists, see 74.20.2 - services of independent
journalists, see 90.03.11

63.91.11

Naujienų agentūrų laikraščiams ir periodiniams leidiniams teikiamos paslaugos
News agency services to newspapers and periodicals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų laikraščiams ir periodiniams
leidiniams teikiamos paslaugos

Description:

News agency services to newspapers and periodicals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - naujienų rankraščio arba
paveikslų forma rinkimo, tyrimo ir tiekimo spaudos
žiniasklaidos verslui, tokiam kaip laikraščiai, periodiniai
leidiniai ir knygos, paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - gathering, investigating
and supply services of news in the form of manuscripts
or of news pictures to printed media businesses such
as newspapers, periodicals and books

63.91.11.00.00

Naujienų agentūrų laikraščiams ir periodiniams leidiniams teikiamos paslaugos
News agency services to newspapers and periodicals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų laikraščiams ir periodiniams
leidiniams teikiamos paslaugos

Description:

News agency services to newspapers and periodicals

63.91.12

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms ir vaizdinėms žiniasklaidos priemonėms
News agency services to audio-visual media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms ir vaizdinėms
žiniasklaidos priemonėms

Description:

News agency services to audio-visual media

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - naujienų rinkimo, tyrimo ir
tiekimo paslaugos (rankraščio, nuotraukų ar paveikslų
forma) radijo arba televizijos stotims ir kino
kompanijoms

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - gathering, investigating
and supply services of news (manuscripts, photos,
images) to radio or television stations and movie
companies

63.91.12.00.00

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms ir vaizdinėms žiniasklaidos priemonėms
News agency services to audio-visual media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms ir vaizdinėms
žiniasklaidos priemonėms

Description:

News agency services to audio-visual media
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63.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacijos paslaugos
Other information services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacijos paslaugos

Description:

Other information services n.e.c.

63.99.1

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos
Information services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos

Description:

Information services n.e.c.

63.99.10

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos
Information services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos

Description:

Information services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį arba pagal sutartį
Explanatory
teikiamos informacijos paieškos paslaugos - naujienų
notes:
apžvalgos paslaugos, spaudos apžvalgos paslaugos ir
pan. - faktų ir informacijos rinkimo paslaugos, kitos nei
pašto adresų sąrašai - niekur kitur nepriskirtos
automatizuotos kompiuterinės informacijos paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - adresų sąrašų sudarymas
kaip biuro priežiūros paslaugų dalis, žr. 82.19.12 užsakomųjų informacinių paslaugų centrų teikiamos
paslaugos, žr. 82.20.10

63.99.10.00.00

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos
Information services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos

Description:

Information services n.e.c.

63.99.2

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai
Original compilations of facts/information

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai

Description:

Original compilations of facts/information

63.99.20

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai
Original compilations of facts/information

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai

Description:

Original compilations of facts/information

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - originalūs faktų ar
informacijos rinkiniai, kurių struktūra skirta gauti
duomenis arba informaciją, įskaitant pašto adresų
sąrašus. Apsaugota yra šių rinkinių pateikimo forma,
bet ne turinys. Į šią subkategoriją neįeina: - adresų
knygų ir pašto adresų sąrašų spausdinimo paslaugos,
žr. 58.12.10 - faktų ir informacijos rinkinių sudarymo
paslaugos, žr. 63.99.10 - pašto adresų sąrašų
sudarymas kaip biuro aptarnavimo paslaugų dalis, žr.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - original compilations of
facts or information organised for retrieval and
consultation, including mailing lists These compilations
are protectable in their presentation, but not their
content. This subcategory excludes: - publishing of
directories and mailing lists, 58.12.10 - compilation
services of facts and information, see 63.99.10 - mailing
list compilation as part of office support services, see
82.19.12
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This subcategory includes: - information search
services on a fee or contract basis - news clipping
services, press clipping services, etc. - compilation
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82.19.12 - call centre services, see 82.20.10
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82.19.12
63.99.20.00.00

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai
Original compilations of facts/information

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai

Description:

Original compilations of facts/information

K

FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS
FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS

Description:

FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES

64

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Financial services, except insurance and pension funding

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą

Description:

Financial services, except insurance and pension
funding

64.1

Piniginio tarpininkavimo paslaugos
Monetary intermediation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Piniginio tarpininkavimo paslaugos

Description:

Monetary intermediation services

64.11

Centrinio banko paslaugos
Central banking services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Centrinio banko paslaugos

Description:

Central banking services

64.11.1

Centrinio banko paslaugos
Central banking services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Centrinio banko paslaugos

Description:

Central banking services

64.11.10

Centrinio banko paslaugos
Central banking services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Centrinio banko paslaugos

Description:

Central banking services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kuriomis
Explanatory
palaikoma valstybės mokėjimų ir kitų finansinių
notes:
operacijų vykdymo ir kliringo sistema stambesniosioms finansinėms institucijoms ir centrinei
vyriausybei teikiamos indėlių sąskaitų priežiūros
paslaugos - finansų strategijos įgyvendinimo paslaugos
- valstybės užsienio valiutos keitimo rezervo valdymo
paslaugos - poveikio valiutos vertei paslaugos -
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This subcategory includes: - services which support the
country's systems for clearing and settling payments
and other financial transactions - services of
maintaining deposit accounts for major financial
institutions and for the central government - services
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valiutos leidybos paslaugos, reguliuojant centriniam
bankui, įskaitant dizainą, organizuojant gamybą,
platinimą ir valiutos keitimą - mokesčių agentūrų
paslaugos, įskaitant patarimų paslaugas vyriausybei
valstybės skolų, skolų emisijos, obligacijų savininkų
registravimo ir išmokų už palūkanas ir skolų išpirkimą
vyriausybės vardu teikimo klausimais - priežiūros
paslaugos, susijusios su bankais ir (arba) ne bankais, jei
priežiūrą atlieka centrinis bankas - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, svarbiausios bankininkystės paslaugos

currency issue services under the authority of the
central bank, including designing, arranging
production, distributing and replacing of the currency fiscal agent services including advisory services for the
government on matters relating to the public debt,
issuing debt, maintaining bondholder records and
making payments on behalf of the government for
interest and debt redemption - supervisory activities
with regard to banks and/or non-banks if undertaken
by the central bank - other central banking services
n.e.c.

64.11.10.00.00

Centrinio banko paslaugos
Central banking services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Centrinio banko paslaugos

Description:

Central banking services

64.19

Kitos piniginio tarpininkavimo paslaugos
Other monetary intermediation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos piniginio tarpininkavimo paslaugos

Description:

Other monetary intermediation services

64.19.1

Indėlių paslaugos
Deposit services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Indėlių paslaugos

Description:

Deposit services

64.19.11

Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms
Deposit services to corporate and institutional depositors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms

Description:

Deposit services to corporate and institutional
depositors

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - indėlių paslaugos, įskaitant
pareikalavimų, pranešimų ir terminuoto indėlio
paslaugas, stambiajam verslui ir instituciniams
asmenims, įskaitant vyriausybę

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - deposit services, including
demand, notice and term deposit services, to large
business and institutional customers, including
governments

64.19.11.00.00

Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms
Deposit services to corporate and institutional depositors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms

Description:

Deposit services to corporate and institutional
depositors

64.19.12

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams
Deposit services to other depositors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams

Description:

Deposit services to other depositors

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - indėlių paslaugos, įskaitant

Explanatory

This subcategory includes: - deposit services, including
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pastabos:

pareikalavimų, pranešimų ir terminuoto indėlio
notes:
paslaugas, indėlininkams, kitiems nei bendrovės ar
institucijos - čekių operacijų paslaugos - čekių
sertifikavimo paslaugos - mokėjimo sustabdymo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - keitimo
vekselių, čekių ir kitų sąskaitų surinkimo, renkant
grynais arba priimant įnašą, paslaugos, žr. 82.91.12 sąskaitų arba pinigų sumų, gaunamų pavedimu iš
sąskaitų arba pagal sutartis, surinkimo paslaugos, žr.
82.91.12 - kliento užsakytas valiutos ir monetų
suvyniojimo, pakavimo į ryšulėlius, šarvavimo ar kitokio
tvarkymo paslaugos, žr. 82.92.10

64.19.12.00.00

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams
Deposit services to other depositors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams

Description:

Deposit services to other depositors

64.19.2

Pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos
Credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos

Description:

Credit granting services by monetary institutions

64.19.21

Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos
Inter-industry credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams
tarpininkams paslaugos

Description:

Inter-industry credit granting services by monetary
institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansiniams tarpininkams
Explanatory
teikiamos paskolos, kurias teikia pinigų institucijos. Čia notes:
įeina paskolų ir avansų išdavimas bei tvarkymas, susijęs
su finansų tarpininkų vykdomu verslu (didmeninės
kredito išdavimo paslaugos, t. y. tarp įmonių, kurioms
priskiriami NACE grupių kodai 64.1 ir 64.9). Taip pat
įeina paskolų ir avansų išdavimas šalies ir užsienio
finansų tarpininkams; paskolos ir avansai paprastai
teikiami trumpalaikiam terminui, grąžinami
pareikalavus arba praėjus trumpam laikui po
pranešimo

64.19.21.00.00

Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos
Inter-industry credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams
tarpininkams paslaugos

Description:

Inter-industry credit granting services by monetary
institutions

64.19.22

Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos
Consumer credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos

Description:

Consumer credit granting services by monetary
institutions

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - pinigų institucijų teikiamos

Explanatory

This subcategory includes: - personal non-mortgage
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demand, notice and term deposit services to
depositors, other than corporate and institutional chequing services - services of cheque certification stop payment services This subcategory excludes: collection services of drafts, cheques and other bills of
exchange received on a collection basis cashed or
taken on deposit, see 82.91.12 - collection services of
accounts or monies receivable under assignment of
accounts or contracts, see 82.91.12 - wrapping, rolling,
mailing or otherwise handling currency and coin on
behalf of customers, see 82.92.10

This subcategory includes: - loans granted to financial
intermediaries by monetary institutions. It covers the
issuing and management of loans and advances linked
to the business carried out between financial
intermediaries (as wholesale credit granting services,
i.e. between enterprises allocated at NACE groups 64.1
and 64.9). It includes the granting of loans and
advances to domestic and foreign financial
intermediaries which are usually of short maturity,
repayable on demand or after a short period of notice.
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pastabos:

asmeninių ne hipotekos įsikūrimo paskolos, kurias
sudaro paskolų su nustatytu grąžinimo planu teikimas,
paslaugos - kredito linijos paskolų paslaugos, t. y.
paskolų paslaugos, kurios teikiamos pagal
įsipareigojimą paskolinti klientui lėšų iki nustatytos
sumos - vartojimo paskolų paslaugos, t. y. išplėstos
paskolų paslaugos, finansuojant vartotojo prekių ar
paslaugų pirkinius, kai įsigyta prekė paprastai laikoma
įkeista

64.19.22.00.00

Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos
Consumer credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos

Description:

Consumer credit granting services by monetary
institutions

64.19.23

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo gyvenamajam būstui įsigyti paslaugos
Residential mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo
gyvenamajam būstui įsigyti paslaugos

Description:

Residential mortgage credit granting services by
monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: -pinigų institucijų teikiamų
paskolų paslaugos, siekiant įsigyti gyvenamosios
paskirties žemę arba būstą, žemę arba pastatus
naudojant kaip turto užstatą - paskolos, užstatant
gyvenamąjį būstą Į šią subkategoriją neįeina: vertinimo paslaugos, žr. 68.31.16

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of granting loans
by monetary institutions for the purpose of acquiring
residential land or buildings and for which the land or
buildings are used as security - home equity loans This
subcategory excludes: - appraisal services, see 68.31.16

64.19.23.00.00

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo gyvenamajam būstui įsigyti paslaugos
Residential mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo
gyvenamajam būstui įsigyti paslaugos

Description:

Residential mortgage credit granting services by
monetary institutions

64.19.24

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo negyvenamajam pastatui įsigyti paslaugos
Non-residential mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo
negyvenamajam pastatui įsigyti paslaugos

Description:

Non-residential mortgage credit granting services by
monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pinigų institucijų teikiamų
Explanatory
paskolų paslaugos, siekiant įsigyti negyvenamosios
notes:
paskirties žemę arba pastatus, žemę arba pastatus
naudojant kaip turto užstatą Į šią subkategoriją neįeina:
- vertinimo paslaugos, žr. 68.31.16

64.19.24.00.00

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo negyvenamajam pastatui įsigyti paslaugos
Non-residential mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo
negyvenamajam pastatui įsigyti paslaugos

Description:

Non-residential mortgage credit granting services by
monetary institutions

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

notes:

instalment loan services by monetary institutions
consisting of granting loans with scheduled repayment
plans - line-of-credit loan services, that is, loan services
based on a commitment to lend funds to a borrower
up to a specified amount - consumer loan services,
that is, loan services extended for financing consumer
purchases of goods or services where the purchased
good is generally used as collateral

This subcategory includes: - services of granting loans
by monetary institutions for the purpose of acquiring
non-residential land or buildings and for which the
land or buildings are used as security This subcategory
excludes: - appraisal services, see 68.31.16
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64.19.25

Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos
Commercial non-mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito
teikimo paslaugos

Description:

Commercial non-mortgage credit granting services by
monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pinigų institucijų teikiamos
Explanatory
paskolų paslaugos investicijų agentūroms ir
notes:
makleriams, teisės aktais kontroliuojamoms
finansinėms institucijoms, valstybinėms, regioninėms ir
vietos valdžios institucijoms arba mokyklų
korporacijoms, užsienio vyriausybėms ir kitoms verslo
įmonėms - paskolų paslaugos asmenims verslo tikslais
- rezervo, lėšų skyrimo ir kitos paskolų paslaugos,
įskaitant kredito viršijimo paslaugas - garantijos
teikimo ir akredityvų paslaugos - priėmimo paslaugos,
t. y. banko ar kitos finansinės institucijos sutikimas
apmokėti vekselį arba kreditą, kurį išdavė kita institucija

64.19.25.00.00

Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos
Commercial non-mortgage credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito
teikimo paslaugos

Description:

Commercial non-mortgage credit granting services by
monetary institutions

64.19.26

Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos
Credit card services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos

Description:

Credit card services by monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pinigų institucijų kredito
teikimo paslaugos, kai kreditinės kortelės savininkas
naudoja kortelę pirkdamas prekę ar paslaugą,
neatsižvelgiant į tai, ar balansas pilnai apmokamas iki
paslaugos termino pabaigos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - granting credit by
monetary institutions when the holder of a credit card
uses it to buy a good or a service, regardless of
whether the balance is paid in full at the end of the
grace period

64.19.26.00.00

Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos
Credit card services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos

Description:

Credit card services by monetary institutions

64.19.29

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos
Other credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos

Description:

Other credit granting services by monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, pinigų institucijų kredito teikimo
paslaugos - prekybos finansavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other credit-granting
services by monetary institutions n.e.c. - sales financing
services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - loan services by monetary
institutions to investment dealers and brokers,
regulated financial institutions, federal, regional and
local governments or school corporations, foreign
governments, and other businesses - loan services to
individuals for business purposes - standby,
commitment and other loan services including
overdraft services - services of guaranteeing and
providing letters of credit - acceptance services, that is,
agreements by a bank or other financial institution to
pay a draft or a credit instrument issued by an
institution
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64.19.29.00.00

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos
Other credit granting services by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos

Description:

Other credit granting services by monetary institutions

64.19.3

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo paslaugos
Other monetary intermediation services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo Description:
paslaugos

64.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo paslaugos
Other monetary intermediation services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo Description:
paslaugos

Other monetary intermediation services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visos kitos finansų
tarpininkavimo paslaugos (išskyrus kredito teikimą ir
indėlių atsiėmimo paslaugas), kurias teikia kreditą
suteikiančios ir indėlius priimančios institucijos, kitos
nei centriniai bankai. Šios paslaugos daugiausia
siejamos su investicijomis į perduodamus vertybinius
popierius, įskaitant paskolų instrumentus, akcijas ir
dalis ir pan., taip pat priskiriamos išvestinių finansinių
priemonių paslaugos.

This subcategory includes: - all other monetary
intermediation services (except credit granting and
deposit taking services) provided by credit granting
and deposit taking institutions other than central
banks. These services are mainly linked to investments
in transferable securities (UCIT services), including debt
instruments, shares and participations, etc., and
comprise also financial derivative services.

64.19.30.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo paslaugos
Other monetary intermediation services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo Description:
paslaugos

64.2

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos
Services of holding companies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Description:

Services of holding companies

64.20

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos
Services of holding companies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Description:

Services of holding companies
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Explanatory
notes:

Other monetary intermediation services n.e.c.

Other monetary intermediation services n.e.c.
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64.20.1

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos
Services of holding companies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Description:

Services of holding companies

64.20.10

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos
Services of holding companies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Description:

Services of holding companies

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kontroliuojančiųjų bendrovių Explanatory
paslaugos, pirmiausiai užsiimančios bendrovių ir
notes:
įmonių vertybinių popierių (ar kitų teisėtų interesų)
valdymu, siekiant valdyti kontrolinį akcijų paketą

64.20.10.00.00

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos
Services of holding companies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Description:

Services of holding companies

64.3

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos
Services of trusts, funds and similar financial entities

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių
įstaigų paslaugos

Description:

Services of trusts, funds and similar financial entities

64.30

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos
Services of trusts, funds and similar financial entities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių
įstaigų paslaugos

Description:

Services of trusts, funds and similar financial entities

64.30.1

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos
Services of trusts, funds and similar financial entities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių
įstaigų paslaugos

Description:

Services of trusts, funds and similar financial entities

64.30.10

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos
Services of trusts, funds and similar financial entities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių
įstaigų paslaugos

Description:

Services of trusts, funds and similar financial entities

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias teikia

Explanatory

This subcategory includes: - services provided by legal
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This subcategory includes: - services of holding
companies primarily engaged in holding the securities
of (or other equity interests in) companies and
enterprises for the purpose of owning a controlling
interest
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pastabos:

juridiniai asmenys, kurie kaupia vertybinius popierius
arba kitą finansinį turtą, jų nevaldydami, akcijų
savininkams arba beneficiantams užsakius. Portfeliai
pritaikomi pagal poreikius, kad atitiktų tam tikrus
investavimo kriterijus, tokius kaip diversifikavimas,
rizika, grąžos procentas ir kainos kintamumas. Šie
asmenys uždirba palūkanas, dividendus ir kitas
nuosavybės įplaukas, tačiau yra įdarbinti tik maža
dalimi arba visai neįdarbinti ir negauna pajamų iš
paslaugų pardavimo.

64.30.10.00.00

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos
Services of trusts, funds and similar financial entities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių finansinių
įstaigų paslaugos

Description:

Services of trusts, funds and similar financial entities

64.9

Kitos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Other financial services, except insurance and pension funding

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų Description:
lėšų kaupimą

64.91

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos
Financial leasing services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Financial leasing services

64.91.1

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos
Financial leasing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Financial leasing services

64.91.10

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos
Financial leasing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Financial leasing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kai klientui
Explanatory
suteikiama galimybė naudotis įranga ar kitu turtu,
notes:
klientui neinvestuojant kapitalo, kadangi nuomotojas
sumoka už įrangą arba įrenginius, įgyja nuosavybę ir
nuomoja ją nuomininkui, išlaikydamas įprastą nedidelę
savininko atsakomybę. Į šią subkategoriją neįeina: operacinės išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77
skyrių

64.91.10.00.00

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos
Financial leasing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

notes:

entities that are organised to pool securities or other
financial assets, without managing, on behalf of
shareholders or beneficiaries. The portfolios are
customised to achieve specific investment
characteristics, such as diversification, risk, rate of
return, and price volatility. These entities earn interest,
dividends, and other property income, but have little or
no employment and no revenue from the sale of
services.

Other financial services, except insurance and pension
funding

This subcategory includes: - services of making
equipment and other assets available to a customer
without capital investment on the customer's part,
whereby the lessor pays for and takes title to the
equipment or facilities and leases it to the lessee while
retaining few of the normal responsibilities of
ownership This subcategory excludes: - operating
leasing services, see division 77
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Pavadinimas:

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Financial leasing services

64.92

Kitos kredito teikimo paslaugos
Other credit granting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos kredito teikimo paslaugos

Description:

Other credit granting services

64.92.1

Kitos kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Other credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Other credit granting services, other than by monetary
institutions

64.92.11

Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Inter-industry credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Inter-industry credit granting services, other than by
monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansų tarpininkams
Explanatory
teikiamos paskolos, kurias teikia kitos, ne pinigų
notes:
institucijos. Čia įeina paskolų ir avansų išdavimas bei
tvarkymas, susijęs su finansų tarpininkų vykdomu
verslu (kaip didmeninės kredito išdavimo paslaugos, t.
y. tarp įmonių, kurioms priskiriami NACE grupių kodai
64.1 ir 64.9). Taip pat įeina paskolų ir avansų išdavimas
šalies ir užsienio finansų tarpininkams; paskolos ir
avansai paprastai teikiami trumpalaikiam terminui,
grąžinami pareikalavus arba praėjus trumpam laikui po
pranešimo.

64.92.11.00.00

Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Inter-industry credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Inter-industry credit granting services, other than by
monetary institutions

64.92.12

Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Consumer credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Consumer credit granting services, other than by
monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - asmeninių ne hipotekos
Explanatory
paskolų išsimokėtinai teikimo paslaugos, teikiamos
notes:
kitų, ne pinigų, institucijų, ir kurias sudaro paskolų su
nustatytu grąžinimo planu teikimas - kredito linijos
paskolų paslaugos, t. y. paskolų paslaugos, kurios
teikiamos pagal įsipareigojimą paskolinti klientui lėšų
iki nustatytos sumos - vartojimo paskolų paslaugos, t.
y. išplėstos paskolų paslaugos, finansuojant vartotojo
prekių ar paslaugų pirkinius, kai įsigyta prekė paprastai
laikoma įkeista
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This subcategory includes: - loans granted to financial
intermediaries other than by monetary institutions. It
covers the issuing and management of loans and
advances linked to the business carried out between
financial intermediaries (as wholesale credit granting
services, i.e. between enterprises allocated at NACE
groups 64.1 and 64.9). It includes the granting of loans
and advances to domestic and foreign financial
intermediaries which are usually of short maturity,
repayable on demand or after a short period of notice.

This subcategory includes: - personal non-mortgage
instalment loan services other than by monetary
institutions consisting of granting loans with scheduled
repayment plans - line-of-credit loan services, that is,
loan services based on a commitment to lend funds to
a borrower up to a specified amount - consumer loan
services, that is, loan services extended for financing
consumer purchases of goods or services where the
purchased good is generally used as collateral
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64.92.12.00.00

Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Consumer credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Consumer credit granting services, other than by
monetary institutions

64.92.13

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui įsigyti teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Residential mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui įsigyti teikimo Description:
paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Residential mortgage credit granting services, other
than by monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų, nei pinigų, institucijų
teikiamų paskolų paslaugos, siekiant įsigyti
gyvenamosios paskirties žemę arba būstą, žemę arba
pastatus naudojant kaip turto užstatą - paskolos,
užstatant gyvenamąjį būstą Į šią subkategoriją neįeina:
- vertinimo paslaugos, žr. 68.31.16

This subcategory includes: - services of granting loans
other than by monetary institutions for the purpose of
acquiring residential land or buildings and for which
the land or buildings are used as security - home
equity loans This subcategory excludes: - appraisal
services, see 68.31.16

64.92.13.00.00

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui įsigyti teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Residential mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui įsigyti teikimo Description:
paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

64.92.14

Hipotekinio kredito negyvenamajam pastatui įsigyti teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Non-residential mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Hipotekinio kredito negyvenamajam pastatui įsigyti
teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Description:

Non-residential mortgage credit granting services,
other than by monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paskolų suteikimo paslaugos, Explanatory
siekiant įsigyti negyvenamosios paskirties žemę arba
notes:
pastatus, žemę arba pastatus naudojant kaip turto
užstatą Į šią subkategoriją neįeina: - vertinimo
paslaugos, žr. 68.31.16

64.92.14.00.00

Hipotekinio kredito negyvenamajam pastatui įsigyti teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Non-residential mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Hipotekinio kredito negyvenamajam pastatui įsigyti
teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Description:

Non-residential mortgage credit granting services,
other than by monetary institutions

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

Residential mortgage credit granting services, other
than by monetary institutions

This subcategory includes: - services of granting loans
for the purpose of acquiring non-residential land or
buildings and for which the land or buildings are used
as security This subcategory excludes: - appraisal
services, see 68.31.16
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64.92.15

Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Commercial non-mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Commercial non-mortgage credit granting services,
other than by monetary institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų, nei pinigų, institucijų
teikiamos paskolų paslaugos investicijų agentūroms ir
makleriams, teisės aktais kontroliuojamoms finansų
institucijoms, valstybinėms, regioninėms ir vietos
valdžios institucijoms arba mokyklų korporacijoms,
užsienio vyriausybėms ir kitoms verslo įmonėms paskolų paslaugos asmenims verslo tikslais - rezervo,
lėšų skyrimo ir kitos paskolų paslaugos, įskaitant
kredito viršijimo paslaugas - garantijos teikimo ir
akredityvų paslaugos - akcepto paslaugos, t. y. banko
ar kitos finansų institucijos sutikimas apmokėti vekselį
arba kreditą, kurį išdavė kita institucija

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - loan services other than by
monetary institutions to investment dealers and
brokers, regulated financial institutions, federal,
regional and local governments or school corporations,
foreign governments, and other businesses - loan
services to individuals for business purposes - standby,
commitment and other loan services including
overdraft services - services of guaranteeing and
providing letters of credit - acceptance services, that is,
agreements by a bank or other financial institution to
pay a draft or a credit instrument issued by an
institution

64.92.15.00.00

Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Commercial non-mortgage credit granting services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

Description:

Commercial non-mortgage credit granting services,
other than by monetary institutions

64.92.16

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Credit card services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų
teikiamas paslaugas

Description:

Credit card services, other than by monetary
institutions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų, nei pinigų, institucijų
kredito teikimas, kai kreditinės kortelės savininkas
naudoja kortelę pirkdamas prekę ar paslaugą,
neatsižvelgiant į tai, ar visas balansas apmokamas iki
paslaugos termino pabaigos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - granting credit other than
by monetary institutions when the holder of a credit
card uses it to buy a good or a service, regardless of
whether the balance is paid in full at the end of the
grace period

64.92.16.00.00

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Credit card services, other than by monetary institutions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų
teikiamas paslaugas

Description:

Credit card services, other than by monetary
institutions

64.92.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Other credit granting services, other than by monetary institutions, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito teikimo
paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Description:

Other credit granting services, other than by monetary
institutions, n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos, niekur kitur
Explanatory
nepriskirtos, kitų, nei pinigų, institucijų kredito
notes:
suteikimo paslaugos - prekybos finansavimo paslaugos
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This subcategory includes: - other credit-granting
services, other than by monetary institutions, n.e.c. sales financing services
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64.92.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas
Other credit granting services, other than by monetary institutions, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito teikimo
paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Description:

Other credit granting services, other than by monetary
institutions, n.e.c.

64.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Other financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Description:

Other financial services, except insurance and pension
funding, n.e.c.

64.99.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Other financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Description:

Other financial services, except insurance and pension
funding, n.e.c.

64.99.11

Investicinės bankininkystės paslaugos
Investment banking services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Investicinės bankininkystės paslaugos

Description:

Investment banking services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vertybinių popierių draudimo Explanatory
paslaugos - vertybinių popierių pardavimo
notes:
išduodančiosios institucijos arba vyriausybės nustatyta
kaina garantijos ir jų perpardavimo investuotojams
paslaugos - paslaugos, įsipareigojant parduoti kiek
įmanoma daugiau vertybinių popierių laidos,
nesuteikiant garantijos, kad bus įsigytas visas leidėjo
pasiūlytas kiekis

64.99.11.00.00

Investicinės bankininkystės paslaugos
Investment banking services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Investicinės bankininkystės paslaugos

Description:

Investment banking services

64.99.19

Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Description:

Financial services, except insurance and pension
funding, n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina kitos, niekur kitur nepriskirtos,
finansų tarpininkavimo paslaugos, pvz., garantijos ir
įsipareigojimų paslaugos, įskaitant nenumatytų
įsipareigojimų generavimą, įsipareigojimą iš vertybinių
popierių platintojų pirkti ar jiems parduoti vertybinius
popierius arba išvestines finansines priemones savo

Explanatory
notes:

This subcategory covers other financial intermediation
services n.e.c., e.g. guarantee and commitment
services, including those generating contingent
liabilities, engaging to buy or sell securities or financial
derivatives on own account from securities dealers, etc.
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This subcategory includes: - securities underwriting
services - services of guaranteeing the sale of an issue
of securities at a stated price by the issuing corporation
or government and reselling it to investors - engaging
to sell as much of an issue of securities as possible
without making a guarantee to purchase the entire
offering from the issuer

1 696/1 939

PGPK 2013

sąskaita ir pan.
64.99.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Description:

Financial services, except insurance and pension
funding, n.e.c.

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos
Insurance, reinsurance and pension funding services, except compulsory social security

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo,
išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos

Description:

Insurance, reinsurance and pension funding services,
except compulsory social security

65.1

Draudimo paslaugos
Insurance services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Draudimo paslaugos

Description:

Insurance services

65.11

Gyvybės draudimo paslaugos
Life insurance services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Life insurance services

65.11.1

Gyvybės draudimo paslaugos
Life insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Life insurance services

65.11.10

Gyvybės draudimo paslaugos
Life insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Life insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos, kurios
teikiamos apmokant gavėjų paraiškas mirus
apdraustam asmeniui arba pasibaigus draudimo
galiojimo laikui, jei asmuo nėra miręs. Draudimo
paslaugas gali sudaryti vien tik draudimas arba
draudimas su kaupimo elementu. Apdrausti gali būti
pavieniai asmenys arba grupės nariai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which provide for the payment of
claims to beneficiaries contingent upon the death of
the insured individual or upon survival to the maturity
of the policy. Policies may provide pure protection or
may also contain a savings component. Policies may
cover individuals or members of groups.

65.11.10.00.10

Sutuoktuvių ir gimimų draudimo paslaugos
Spouse and relatives insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sutuoktuvių ir gimimų draudimo paslaugos

Description:

Spouse and relatives insurance services
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65.11.10.00.20

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, paslaugos
Life insurance services when the investment risk is incurred by the insured

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka
draudėjui, paslaugos

Description:

Life insurance services when the investment risk is
incurred by the insured

65.11.10.00.80

Kitos gyvybės draudimo paslaugos
Other life insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Other life insurance services

65.12

Ne gyvybės draudimo paslaugos
Non-life insurance services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ne gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Non-life insurance services

65.12.1

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos
Accident and health insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimo paslaugos

Description:

Accident and health insurance services

65.12.11

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos
Accident insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

Description:

Accident insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
kuriomis teikiamas draudimas nuo mirties dėl
nelaimingų atsitikimų ir kūno dalies netekimo, t. y.
išmokos teikiamos tuo atveju, kai nelaimės baigtis yra
mirtis ar kūno dalies (tokios kaip ranka ar koja),
regėjimo viena ar abejomis akimis netekimas draudimo paslaugos, teikiant reguliarias išmokas, kai
apdraustasis negali dirbti dėl įvykusio nelaimingo
atsitikimo Į šią subkategoriją neįeina: - kelionių
draudimo paslaugos, žr. 65.12.71

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which provide accidental death and
dismemberment insurance, that is, payment in the
event that an accident results in death or loss of one or
more bodily members (such as hands or feet) or the
sight of one or both eyes - underwriting services of
insurance policies which provide periodic payments
when the insured is unable to work as a result of an
accident This subcategory excludes: - travel insurance
services, see 65.12.71

65.12.11.00.00

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos
Accident insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

Description:

Accident insurance services
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65.12.12

Sveikatos draudimo paslaugos
Health insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sveikatos draudimo paslaugos

Description:

Health insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos, kai
Explanatory
draudžiama nuo ligoninės ar medicininių išlaidų, kurių notes:
nekompensuoja vyriausybės programos ir paprastai
kitos sveikatos priežiūros išlaidos, tokios kaip gydytojo
išrašyti vaistai, medicinos prietaisai, greitoji pagalba,
privati slauga ir pan. - draudimo paslaugos, kai
draudžiama nuo odontologijos išlaidų - draudimo
paslaugos, teikiant reguliarias išmokas, jei apdraustasis
negali dirbti dėl ligos

65.12.12.00.00

Sveikatos draudimo paslaugos
Health insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sveikatos draudimo paslaugos

Description:

Health insurance services

65.12.2

Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
Motor vehicle insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos

Description:

Motor vehicle insurance services

65.12.21

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
Motor vehicle insurance services, third party liability

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės
draudimo paslaugos

Description:

Motor vehicle insurance services, third party liability

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos, kurios
apima visą atsakomybę, kylančią dėl variklinių
sausumos transporto priemonių naudojimo, įskaitant
keleiviams arba kroviniams vežti naudojamas
transporto priemones Į šią subkategoriją neįeina: trečiųjų šalių atsakomybė, susijusi su geležinkelių
riedmenimis, žr. 65.12.31

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover all liability arising out of
the use of motor vehicles operating on land, including
those used to transport paying passengers or freight
This subcategory excludes: - third party liability
concerning railway rolling stock, see 65.12.31

65.12.21.00.00

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
Motor vehicle insurance services, third party liability

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės
draudimo paslaugos

Description:

Motor vehicle insurance services, third party liability
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This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which provide protection for hospital
and medical expenses not covered by government
programs and, usually, other health-care expenses
such as prescribed drugs, medical appliances,
ambulance, private duty nursing, etc. - underwriting
services of insurance policies which provide protection
for dental expenses - underwriting services of
insurance policies which provide periodic payments
when the insured is unable to work as a result of an
illness
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65.12.29

Kitos variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
Other motor vehicle insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių draudimo
paslaugos

Description:

Other motor vehicle insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
padengiant su variklinėms sausumos transporto
priemonėms padarytais nuostoliais ar žala susijusias
išlaidas Į šią subkategoriją neįeina: - nuostoliai arba
žala geležinkelių riedmenims, žr. 65.12.31

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - insurance services
covering expenses arising from the loss of or damage
to motor vehicles operating on land This subcategory
excludes: - loss or damage to railway rolling stock, see
65.12.31

65.12.29.00.00

Kitos variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos
Other motor vehicle insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių draudimo
paslaugos

Description:

Other motor vehicle insurance services

65.12.3

Laivų, orlaivių ir kito transporto draudimo paslaugos
Marine, aviation and other transport insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laivų, orlaivių ir kito transporto draudimo paslaugos

Description:

Marine, aviation and other transport insurance services

65.12.31

Geležinkelio riedmenų draudimo paslaugos
Railway rolling stock insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio riedmenų draudimo paslaugos

Description:

Railway rolling stock insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
draudžiant nuo rizikos, susijusios su: • geležinkelio
riedmenų naudojimu Į draudžiamą riziką įeina
atsakomybė ir geležinkelių riedmenų nuostoliai arba
jiems padaryta žala

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks relating to the use
of: • railway rolling stock Risks covered include liability
and loss of or damage to railway rolling stock.

65.12.31.00.00

Geležinkelio riedmenų draudimo paslaugos
Railway rolling stock insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio riedmenų draudimo paslaugos

Description:

Railway rolling stock insurance services

65.12.32

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių saugos paslaugos
Aircraft liability insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių saugos paslaugos

Description:

Aircraft liability insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - trečiųjų šalių atsakomybės
draudimo paslaugos, draudžiant nuo rizikos, susijusios
su: • orlaivių naudojimu - palydovų paleidimo
draudimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies of third party liability which cover
risks relating to the use of: • aircraft - satellite
launching insurance services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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65.12.32.00.00

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių saugos paslaugos
Aircraft liability insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių saugos paslaugos

Description:

Aircraft liability insurance services

65.12.33

Kitos orlaivių draudimo paslaugos
Other aircraft insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos orlaivių draudimo paslaugos

Description:

Other aircraft insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos, kitos
nei trečiųjų šalių atsakomybės draudimas, draudžiant
nuo rizikos, susijusios su: • orlaivių naudojimu palydovų paleidimo draudimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies, other than for third part liability,
which cover risks relating to the use of: • aircraft satellite launching insurance services

65.12.33.00.00

Kitos orlaivių draudimo paslaugos
Other aircraft insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos orlaivių draudimo paslaugos

Description:

Other aircraft insurance services

65.12.34

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos paslaugos
Ships liability insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos paslaugos

Description:

Ships liability insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - trečiųjų šalių atsakomybės
draudimo paslaugos, draudžiant nuo rizikos, susijusios
su: • vandenynų, pakrantės vandenų arba vidaus
vandenų keleivinių ir krovininių laivų naudojimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies of third party liability which cover
risks relating to the use of: • passenger and freight
vessels, whether operating on oceans, coastal
waterways or inland waterways

65.12.34.00.00

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos paslaugos
Ships liability insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos paslaugos

Description:

Ships liability insurance services

65.12.35

Kitos laivų draudimo paslaugos
Other ships insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos laivų draudimo paslaugos

Description:

Other ships insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos, kitos
nei trečiųjų šalių atsakomybės draudimas, draudžiant
nuo rizikos, susijusios su: • vandenynų, pakrantės
vandenų arba vidaus vandenų keleivinių ir krovininių
laivų naudojimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies, other than for third part liability,
which cover risks relating to the use of: • passenger
and freight vessels, whether operating on oceans,
coastal waterways or inland waterways
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65.12.35.00.00

Kitos laivų draudimo paslaugos
Other ships insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos laivų draudimo paslaugos

Description:

Other ships insurance services

65.12.36

Krovinių draudimo paslaugos
Freight insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovinių draudimo paslaugos

Description:

Freight insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
kuriomis apdraudžiama papildomai prie to, nuo ko
draudžia transporto bendrovės, draudžiant nuo važtos
nuostolių ar žalos jai rizikos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which provide coverage, additional
to that provided by transport companies, for risks of
damage to or loss of freight

65.12.36.00.00

Krovinių draudimo paslaugos
Freight insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovinių draudimo paslaugos

Description:

Freight insurance services

65.12.4

Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
Fire and other damage to property insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos

Description:

Fire and other damage to property insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - draudimo paslaugos, draudžiant Explanatory
nuo nuosavybės nuostolių ar žalos jai rizikos, išskyrus
notes:
klasifikuojamas subkategorijose 65.12.2 (variklinių
transporto priemonių draudimo paslaugos) ir 65.12.3
(jūrų, aviacijos ir kito transporto draudimo paslaugos;
krovinių draudimo paslaugos).

65.12.41

Turto draudimo nuo gaisro paslaugos
Fire damage to property insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turto draudimo nuo gaisro paslaugos

Description:

Fire damage to property insurance services

65.12.41.00.00

Turto, išskyrus transporto priemones ir gabenamus krovinius, draudimo nuo gaisro ar gamtos stichijų paslaugos
Fire or natural disaster damage to property, except for vehicles and freight, insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turto, išskyrus transporto priemones ir gabenamus
krovinius, draudimo nuo gaisro ar gamtos stichijų
paslaugos

Description:

Fire or natural disaster damage to property, except for
vehicles and freight, insurance services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of damage to or
loss of property excluding that covered in subcategory
65.12.2 (Motor vehicle insurance services), 65.12.3
(Marine, aviation, and other transport insurance
services; Freight insurance services).
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65.12.49

Kitos turto draudimo nuo žalos paslaugos
Other damage to property insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos turto draudimo nuo žalos paslaugos

Description:

Other damage to property insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
Explanatory
draudžiant nuo nuostolių arba žalos nuosavybei, tokios notes:
kaip vagystė, sprogimas, audra, kruša, šalna, kitos
gamtos jėgos, radioaktyvioji tarša ir žemės įgriuvos katilų ir įrenginių draudimas, draudžiant nuo
nuosavybės gedimų dėl energijos, šviesos, karščio, garo
ar šaldymo stokos

65.12.49.00.00

Turto, išskyrus transporto priemones ir gabenamus krovinius, draudimo nuo kitos žalos paslaugos
Other damage to property, except for vehicles and freight, insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turto, išskyrus transporto priemones ir gabenamus
krovinius, draudimo nuo kitos žalos paslaugos

Description:

Other damage to property, except for vehicles and
freight, insurance services

65.12.5

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
General liability insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

Description:

General liability insurance services

65.12.50

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
General liability insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

Description:

General liability insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
Explanatory
draudžiant dėl visų rūšių atsakomybės, įskaitant
notes:
atsakomybę už nekokybiškus produktus, kūno
sužeidimus, žalą nuosavybei, taršą, neatidumą paciento
atžvilgiu ir pan., kitos nei klasifikuojamo
subkategorijose 65.12.21 (variklinių transporto
priemonių atsakomybės draudimo paslaugos), 65.12.3
(jūrų, aviacijos ir kito transporto atsakomybės
draudimo paslaugos) ir 65.12.4 (nuosavybės
atsakomybės draudimo paslaugos)

65.12.50.00.00

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
General liability insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

Description:

General liability insurance services

65.12.6

Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos
Credit and suretyship insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos

Description:

Credit and suretyship insurance services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of damage to or
loss of property such as theft, explosion, storm, hail,
frost, other natural forces, radioactive contamination
and land subsidence - boiler and machinery insurance,
which covers property spoilage from lack of power,
light, heat, steam or refrigeration

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of all types of
liability including liability for defective products, bodily
injury, property damage, pollution, malpractice, etc.,
other than liability covered in subcategory 65.12.21
(motor vehicle liability insurance services), 65.12.3
(marine, aviation and other transport liability insurance
services) and 65.12.4 (property liability insurance
services)
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65.12.61

Kredito draudimo paslaugos
Credit insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kredito draudimo paslaugos

Description:

Credit insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
draudžiant nuo pernelyg didelių kredito nuostolių
rizikos dėl skolininko nemokumo, Čia įeina eksporto
kreditai, išsimokėtini kreditai, hipotekos, žemės ūkio
kreditai ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of excessive credit
losses because of debtor insolvency Included are
export credits, instalment credits, mortgages,
agricultural credits etc.

65.12.61.00.00

Kredito draudimo paslaugos
Credit insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kredito draudimo paslaugos

Description:

Credit insurance services

65.12.62

Laidavimo draudimo paslaugos
Suretyship insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laidavimo draudimo paslaugos

Description:

Suretyship insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
draudžiant nuo sutartį arba susitarimą sudariusios
šalies neveiklumo arba negebėjimo įvykdyti finansinius
įsipareigojimus pagal sutartį rizikos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of nonperformance or failure to satisfy a contractual financial
obligation by a party to a contract or agreement

65.12.62.00.00

Laidavimo draudimo paslaugos
Suretyship insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laidavimo draudimo paslaugos

Description:

Suretyship insurance services

65.12.7

Kelionių ir pagalbos, teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos
Travelling and assistance, legal expenses and miscellaneous financial loss insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kelionių ir pagalbos, teismo išlaidų ir įvairių finansinių
nuostolių draudimo paslaugos

Description:

Travelling and assistance, legal expenses and
miscellaneous financial loss insurance services

65.12.71

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos
Travelling and assistance insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos

Description:

Travelling and assistance insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
Explanatory
draudžiant nuo su kelionėmis susijusių išlaidų
notes:
(dažniausiai įtraukiama į paslaugų paketą), tokių kaip: •
kelionės atšaukimas, nutrūkimas arba atidėjimas •
pamestas, pavėluotai grąžinamas arba apgadintas
bagažas • nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
medicininės išlaidos • kūno grąžinimas Į šią
subkategoriją neįeina: - variklinių transporto draudimo

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which provide protection for travel
related expenses (typically provided in a package), such
as: • trip cancellation, interruption or delay • lost,
delayed or damaged luggage • accident and health
medical expenses • repatriation of remains This
subcategory excludes: - motor vehicle insurance
services, 65.12.2
1 704/1 939

PGPK 2013

paslaugos, žr. 65.12.2
65.12.71.00.00

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos
Travelling and assistance insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos

Description:

Travelling and assistance insurance services

65.12.72

Teismo išlaidų draudimo paslaugos
Legal expenses insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teismo išlaidų draudimo paslaugos

Description:

Legal expenses insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
draudžiant nuo teisinių ir bylinėjimosi išlaidų

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
policies covering legal expenses and litigation costs

65.12.72.00.00

Teismo išlaidų draudimo paslaugos
Legal expenses insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teismo išlaidų draudimo paslaugos

Description:

Legal expenses insurance services

65.12.73

Įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos
Miscellaneous financial loss insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos

Description:

Miscellaneous financial loss insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo paslaugos,
Explanatory
draudžiant nuo įvairių finansinių nuostolių rizikos, t. y. notes:
išlaidų dėl: darbo praradimo, pajamų nepakankamumo
(bendro), blogų oro sąlygų, pašalpų praradimo,
besitęsiančių bendrųjų išlaidų, nenumatytų prekybos
išlaidų, rinkos vertės praradimo, nuomos ar įplaukų
negavimo, netiesioginių prekybos nuostolių (kitų nei
anksčiau minėtieji), kitų finansinių nuostolių
(nesusijusių su prekyba) ir kitų formų nuostolių

65.12.73.00.00

Įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos
Miscellaneous financial loss insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos

Description:

Miscellaneous financial loss insurance services

65.12.9

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos
Other non-life insurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Other non-life insurance services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover risks of miscellaneous
financial loss, that is, expenses arising from the
following risks: loss of employment, insufficiency of
income (general), bad weather, loss of benefits,
continuing general expenses, unforeseen trading
expenses, loss of market value, loss of rent or revenue,
indirect trading losses (other than those mentioned
above), other financial loss (non-trading) and other
forms of loss
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65.12.90

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos
Other non-life insurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Other non-life insurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ne gyvybės draudimo
paslaugos, draudžiant nuo niekur kitur nepriskirtos
rizikos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
insurance policies which cover other non-life risks n.e.c.

65.12.90.00.00

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos
Other non-life insurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

Description:

Other non-life insurance services

65.2

Perdraudimo paslaugos
Reinsurance services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Perdraudimo paslaugos

Description:

Reinsurance services

65.20

Perdraudimo paslaugos
Reinsurance services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Perdraudimo paslaugos

Description:

Reinsurance services

65.20.1

Gyvybės perdraudimo, perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos
Life, accident and health reinsurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gyvybės perdraudimo, perdraudimo nuo nelaimingų
atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos

Description:

Life, accident and health reinsurance services

65.20.11

Gyvybės perdraudimo paslaugos
Life reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvybės perdraudimo paslaugos

Description:

Life reinsurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvybės perdraudimo
paslaugų teikimas - anuiteto perdraudimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for life insurance - reinsurance of annuities

65.20.11.00.00

Gyvybės perdraudimo paslaugos
Life reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvybės perdraudimo paslaugos

Description:

Life reinsurance services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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65.20.12

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos
Accident reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

Description:

Accident reinsurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nelaimingų atsitikimų
perdraudimo paslaugų teikimas - anuiteto
perdraudimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for accident insurance - reinsurance of
annuities

65.20.12.00.00

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos
Accident reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

Description:

Accident reinsurance services

65.20.13

Sveikatos perdraudimo paslaugos
Health reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sveikatos perdraudimo paslaugos

Description:

Health reinsurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sveikatos perdraudimo
paslaugų teikimas - anuiteto perdraudimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for health insurance - reinsurance of annuities

65.20.13.00.00

Sveikatos perdraudimo paslaugos
Health reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sveikatos perdraudimo paslaugos

Description:

Health reinsurance services

65.20.2

Transporto ir turto perdraudimo paslaugos
Transport and property reinsurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Transporto ir turto perdraudimo paslaugos

Description:

Transport and property reinsurance services

65.20.21

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos
Motor vehicle reinsurance services, third party liability

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės
perdraudimo paslaugos

Description:

Motor vehicle reinsurance services, third party liability

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
priemonių trečiųjų šalių atsakomybės perdraudimo
paslaugų teikimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for motor vehicle insurance policies, third
party liability

65.20.21.00.00

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos
Motor vehicle reinsurance services, third party liability

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės

Description:

Motor vehicle reinsurance services, third party liability
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perdraudimo paslaugos
65.20.22

Kitos variklinių transporto priemonių perdraudimo paslaugos
Other motor vehicle reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių perdraudimo
paslaugos

Description:

Other motor vehicle reinsurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
priemonių perdraudimo, kito nei trečiųjų šalių
atsakomybės draudimas, paslaugų teikimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for motor vehicle insurance policies, other
than third party liability

65.20.22.00.00

Kitos variklinių transporto priemonių perdraudimo paslaugos
Other motor vehicle reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos variklinių transporto priemonių perdraudimo
paslaugos

Description:

Other motor vehicle reinsurance services

65.20.23

Laivų, orlaivių ir kitos transporto perdraudimo paslaugos
Marine, aviation and other transport reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laivų, orlaivių ir kitos transporto perdraudimo
paslaugos

Description:

Marine, aviation and other transport reinsurance
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - jūrinio, aviacijos ir kito
transporto perdraudimo paslaugų teikimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for marine, aviation and other transport
insurance policies

65.20.23.00.00

Laivų, orlaivių ir kitos transporto perdraudimo paslaugos
Marine, aviation and other transport reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laivų, orlaivių ir kitos transporto perdraudimo
paslaugos

Description:

Marine, aviation and other transport reinsurance
services

65.20.24

Krovinių perdraudimo paslaugos
Freight reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovinių perdraudimo paslaugos

Description:

Freight reinsurance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - krovinių perdraudimo
paslaugų teikimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing reinsurance
services for freight insurance policies

65.20.24.00.00

Krovinių perdraudimo paslaugos
Freight reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovinių perdraudimo paslaugos

Description:

Freight reinsurance services
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65.20.25

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
Fire and other damage to property reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos Description:

65.20.25.00.00

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos
Fire and other damage to property reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos Description:

65.20.3

Bendrosios civilinės atsakomybės ir kredito bei laidavimo perdraudimo paslaugos
General liability and credit and surety reinsurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės ir kredito bei
laidavimo perdraudimo paslaugos

Description:

General liability and credit and surety reinsurance
services

65.20.31

Bendrosios civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos
General liability reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės perdraudimo
paslaugos

Description:

General liability reinsurance services

65.20.31.00.00

Bendrosios civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos
General liability reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios civilinės atsakomybės perdraudimo
paslaugos

Description:

General liability reinsurance services

65.20.32

Kredito ir laidavimo perdraudimo paslaugos
Credit and surety reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kredito ir laidavimo perdraudimo paslaugos

Description:

Credit and surety reinsurance services

65.20.32.00.00

Kredito ir laidavimo perdraudimo paslaugos
Credit and surety reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kredito ir laidavimo perdraudimo paslaugos

Description:

Credit and surety reinsurance services

65.20.4

Teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos
Legal expenses and miscellaneous financial loss reinsurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category
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Pavadinimas:

Teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių
perdraudimo paslaugos

Description:

Legal expenses and miscellaneous financial loss
reinsurance services

65.20.41

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos
Legal expenses reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos

Description:

Legal expenses reinsurance services

65.20.41.00.00

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos
Legal expenses reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos

Description:

Legal expenses reinsurance services

65.20.42

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos
Miscellaneous financial loss reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos

Description:

Miscellaneous financial loss reinsurance services

65.20.42.00.00

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos
Miscellaneous financial loss reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos

Description:

Miscellaneous financial loss reinsurance services

65.20.5

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo paslaugos
Reinsurance services related to pension funding

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo
paslaugos

Description:

Reinsurance services related to pension funding

65.20.50

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo paslaugos
Reinsurance services related to pension funding

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo
paslaugos

Description:

Reinsurance services related to pension funding

65.20.50.00.00

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo paslaugos
Reinsurance services related to pension funding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo
paslaugos

Description:

Reinsurance services related to pension funding
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65.20.6

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos
Other non-life reinsurance services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos

Description:

Other non-life reinsurance services

65.20.60

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos
Other non-life reinsurance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos

Description:

Other non-life reinsurance services

65.20.60.00.00

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos
Other non-life reinsurance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos

Description:

Other non-life reinsurance services

65.3

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Pension funding services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Pension funding services

65.30

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Pension funding services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Pension funding services

65.30.1

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Pension funding services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Pension funding services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - kredito paslaugos, žr.
Explanatory
66.19.31 - pensijų fondų administravimas, žr. 66.29.19 - notes:
pensijų fondų valdymo paslaugos, žr. 66.30.12 - akcijų
paketo valdymo paslaugos, žr. 66.30.11

65.30.11

Individualių pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Individual pension funding services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Individualių pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Individual pension funding services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - anuiteto paslaugų
pasirašymas, t. y. planai, teikiant asmenims pajamų
išmokas reguliariais intervalais. Planui sudaryti gali
reikėti vieno arba kelių įnašų; planai gali būti privalomi
arba pasirenkami; gali turėti skaitinius priedus, iš
anksto nustatytus arba priklausančius nuo su planu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - underwriting services of
annuities, i.e. plans which provide income payments at
regular intervals to individuals. Plans may require a
single contribution or a series of contributions; may be
compulsory or optional; may have nominal benefits
determined in advance or dependent on the market
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susijusių akcijų rinkos vertės; ir, jei planas susietas su
įdarbinimu, pasikeitus darbovietei planas gali būti
perkeliamas arba ne. Laikotarpis, kurį priedai yra
mokami, gali būti fiksuotas trumpiausias arba
ilgiausias, gali būti mokamos išmokos paveldėtojams
arba ne.

value of assets supporting the plan; and, if related to
employment, may or may not be portable with a
change in employment. The duration of the period
during which benefits are paid may be fixed in terms of
a minimum or maximum; there may or may not be
survivors' benefits.

65.30.11.00.00

Individualių pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Individual pension funding services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Individualių pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Individual pension funding services

65.30.12

Grupinio pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Group pension funding services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Grupinio pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Group pension funding services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - planų, teikiant grupių
Explanatory
nariams pajamų išmokas reguliariais intervalais,
notes:
pasirašymo paslaugos. Planui sudaryti gali reikėti vieno
arba kelių įnašų; planai gali būti privalomi arba
pasirenkami; gali turėti skaitinius priedus, iš anksto
nustatytus arba priklausančius nuo su planu susijusių
akcijų rinkos vertės; ir, jei planas susietas su įdarbinimu,
pasikeitus darbovietei planas gali būti perkeliamas arba
ne. Laikotarpis, kurį priedai yra mokami, gali būti
fiksuotas trumpiausias arba ilgiausias, gali būti
teikiamos išmokos paveldėtojams arba ne.

65.30.12.00.00

Grupinio pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Group pension funding services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Grupinio pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Group pension funding services

66

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos
Services auxiliary to financial services and insurance services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos

Description:

Services auxiliary to financial services and insurance
services

66.1

Finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
Services auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą, pagalbinės paslaugos

Description:

Services auxiliary to financial services, except insurance
and pension funding

66.11

Paslaugos, susijusios su finansų rinkų valdymu
Services related to the administration of financial markets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class
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Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su finansų rinkų valdymu

66.11.1

Paslaugos, susijusios su finansų rinkų valdymu
Services related to the administration of financial markets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paslaugos, susijusios su finansų rinkų valdymu

Description:

Services related to the administration of financial
markets

66.11.11

Finansų rinkų veiklos paslaugos
Financial market operational services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansų rinkų veiklos paslaugos

Description:

Financial market operational services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administravimo paslaugos,
Explanatory
kurias sudaro apstatytos erdvės ir kitų įrenginių, būtinų notes:
vertybinių popierių ir prekių biržoms, teikimas

66.11.11.00.00

Finansų rinkų veiklos paslaugos
Financial market operational services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansų rinkų veiklos paslaugos

Description:

Financial market operational services

66.11.12

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos
Financial market regulatory services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos

Description:

Financial market regulatory services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansų rinkos ir tos rinkos
dalyvių reguliavimo ir stebėjimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of regulating and
monitoring financial markets and participants in those
markets

66.11.12.00.00

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos
Financial market regulatory services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos

Description:

Financial market regulatory services

66.11.19

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos
Other services related to the administration of financial markets

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos

Description:

Other services related to the administration of financial
markets

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - finansų naujienų teikimas Explanatory
žiniasklaidai, žr. 63.91.1 - vertybinių popierių saugojimo notes:
paslaugos, žr. 66.19.32

This subcategory excludes: - supply of financial news to
the news media, see 63.91.1 - security custody services,
see 66.19.32
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66.11.19.00.00

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos
Other services related to the administration of financial markets

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos

Description:

Other services related to the administration of financial
markets

66.12

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių sudarymo paslaugos
Security and commodity contracts brokerage services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių
sudarymo paslaugos

Description:

Security and commodity contracts brokerage services

66.12.1

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių sudarymo paslaugos
Security and commodity contracts brokerage services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių
sudarymo paslaugos

Description:

Security and commodity contracts brokerage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - portfelio valdymo paslaugos
už atlygį arba pagal sutartį, žr. 66.30.11

Explanatory
notes:

This category excludes: - portfolio management
services, on a fee or contract basis, see 66.30.11

66.12.11

Vertybinių popierių brokerių paslaugos
Securities brokerage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vertybinių popierių brokerių paslaugos

Description:

Securities brokerage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - maklerių tarpininkavimo
Explanatory
paslaugos (t. y. tos pačios priemonės pirkėjų ir
notes:
pardavėjų susitikimo organizavimas), susijusios su
vertybiniais popieriais - dalių, akcijų ar kitos
materialinės naudos pardavimo agento bendruose
(investicijų) fonduose paslaugos - valstybinių obligacijų
pardavimo, išdavimo ir išpirkimo paslaugos - maklerių
tarpininkavimas prekiaujant opcionais

66.12.11.00.00

Vertybinių popierių brokerių paslaugos
Securities brokerage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vertybinių popierių brokerių paslaugos

Description:

Securities brokerage services

66.12.12

Prekių brokerių paslaugos
Commodity brokerage services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prekių brokerių paslaugos

Description:

Commodity brokerage services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - maklerių tarpininkavimo dėl
prekių ir prekių terminuotų sandėrių, įskaitant
terminuotus finansinius sandorius, paslaugos maklerių tarpininkavimas, prekiaujant išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis, kitomis nei opcionai Į šią

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - brokerage services for
commodities and commodity futures including
financial futures - brokerage financial derivatives, other
than options This subcategory excludes: - brokerage of
options, see 66.12.11
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This subcategory includes: - brokerage services (that is
bringing together purchasers and sellers of the same
instrument) for securities - services of acting as a
selling agent of units, shares or other interests in a
mutual (investment) fund - sales, delivery and
redemption services of government bonds - brokerage
options
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subkategoriją neįeina: - maklerių tarpininkavimas dėl
opcionų, žr. 66.12.11
66.12.12.00.00

Prekių brokerių paslaugos
Commodity brokerage services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekių brokerių paslaugos

Description:

Commodity brokerage services

66.12.13

Valiutos keitimo paslaugos
Foreign exchange services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Valiutos keitimo paslaugos

Description:

Foreign exchange services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užsienio valiutos keitimo
paslaugos, kurias teikia valiutos keityklos ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - foreign currency exchange
services provided by bureaux de change, etc.

66.12.13.00.00

Valiutos keitimo paslaugos
Foreign exchange services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Valiutos keitimo paslaugos

Description:

Foreign exchange services

66.19

Kitos finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
Other services auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos

Description:

Other services auxiliary to financial services, except
insurance and pension funding

66.19.1

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir tarpuskaitos paslaugos
Processing and clearing services of securities transactions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir
tarpuskaitos paslaugos

Description:

Processing and clearing services of securities
transactions

66.19.10

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir tarpuskaitos paslaugos
Processing and clearing services of securities transactions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir
tarpuskaitos paslaugos

Description:

Processing and clearing services of securities
transactions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - automatizuotas debeto,
kredito keitimosi ir vertybinių popierių nuosavybės
perkėlimo tarpuskaita ir atsiskaitymai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - computer-based clearing
and settlement for interchange of debits, credits and
transfer of ownership of securities

66.19.10.00.00

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir tarpuskaitos paslaugos
Processing and clearing services of securities transactions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir
tarpuskaitos paslaugos

66.19.2

Su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės paslaugos
Auxiliary services related to investment banking

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės
paslaugos

Description:

Auxiliary services related to investment banking

66.19.21

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos
Mergers and acquisition services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos

Description:

Mergers and acquisition services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarėjų ir derybininkų
paslaugos, įmonėms jungiantis arba įsigyjant kitą
įmonę

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of counsellors and
negotiators in arranging mergers and acquisitions

66.19.21.00.00

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos
Mergers and acquisition services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos

Description:

Mergers and acquisition services

66.19.22

Įmonių finansų ir rizikos kapitalo paslaugos
Corporate finance and venture capital services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įmonių finansų ir rizikos kapitalo paslaugos

Description:

Corporate finance and venture capital services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendro finansavimo, įskaitant Explanatory
skolų, paskolų su užstatu ir rizikos kapitalo finansavimą, notes:
tvarkymo paslaugos - rizikos kapitalo finansavimo
paslaugos

66.19.22.00.00

Įmonių finansų ir rizikos kapitalo paslaugos
Corporate finance and venture capital services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmonių finansų ir rizikos kapitalo paslaugos

Description:

Corporate finance and venture capital services

66.19.29

Kitos su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės paslaugos
Other auxiliary services related to investment banking

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės Description:
paslaugos

Other auxiliary services related to investment banking

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - akcijų kainos kurso
Explanatory
paslaugos, galimos per informacijos serverį, žr. 58.19.29 notes:
- finansų naujienų teikimas žiniasklaidai, žr. 63.91.1 patikėjimo ir saugojimo paslaugos, žr. 66.19.3 portfelių valdymo paslaugos, Žr. 66.30.11

This subcategory excludes: - stock price quotation
services made available through an information server,
see 58.19.29 - supply of financial news to the news
media, see 63.91.1 - trust and custody services, see
66.19.3 - portfolio management services, see 66.30.11
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Description:

Processing and clearing services of securities
transactions

This subcategory includes: - services of arranging
corporate financing including debt, equity and venture
capital financing - venture capital financing services
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66.19.29.00.00

Kitos su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės paslaugos
Other auxiliary services related to investment banking

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės Description:
paslaugos

66.19.3

Patikėtinių ir saugojimo paslaugos
Trust and custody services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Patikėtinių ir saugojimo paslaugos

Description:

Trust and custody services

66.19.31

Patikėjimo paslaugos
Trust services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Patikėjimo paslaugos

Description:

Trust services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - turto ir kreditų valdymo bei
administravimo paslaugos - investicijų fondų arba
pensijų fondų patikėtinio paslaugos - vertybinių
popierių patikėtinio paslaugos (administravimo
paslaugos, susijusios su vertybinių popierių
registravimu ir palūkanų bei dividendų mokėjimu) Į šią
subkategoriją neįeina: - fondų valdymo paslaugos, žr.
66.30.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - estate and trust
management and administration services - services of
acting as a trustee of investment funds or pension
funds - services of acting as trustee for securities
(administrative services related to the issue and
registration of securities, and payment of interest and
dividends) This subcategory excludes: - fund
management services, see 66.30.1

66.19.31.00.00

Patikėjimo paslaugos
Trust services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Patikėjimo paslaugos

Description:

Trust services

66.19.32

Saugojimo paslaugos
Custody services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Saugojimo paslaugos

Description:

Custody services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vertingos ir pelningos
asmeninės nuosavybės, įskaitant vertybinius popierius,
saugojimo ir apskaitos pagal nurodymus paslaugų
teikimas - saugojimo paslaugos - saugyklos paslaugos
- užstato saugojimo paslaugos - saugoti pateiktų
saugomų kliento vertybinių popierių audito
patvirtinimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - under instructions,
provides the services of the safekeeping of and
accounting for valuable and usually income-bearing
personal property, including securities - safekeeping
services - safe deposit services - security custody
services - audit confirmation services with respect to
customers' securities held for safekeeping

66.19.32.00.00

Saugojimo paslaugos
Custody services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Saugojimo paslaugos

Description:

Custody services
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66.19.9

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
Other services auxiliary to financial services, except insurance and pension funding, n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės
paslaugos

Description:

Other services auxiliary to financial services, except
insurance and pension funding, n.e.c.

66.19.91

Finansinių konsultacijų paslaugos
Financial consultancy services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansinių konsultacijų paslaugos

Description:

Financial consultancy services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansinių patarimų
Explanatory
paslaugos - rinkos analizė ir informacija Į šią
notes:
subkategoriją neįeina: - įmonių jungimo ir įsigijimo
paslaugos, žr. 66.19.21 - bendrovių finansinio ir rizikos
kapitalo paslaugos, žr. 66.19.22 - patikėjimo ir
saugojimo paslaugos, žr. 66.19.3 - draudimo ir pensijų
konsultacijų paslaugos, žr. 66.29.19 - portfelio valdymo
paslaugos, žr. 66.30.11 - konsultavimo mokesčių
klausimais paslaugos, žr. 69.20.3 - finansų valdymo
konsultacijų paslaugos (išskyrus verslo mokesčius), žr.
70.22.12

66.19.91.00.00

Finansinių konsultacijų paslaugos
Financial consultancy services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansinių konsultacijų paslaugos

Description:

Financial consultancy services

66.19.92

Finansinių sandorių apdorojimo ir tarpuskaitos paslaugos
Financial transactions processing and clearinghouse services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansinių sandorių apdorojimo ir tarpuskaitos
paslaugos

Description:

Financial transactions processing and clearinghouse
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansinių operacijų atlikimo Explanatory
paslaugos, tokios kaip finansinis balansas, leidimas
notes:
atlikti operaciją, lėšų pervedimas iš operacijos atlikėjo
sąskaitos arbą į ją, pranešimai bankams (arba kreditinių
kortelių išdavėjui) apie asmenines operacijas ir
kasdieninių suvestinių teikimas - čekių, sąskaitų ir kitų
mokėjimo dokumentų tarpuskaita - debeto kortelių
prekybos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: vertybinių popierių operacijų atlikimo paslaugos, žr.
66.19.10

66.19.92.00.00

Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo paslaugos
Financial transactions processing and clearinghouse services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo paslaugos

Description:

Financial transactions processing and clearinghouse
services
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This subcategory includes: - financial advisory services
- market analysis and intelligence This subcategory
excludes: - mergers and acquisitions services, see
66.19.21 - corporate finance and venture capital
services, see 66.19.22 - trust and custody services, see
66.19.3 - insurance and pension consultancy services,
see 66.29.19 - portfolio management services, see
66.30.11 - advisory services on taxation matters, see
69.20.3 - financial management consulting services
(except business tax), see 70.22.12

This subcategory includes: - services of processing
financial transactions such as verification of financial
balances, authorisation of transactions, transfer of
funds to and from transactors' accounts, notification of
banks (or credit card issuers) of individual transactions
and provision of daily summaries - services of clearing
cheques, drafts and other payment orders - debit card
merchant services This subcategory excludes: - services
of processing securities transactions, see 66.19.10
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66.19.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
Other services auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės
paslaugos

Description:

Other services auxiliary to financial services n.e.c.,
except insurance and pension funding

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - hipotekos ir paskolų brokerių Explanatory
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - monetų ir
notes:
valiutos pakavimo paslaugos, žr. 82.92.10

66.19.99.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
Other services auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės
paslaugos

Description:

Other services auxiliary to financial services n.e.c.,
except insurance and pension funding

66.2

Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Services auxiliary to insurance and pension funding

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo
paslaugos

Description:

Services auxiliary to insurance and pension funding

66.21

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos
Risk and damage evaluation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

Description:

Risk and damage evaluation services

66.21.1

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos
Risk and damage evaluation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

Description:

Risk and damage evaluation services

66.21.10

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos
Risk and damage evaluation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

Description:

Risk and damage evaluation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paraiškų gauti draudimo
Explanatory
išmoką tyrimo paslaugos, nustatant nuostolių ar žalos notes:
sumą, kuri turi būti padengta pagal draudimą, ir derybų
susitarimas - paraiškų dėl išmokų, kurios buvo ištirtos,
nagrinėjimas ir leidimas išmokėti išmokas - nuostolių
įvertinimo paslaugos
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This subcategory includes: - mortgage and loan fidelity
brokerage services This subcategory excludes: - coin
and currency packing services, see 82.92.10

This subcategory includes: - services of investigating
insurance claims, determining the amount of loss or
damages covered by insurance policies and
negotiating settlement - services of examining claims
which have been investigated and authorisation of
payments - damage assessment services
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66.21.10.00.00

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos
Risk and damage evaluation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

Description:

Risk and damage evaluation services

66.22

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos
Services of insurance agents and brokers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

Description:

Services of insurance agents and brokers

66.22.1

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos
Services of insurance agents and brokers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

Description:

Services of insurance agents and brokers

66.22.10

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos
Services of insurance agents and brokers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

Description:

Services of insurance agents and brokers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - rentos draudimo ir
perdraudimo polisų pardavimo, derybų arba prekybos
per tarpininkus paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of selling,
negotiating or soliciting of annuities and reinsurance
policies

66.22.10.00.00

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos
Services of insurance agents and brokers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

Description:

Services of insurance agents and brokers

66.29

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Other services auxiliary to insurance and pension funding

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo
paslaugos

Description:

Other services auxiliary to insurance and pension
funding

66.29.1

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Other services auxiliary to insurance and pension funding

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo
paslaugos

Description:

Other services auxiliary to insurance and pension
funding
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66.29.11

Aktuarų paslaugos
Actuarial services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aktuarų paslaugos

Description:

Actuarial services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo rizikos ir įmokų
apskaičiavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of calculating
insurance risks and premiums

66.29.11.00.00

Aktuarų paslaugos
Actuarial services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aktuarų paslaugos

Description:

Actuarial services

66.29.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Other services auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pagalbinės draudimo ir
pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Other services auxiliary to insurance and pension
funding n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - draudimo ir pensijų fondų
administravimas - avarijoje išgelbėto turto
administravimo paslaugos - draudimo ir pensijų
konsultacijų paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administration of
insurance and pension funds - salvage administration
services - insurance and pension consultancy services

66.29.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos
Other services auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pagalbinės draudimo ir
pensijų lėšų kaupimo paslaugos

Description:

Other services auxiliary to insurance and pension
funding n.e.c.

66.3

Fondų valdymo paslaugos
Fund management services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Fondų valdymo paslaugos

Description:

Fund management services

66.30

Fondų valdymo paslaugos
Fund management services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Fondų valdymo paslaugos

Description:

Fund management services

66.30.1

Fondų valdymo paslaugos
Fund management services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fondų valdymo paslaugos

Description:

Fund management services
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66.30.11

Portfelių, išskyrus pensijų fondus, valdymo paslaugos
Portfolio management services, except pension funds

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Portfelių, išskyrus pensijų fondus, valdymo paslaugos

Description:

Portfolio management services, except pension funds

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - asmenų, įmonių ir kt. akcijų
portfelio valdymas už atlygį arba komisinį mokestį,
išskyrus pensijų fondus. Valdytojai sprendžia kokias
investicijų akcijas įsigyti ar parduoti. Portfelių valdymo
pavyzdys yra bendrųjų ir kitų investicinių fondų arba
kreditų portfeliai. Į šią subkategoriją neįeina: vertybinių popierių pardavimas arba pirkimas imant
mokestį už operaciją, žr. 66.12.11 - patarimų dėl
asmeninių lėšų planavimo paslaugos, nepriimant
sprendimų kliento vardu, žr. 66.19.91 - pensijų fondų
valdymas, žr. 66.30.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - managing portfolio assets
of individuals, businesses and others, on a fee or
commission basis, except for pension funds Managers
make decisions on which investments to purchase or
sell. Examples of the portfolios managed are the
portfolios of mutual and other investment funds or
trusts. This subcategory excludes: - the buying and
selling of securities on a transaction fee basis, see
66.12.11 - advisory services on personal financial
planning not involving decision-making on behalf of
clients, see 66.19.91 - management of pension funds,
see 66.30.12

66.30.11.00.00

Portfelių, išskyrus pensijų fondus, valdymo paslaugos
Portfolio management services, except pension funds

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Portfelių, išskyrus pensijų fondus, valdymo paslaugos

Description:

Portfolio management services, except pension funds

66.30.12

Pensijų fondų valdymo paslaugos
Pension funds management services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pensijų fondų valdymo paslaugos

Description:

Pension funds management services

66.30.12.00.00

Pensijų fondų valdymo paslaugos
Pension funds management services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pensijų fondų valdymo paslaugos

Description:

Pension funds management services

L

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS
REAL ESTATE SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS

Description:

REAL ESTATE SERVICES

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos
Real estate services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

Description:

Real estate services
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68.1

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos
Buying and selling services of own real estate

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo
paslaugos

Description:

Buying and selling services of own real estate

68.10

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos
Buying and selling services of own real estate

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo
paslaugos

Description:

Buying and selling services of own real estate

68.10.1

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos
Buying and selling services of own real estate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo
paslaugos

Description:

Buying and selling services of own real estate

68.10.11

Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Residential buildings and associated land sales or purchases services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Residential buildings and associated land sales or
purchases services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamųjų pastatų ir jiems Explanatory
priklausančios žemės pardavimas savo sąskaita, kai
notes:
laikoma, kad pardavėjas parduoda prekę, bet
nelaikoma, kad parduodama nuosavybė yra
parduodančiai įmonei priklausančio nekilnojamo turto
perleidimas - namų su jiems priskiriama žeme
pardavimas, daugiabučių pastatų su jiems priskiriama
žeme ir individualių būstų tokiuose pastatuose, kaip
individualūs butai arba kooperatiniai butai, pardavimas.
Tokia nuosavybė gali būti įgyta išperkamąja nuoma
arba besąlygiška nuosavybės teise. Į šią subkategoriją
neįeina: - gyvenamosios nuosavybės, kurią pastatė
parduodanti įmonė, pardavimas, žr. 41.00.10 gyvenamosios paskirties laisvos žemės pardavimas, žr.
68.10.13

68.10.11.00.00

Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Residential buildings and associated land sales or purchases services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Residential buildings and associated land sales or
purchases services
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This subcategory includes: - sales on own account of
residential buildings and associated land in cases
where the sales are treated as sales of trading stock by
the seller, but not sales of property where the sales are
disposals of the fixed assets of the selling unit - sales
of houses with associated land, multiple-dwelling
buildings with associated land and individual dwelling
units within such buildings, such as individual
apartments or condominiums. Such property can be
either leasehold or freehold. This subcategory excludes:
- sales of residential property constructed by the
selling unit, see 41.00.10 - sales of residential vacant
land, see 68.10.13
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68.10.12

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo ar pirkimo paslaugos
Time share properties sales or purchases services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo ar pirkimo
paslaugos

Description:

Time share properties sales or purchases services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pakaitinio naudojimo
nuosavybės pardavimas savo sąskaita

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sales on own account of
time share properties

68.10.12.00.00

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo ar pirkimo paslaugos
Time share properties sales or purchases services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo ar pirkimo
paslaugos

Description:

Time share properties sales or purchases services

68.10.13

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Residential vacant land sales or purchases services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Residential vacant land sales or purchases services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laisvos gyvenamosios
Explanatory
paskirties žemės pardavimas savo sąskaita, kai laikoma, notes:
kad pardavėjas parduoda savo nuosavybę. Tokia laisva
žemė gali būti padalyta į laisvus sklypus. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - nekilnojamojo turto
padalijimas į dalis, be teritorijos tvarkymo darbų Į šią
subkategoriją neįeina: - žemės padalijimas ir teritorijos
tvarkymas, žr. 42.99.29

68.10.13.00.00

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Residential vacant land sales or purchases services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Residential vacant land sales or purchases services

68.10.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Non-residential buildings and associated land sales or purchases services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Non-residential buildings and associated land sales or
purchases services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - negyvenamųjų pastatų ir
jiems priklausančios žemės pardavimas savo sąskaita,
kai laikoma, kad pardavėjas parduoda prekę, bet
nelaikoma, kad parduodama nuosavybė yra
parduodančiai įmonei priklausančio nekilnojamo turto
perleidimas. Pvz., negyvenamoji nuosavybė gali būti: •
fabrikai, biurų pastatai, sandėliai • teatrai,
daugiafunkciai pastatai, kurių pagrindinė paskirtis nėra
gyvenamasis būstas • žemės ūkio, miško nuosavybė •
panaši nuosavybė Į šią subkategoriją neįeina: negyvenamosios nuosavybės, kurią pastatė
parduodanti įmonė, pardavimas, žr. 41.00.10 -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sales on own account of
non-residential buildings and associated land in cases
where the sales are treated as sales of trading stock by
the seller, but not sales of property where the sales are
disposals of the fixed assets of the selling unit.
Examples of non-residential properties include: •
factories, office buildings, warehouses • theatres,
multiple-use buildings that are primarily nonresidential • agriculture, forestry properties • similar
properties This subcategory excludes: - sales of nonresidential property constructed by the selling unit, see
41.00.20 - sales of non-residential vacant land, see
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This subcategory includes: - sales on own account of
vacant residential land in cases where the sales are
treated as sales of trading stock by the seller. Such
vacant land can include subdivided vacant land. This
subcategory also includes: - subdividing real estate
into lots, without land improvement This subcategory
excludes: - subdividing and improving of land, see
42.99.29
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negyvenamosios paskirties laisvos žemės pardavimas,
žr. 68.10.13

68.10.15

68.10.14.00.00

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Non-residential buildings and associated land sales or purchases services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Non-residential buildings and associated land sales or
purchases services

68.10.15

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Non-residential vacant land sales or purchases services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Non-residential vacant land sales or purchases services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laisvos negyvenamosios
Explanatory
paskirties žemės pardavimas savo sąskaita, kai laikoma, notes:
kad pardavėjas parduoda savo nuosavybę. Tokia laisva
žemė gali būti padalyta į laisvus sklypus. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - nekilnojamojo turto
padalijimas į dalis, be teritorijos tvarkymo darbų Į šią
subkategoriją neįeina: - žemės padalijimas ir teritorijos
tvarkymas, žr. 42.99.29

This subcategory includes: - sales on own account of
vacant non-residential land in cases where the sales are
treated as sales of trading stock by the seller. Such
vacant land can include subdivided vacant land. This
subcategory also includes: - subdividing real estate
into lots, without land improvement This subcategory
excludes: - subdividing and improving of land, see
42.99.29

68.10.15.00.00

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos
Non-residential vacant land sales or purchases services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės
pardavimo ar pirkimo paslaugos

Description:

Non-residential vacant land sales or purchases services

68.2

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased real estate

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto
nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased real
estate

68.20

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased real estate

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto
nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased real
estate

68.20.1

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased real estate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto
nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased real
estate
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68.20.11

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased residential real estate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo
turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased
residential real estate

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamojo nekilnojamojo
Explanatory
turto savininkų ar išperkamąja nuoma jį įsigijusiųjų
notes:
teikiamos nuomos ir eksploatavimo paslaugos: • namai,
butai, daugiabučiai • daugiafunkciai pastatai, kurių
pagrindinė paskirtis - gyvenamasis būstas •
gyvenamieji mobilūs būstai • pakaitinio naudojimo
nuosavybės savininkų valdomas plotas Į šią
subkategoriją neįeina: - apgyvendinimo paslaugos,
kurias teikia aptarnaujantys viešbučiai, moteliai,
nuomojami baldais apstatyti kambariai, mokyklų
bendrabučiai, stovyklavietės ir kitos gyvenamosios
vietos, žr. 55 skyrių

68.20.11.00.00

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased residential real estate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo
turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased
residential real estate

68.20.12

Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased non-residential real estate

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo
nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo
paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased nonresidential real estate

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gamybinių, komercinių ir kitų Explanatory
negyvenamųjų pastatų savininkų ar išperkamąja nuoma notes:
juos įgijusių asmenų teikiamos nuomos ir
eksploatavimo paslaugos, tokių kaip: • fabrikai, biurų
pastatai, sandėliai • teatrai, konferencijų centrai,
parodų halės ir daugiafunkciai pastatai, kurių
pagrindinė paskirtis nėra gyvenamasis būstas • žemės
ūkio, miško ir panaši nuosavybė - nameliųautopriekabų vietų, garažų ir kitų vietų transporto
priemonėms statyti nuoma ar išperkamoji nuoma
mėnesiui ar metams

68.20.12.00.00

Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos
Rental and operating services of own or leased non-residential real estate

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo
nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo
paslaugos

Description:

Rental and operating services of own or leased nonresidential real estate

68.3

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Real estate services on a fee or contract basis

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group
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This subcategory includes: - rental and operating
services concerning residential real estate by owners or
leaseholders: • houses, flats, apartment buildings •
multiple-use buildings that are primarily residential •
residential mobile home sites • space owned by timeshare owners This subcategory excludes: accommodation services provided by operating hotels,
motels, rooming houses, school dormitories, camp
sites and other lodging places, see division 55

This subcategory includes: - rental and operating
services concerning industrial, commercial or other
non-residential buildings or property by owners or
leaseholders: • factories, office buildings, warehouses •
theatres, convention centres, exhibition halls and
multiple-use buildings that are primarily nonresidential • agricultural, forestry and similar properties
- rental or leasing by the month or year of caravan
sites, lock-up garages or other places for parking
vehicles
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Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos už atlygį arba Description:
pagal sutartį

68.31

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Real estate agency services on a fee or contract basis

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba Description:
pagal sutartį

68.31.1

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Real estate agency services on a fee or contract basis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba Description:
pagal sutartį

68.31.11

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės, išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal
sutartį
Residential buildings and associated land sale services on a fee or contract basis, except of time-share ownership properties

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės,
išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, pardavimo
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Residential buildings and associated land sale services
on a fee or contract basis, except of time-share
ownership properties

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį arba pagal sutartį
Explanatory
teikiamos nekilnojamojo turto agentūrų ir biržos
notes:
maklerių paslaugos, susijusios su namų, butų,
daugiabučių ir kitos gyvenamosios nuosavybės
pardavimu, ir panašios tarpininkavimo paslaugos, į
kurias įeina gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios
žemės pirkimas, pardavimas ir nuoma Į šią
subkategoriją neįeina: - pakaitinio naudojimo
nuosavybės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal
sutartį, žr. 68.31.12

68.31.11.00.00

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės, išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal
sutartį
Residential buildings and associated land sale services on a fee or contract basis, except of time-share ownership properties

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės,
išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, pardavimo
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Residential buildings and associated land sale services
on a fee or contract basis, except of time-share
ownership properties

68.31.12

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Time-share properties sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo paslaugos už
atlygį arba pagal sutartį

Description:

Time-share properties sale services on a fee or contract
basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nekilnojamojo turto
agentūros arba maklerių įmonių paslaugos, susijusios
su pakaitinio naudojimo nuosavybės pardavimu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - real estate agency and
brokerage house services related to the sale of timeshare properties

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Real estate services on a fee or contract basis

Real estate agency services on a fee or contract basis

Real estate agency services on a fee or contract basis

This subcategory includes: - real estate agency and
brokerage house services related to the sale of houses,
flats, apartment buildings and other residential
properties, and similar intermediation services
involving buying, selling and rental of residential
buildings and associated land, on a fee or contract
basis This subcategory excludes: - sale services of timeshare ownership properties on a fee or contract basis,
see 68.31.12
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68.31.12.00.00

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Time-share properties sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo paslaugos už
atlygį arba pagal sutartį

Description:

Time-share properties sale services on a fee or contract
basis

68.31.13

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Residential vacant land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Residential vacant land sale services on a fee or
contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį arba pagal sutartį
teikiamos nekilnojamojo turto agentūros ir maklerių
įmonių paslaugos, susijusios su gyvenamosios
paskirties laisvos žemės pardavimu, ir panašios
tarpininkavimo paslaugos, į kurias įeina pirkimas,
pardavimas arba nuoma

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - real estate agency and
brokerage house services related to the sale of
residential vacant land, and similar intermediation
services involving buying, selling and rental, on a fee or
contract basis

68.31.13.00.00

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Residential vacant land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Residential vacant land sale services on a fee or
contract basis

68.31.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential buildings and associated land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Non-residential buildings and associated land sale
services on a fee or contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį arba pagal sutartį
Explanatory
teikiamos nekilnojamojo turto agentūrų ir maklerių
notes:
įmonių paslaugos, susijusios su negyvenamųjų pastatų
ir žemės, tokių kaip biurai, fabrikai, parduotuvės ir pan.,
pardavimu, ir panašios tarpininkavimo paslaugos, į
kurias įeina negyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pirkimas, pardavimas ir nuoma

68.31.14.00.00

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential buildings and associated land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Non-residential buildings and associated land sale
services on a fee or contract basis

68.31.15

Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential vacant land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Non-residential vacant land sale services on a fee or
contract basis

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - real estate agency and
brokerage house services related to the sale of nonresidential buildings and land, such as offices, factories,
shops, etc., and similar intermediation services
involving buying, selling and rental of non-residential
buildings and associated land, on a fee or contract
basis
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - už atlygį arba pagal sutartį
teikiamos nekilnojamojo turto agentūros ir maklerių
įmonių paslaugos, susijusios su negyvenamosios
paskirties laisvos žemės pardavimu, ir panašios
tarpininkavimo paslaugos, į kurias įeina pirkimas,
pardavimas arba nuoma

68.31.15.00.00

Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential vacant land sale services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės
pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Description:

Non-residential vacant land sale services on a fee or
contract basis

68.31.16

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Real estate appraisal services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba Description:
pagal sutartį

Real estate appraisal services on a fee or contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamųjų pastatų ir
žemės, negyvenamųjų pastatų ir žemės, gyvenamosios
ir negyvenamosios paskirties laisvos žemės vertinimas
už atlygį arba pagal sutartį

This subcategory includes: - appraisal of residential
buildings and land, non-residential buildings and land,
and residential and non-residential vacant land on a
fee or contract basis

68.31.16.00.00

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Real estate appraisal services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba Description:
pagal sutartį

68.32

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Management services of real estate on a fee or contract basis

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba
pagal sutartį

Description:

Management services of real estate on a fee or
contract basis

68.32.1

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Management services of real estate on a fee or contract basis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba
pagal sutartį

Description:

Management services of real estate on a fee or
contract basis

68.32.11

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Residential property management services on a fee or contract basis, except of time-share ownership properties

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimosi
Description:
būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Residential property management services on a fee or
contract basis, except of time-share ownership
properties

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - namų ar kitos gyvenamosios
nuosavybės valdymo paslaugos už atlygį arba pagal

This subcategory includes: - management services
concerning houses and other residential properties, on

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

Explanatory
notes:

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - real estate agency and
brokerage house services related to the sale of nonresidential vacant land, and similar intermediation
services involving buying, selling and rental, on a fee or
contract basis

Real estate appraisal services on a fee or contract basis
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sutartį - daugiabučių namų (arba daugiafunkcių
pastatų, kurių pagrindinė paskirtis yra gyvenamasis
būstas) valdymo paslaugos - gyvenamųjų mobiliųjų
namų vietų valdymo paslaugos - nuomos surinkimo
paslaugos - bendros nuosavybės gyvenamųjų būstų
valdymo paslaugos

a fee or contract basis - management services
concerning multi-unit apartment buildings (or
multiple-use buildings that are primarily residential) management services concerning residential mobile
home sites - rent collection services - management
services concerning dwellings in joint ownership

68.32.11.00.00

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimosi būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Residential property management services on a fee or contract basis, except of time-share ownership properties

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimosi
Description:
būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

68.32.12

Pakaitinio naudojimosi būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Time-share property management services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų tvarkybos paslaugos už
atlygį arba pagal sutartį

Description:

Time-share property management services on a fee or
contract basis

68.32.12.00.00

Pakaitinio naudojimosi būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Time-share property management services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pakaitinio naudojimosi būstų tvarkybos paslaugos už
atlygį arba pagal sutartį

Description:

Time-share property management services on a fee or
contract basis

68.32.13

Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential property management services on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį
arba pagal sutartį

Description:

Non-residential property management services on a
fee or contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gamybinės ir komercinės
nuosavybės, daugiafunkcių pastatų, kurių pagrindinės
paskirtis nėra gyvenamasis būstas, ir pan. valdymo
paslaugos - žemės ūkio, miškų ir panašios nuosavybės
valdymo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: pastatų priežiūros paslaugos (sudėtinės paslaugos,
tokios kaip bendras vidaus valymas, einamoji priežiūra
ir smulkus remontas, šiukšlių išvežimas, apsauga ir
saugumas), žr. 81.10.10 - pastatų, tokių kaip karinės
bazės, kalėjimai ir kt. valdymo paslaugos (išskyrus
kompiuterių centro valdymą), žr. 81.10.10 - sporto ir
atgaivos sporto statinių eksploatavimo paslaugos, žr.
93.11.10 - poilsio ir pramogų statinių eksploatavimo
paslaugos, žr. 93.29.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - management services
concerning industrial and commercial properties,
multiple-use buildings that are primarily nonresidential, etc. - management services concerning
agricultural, forestry and similar properties This
subcategory excludes: - facilities support services
(combination of services such as general interior
cleaning, maintenance and making minor repairs, trash
disposal, guard and security), see 81.10.10 management of facilities, such as military bases,
prisons, and other facilities (except computer facilities
management), see 81.10.10 - sports and recreational
sports facility operation services, see 93.11.10 recreation and amusement facility operation services,
see 93.29.1

68.32.13.00.00

Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
Non-residential property management services on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį
arba pagal sutartį

Description:

Non-residential property management services on a
fee or contract basis
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Residential property management services on a fee or
contract basis, except of time-share ownership
properties
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M

PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS

Description:

PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES

69

Teisinės ir apskaitos paslaugos
Legal and accounting services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Teisinės ir apskaitos paslaugos

Description:

Legal and accounting services

69.1

Teisinės paslaugos
Legal services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Teisinės paslaugos

Description:

Legal services

69.10

Teisinės paslaugos
Legal services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Teisinės paslaugos

Description:

Legal services

69.10.1

Teisinės paslaugos
Legal services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Teisinės paslaugos

Description:

Legal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - teismų administravimo
paslaugos, žr. 84.23.11

Explanatory
notes:

This category excludes: - law courts related
administrative services, see 84.23.11

69.10.11

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo paslaugos
Legal advisory and representation services concerning criminal law

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services concerning
criminal law

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su baudžiamąja teise
susijusios patarimų, atstovavimo ir pan. paslaugos
(gynyba, įrodymų paieška, liudijimai, ekspertai ir pan.)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - advice, representation and
related services (defence, search for evidence,
witnesses, experts, etc.) concerning criminal law

69.10.11.00.00

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo paslaugos
Legal advisory and representation services concerning criminal law

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services concerning
criminal law
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69.10.12

Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning business and commercial law

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning business and commercial law

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su verslo ir komercine teisės
teisminėmis ir pusiau teisminėmis procedūromis
susijusios patarimų, atstovavimo ir pan. paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - advice, representation and
related services in judicial and quasi-judicial
procedures concerning business and commercial law

69.10.12.00.00

Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning business and commercial law

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning business and commercial law

69.10.13

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning labour law

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo Description:
procesuose paslaugos

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning labour law

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su darbo teisės teisminėmis
ir pusiau teisminėmis procedūromis susijusios
patarimų, atstovavimo ir pan. paslaugos

This subcategory includes: - advice, representation and
related services in judicial and quasi-judicial
procedures concerning labour law

69.10.13.00.00

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning labour law

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo Description:
procesuose paslaugos

69.10.14

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning civil law

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo
teismo procesuose paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning civil law

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su civilinės teisės
teisminėmis ir pusiau teisminėmis procedūromis
susijusios patarimų, atstovavimo ir pan. paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - advice, representation and
related services in judicial and quasi-judicial
procedures concerning civil law

69.10.14.00.00

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos
Legal advisory and representation services in judicial procedures concerning civil law

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo
teismo procesuose paslaugos

Description:

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning civil law

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

Legal advisory and representation services in judicial
procedures concerning labour law
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69.10.15

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios teisinės paslaugos
Legal services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės
nuosavybės teisėmis susijusios teisinės paslaugos

Description:

Legal services concerning patents, copyrights and
other intellectual property rights

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dokumentų rengimas,
sertifikavimas ir su patentais, autorinėmis teisėmis ir
kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - licencijavimo
paslaugos, siekiant gauti teisę naudoti intelektinę
nuosavybę ir panašius produktus, žr. 77.40.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - drafting and certification
of documents and related services concerning patents,
copyrights and other intellectual property rights This
subcategory excludes: - licensing services for the right
to use intellectual property and similar products, see
77.40.1

69.10.15.00.00

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios teisinės paslaugos
Legal services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės
nuosavybės teisėmis susijusios teisinės paslaugos

Description:

Legal services concerning patents, copyrights and
other intellectual property rights

69.10.16

Notarų paslaugos
Notarial services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Notarų paslaugos

Description:

Notarial services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autentiškų dokumentų, kurie Explanatory
turi teisinę ir įrodomąją galią, rengimas ir saugojimas.
notes:
Šios paslaugos susijusios su tokiomis sritimis kaip
šeimos teisė (santuokos sutartys), paveldėjimo ir
testamentų įstatymai, nekilnojamojo turto perdavimas,
bendrovių teisė ir pan.

69.10.16.00.00

Notarų paslaugos
Notarial services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Notarų paslaugos

Description:

Notarial services

69.10.17

Arbitražo ir taikinimo paslaugos
Arbitration and conciliation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Arbitražo ir taikinimo paslaugos

Description:

Arbitration and conciliation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagalbinės paslaugos, į
Explanatory
kurias įeina arbitražas arba tarpininkavimas, siekiant
notes:
išspręsti darbuotojų ir vadovų, įmonių ar asmenų
tarpusavio ginčus Į šią subkategoriją neįeina: - vienos iš
ginčų šalių atstovavimo paslaugos, žr. 69.10.1169.10.14

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - drawing up and
conservation of authentic instruments with
enforceability and probative value. These services
concern fields such as family law (marriage contracts),
law of succession and wills, the transfer of real estate,
company law, etc.

This subcategory includes: - assistance services
involving arbitration or mediation for the settlement of
a dispute between labour and management, between
businesses or between individuals This subcategory
excludes: - representation services on behalf of one of
the parties in the dispute, see 69.10.11-69.10.14
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69.10.17.00.00

Arbitražo ir taikinimo paslaugos
Arbitration and conciliation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Arbitražo ir taikinimo paslaugos

Description:

Arbitration and conciliation services

69.10.18

Teisinės pardavimo iš varžytynių paslaugos
Auction legal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisinės pardavimo iš varžytynių paslaugos

Description:

Auction legal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - teisinės paslaugos, susijusios Explanatory
su turto pardavimu aukcionuose Į šią subkategoriją
notes:
neįeina: - kitos, su teisinėmis procedūromis
nesusijusios, aukciono paslaugos, žr. 82.99.19

69.10.18.00.00

Teisinės pardavimo iš varžytynių paslaugos
Auction legal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisinės pardavimo iš varžytynių paslaugos

Description:

Auction legal services

69.10.19

Kitos teisinės paslaugos
Other legal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos teisinės paslaugos

Description:

Other legal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sąlyginio įpareigojimo ir
turto ginčų sureguliavimo paslaugos - patarimų
klientams paslaugos, susijusios su jų teisėmis ir
pareigomis bei kitos, niekur kitur nepriskirtos, teisinės
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - escrow services and estate
settlement services - advisory services to clients related
to their legal rights and obligations and other legal
services n.e.c.

69.10.19.00.00

Kitos teisinės paslaugos
Other legal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos teisinės paslaugos

Description:

Other legal services

69.2

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių konsultacijų paslaugos
Accounting, bookkeeping and auditing services; tax consulting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių
konsultacijų paslaugos

Description:

Accounting, bookkeeping and auditing services; tax
consulting services

69.20

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių konsultacijų paslaugos
Accounting, bookkeeping and auditing services; tax consulting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių

Description:

Accounting, bookkeeping and auditing services; tax

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - legal services connected to
the disposal of assets by auctioning This subcategory
excludes: - auctioning services other than in
connection with legal procedures, see 82.99.19
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konsultacijų paslaugos

consulting services

69.20.1

Finansinio audito paslaugos
Financial auditing services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Finansinio audito paslaugos

Description:

Financial auditing services

69.20.10

Finansinio audito paslaugos
Financial auditing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansinio audito paslaugos

Description:

Financial auditing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - organizacijos apskaitos įrašų Explanatory
ir kitų įrodymų, reikalingų rengiant išvadas, ar
notes:
organizacijos finansinės ataskaitos teisingai išreiškia
organizacijos padėtį tam tikru laikotarpiu ir jos atliktų
operacijų rezultatus laikotarpiui, kuris baigiasi nurodytą
datą, pagal bendrai priimtus apskaitos principus Į šią
subkategoriją neįeina: - apskaitos peržiūros paslaugos,
žr. 69.20.21 - valdymo auditas, žr. 70.22.11

69.20.10.00.00

Finansinio audito paslaugos
Financial auditing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansinio audito paslaugos

Description:

Financial auditing services

69.20.2

Apskaitos paslaugos
Accounting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Apskaitos paslaugos

Description:

Accounting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - duomenų apdorojimo
paslaugos, žr. 63.11.11

Explanatory
notes:

This category excludes: - data processing services, see
63.11.11

69.20.21

Apskaitos peržiūros paslaugos
Accounting review services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apskaitos peržiūros paslaugos

Description:

Accounting review services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - metinių ir tarpinių finansinių
ataskaitų ir kitos apskaitos informacijos peržiūros
paslaugos. Peržiūros apimtis yra mažesnė nei auditas,
todėl suteikiamo patikimumo lygmuo yra žemesnis. balanso suvestinių ir pan. analizė

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - reviewing services of
annual and interim financial statements and other
accounting information. The scope of a review is less
than that of an audit, and the level of assurance
provided is thus lower. - analysis of balance sheets, etc.

69.20.21.00.00

Apskaitos peržiūros paslaugos
Accounting review services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apskaitos peržiūros paslaugos

Description:

Accounting review services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - examination services of
accounting records and other supporting evidence of
an organisation for the purpose of expressing an
opinion as to whether financial statements of the
organisation present fairly its position as at a given
date and results of its operations for the period ending
on that date, in accordance with generally accepted
accounting principles This category excludes: accounting review services, see 69.20.21 managements audits, see 70.22.11
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69.20.22

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos
Compilation services of financial statements

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

Description:

Compilation services of financial statements

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansinių ataskaitų
Explanatory
sudarymo pagal kliento pateiktą informaciją paslaugos. notes:
Garantija dėl tokių ataskaitų tikslumo nesuteikiama. verslo mokesčių grąžinimo parengimo paslaugos, kai
teikiamos pakete su finansinių ataskaitų parengimu už
tą patį atlygį - įplaukų ataskaitų, balanso suvestinių ir
pan. rengimas Į šią subkategoriją neįeina: - kaip atskira
paslauga teikiamos verslo mokesčių parengimo
paslaugos, žr. 69.20.3

69.20.22.00.00

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos
Compilation services of financial statements

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

Description:

Compilation services of financial statements

69.20.23

Buhalterijos paslaugos
Bookkeeping services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buhalterijos paslaugos

Description:

Bookkeeping services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - buhalterijos knygų tvarkymo Explanatory
paslaugos, kurias sudaro verslo operacijų klasifikavimas notes:
ir registravimas pinigais ar kitais matavimo vienetais
sąskaitybos knygose Į šią subkategoriją neįeina: atlyginimų išmokėjimo paslaugos, įskaitant atlyginimų
skaičiavimą ir sąskaitų knygą, žr. 69.20.24 - buhalterijos
knygų tvarkymo paslaugos, susijusios su mokesčių
grąžinimu, žr. 69.20.3 - sąskaitų išieškojimo paslaugos,
žr. 82.91.12

69.20.23.00.00

Buhalterijos paslaugos
Bookkeeping services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buhalterijos paslaugos

Description:

Bookkeeping services

69.20.24

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos
Payroll services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos

Description:

Payroll services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atlyginimų išmokėjimo
paslaugos, įskaitant atlyginimų skaičiavimą ir sąskaitų
knygą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - payroll services, including
payroll computation and ledgers

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - compilation services for
financial statements from information provided by the
client. No assurances regarding the accuracy of the
resulting statements are provided. - preparation
services for business tax returns, when provided as a
package with the preparation of financial statements
for a single fee - compilation of income statements,
balance sheets, etc. This subcategory excludes: business tax preparation services, when provided as
separate services, see 69.20.3

This subcategory includes: - bookkeeping services
consisting in classifying and recording business
transactions in terms of money or some unit of
measurement in the books of account This
subcategory excludes: - payroll services, including
payroll computation and ledgers, see 69.20.24 bookkeeping services related to tax returns, see 69.20.3
- bill collection services, see 82.91.12
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69.20.24.00.00

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos
Payroll services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos

Description:

Payroll services

69.20.29

Kitos apskaitos paslaugos
Other accounting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos apskaitos paslaugos

Description:

Other accounting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos apskaitos paslaugos,
tokios kaip patvirtinimai, įkainojimai, sąskaitų formų
parengimas ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other accounting services
such as attestations, valuations, preparation services
for pro forma statements, etc.

69.20.29.00.00

Kitos apskaitos paslaugos
Other accounting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos apskaitos paslaugos

Description:

Other accounting services

69.20.3

Mokesčių konsultacijų paslaugos
Tax consulting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Mokesčių konsultacijų paslaugos

Description:

Tax consulting services

69.20.31

Įmonių mokesčių konsultacijų ir apskaičiavimo paslaugos
Corporate tax consulting and preparation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įmonių mokesčių konsultacijų ir apskaičiavimo
paslaugos

Description:

Corporate tax consulting and preparation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - konsultavimas dėl bendrovių Explanatory
mokesčių ir visų rūšių mokesčių (pvz., PVM) grąžinimo notes:
rengimas

69.20.31.00.00

Įmonių mokesčių konsultacijų ir apskaičiavimo paslaugos
Corporate tax consulting and preparation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įmonių mokesčių konsultacijų ir apskaičiavimo
paslaugos

Description:

Corporate tax consulting and preparation services

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir planavimo paslaugos
Individual tax preparation and planning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir planavimo
paslaugos

Description:

Individual tax preparation and planning services
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This subcategory includes: - corporate tax consulting
and preparation of returns for all kinds of taxes (e.g.,
VAT)
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mokesčių rengimo ir
planavimo paslaugos ne bendroms įmonėms mokesčių rengimas ir planavimo paslaugos paskiriems
asmenims

69.20.32.00.00

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir planavimo paslaugos
Individual tax preparation and planning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir planavimo
paslaugos

Description:

Individual tax preparation and planning services

69.20.4

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos
Insolvency and receivership services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos

Description:

Insolvency and receivership services

69.20.40

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos
Insolvency and receivership services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos

Description:

Insolvency and receivership services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų ir pagalbos
nemokaus verslo vadovams ir (arba) kreditoriams
teikimas ir (arba) bankroto atveju gavėjo arba
patikėtinio paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing advice and
assistance to the management and/or creditors of
insolvent businesses and/or to act as receiver or
trustee in bankruptcy

69.20.40.00.00

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos
Insolvency and receivership services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos

Description:

Insolvency and receivership services

70

Pagrindinių būstinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos
Services of head offices; management consulting services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos; valdymo konsultacijų
paslaugos

Description:

Services of head offices; management consulting
services

70.1

Pagrindinių būstinių paslaugos
Services of head offices

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos

Description:

Services of head offices

70.10

Pagrindinių būstinių paslaugos
Services of head offices

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos

Description:

Services of head offices
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Explanatory
notes:

This subcategory includes: - tax preparation and
planning services for unincorporated business - tax
preparation and planning services for individuals
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70.10.1

Pagrindinių būstinių paslaugos
Services of head offices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos

Description:

Services of head offices

70.10.10

Pagrindinių būstinių paslaugos
Services of head offices

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos

Description:

Services of head offices

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vadovavimo paslaugos,
kurias teikia pagrindinė būstinė kitiems tos pačios
bendrovės ar įmonės padaliniams Į šią subkategoriją
neįeina: - kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų),
neužsiimančių vadovavimu, paslaugos, žr. 64.20.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - management services
provided by head offices to other units of the same
company or enterprise This subcategory excludes: services of holding companies, not engaged in
managing, see 64.20.10

70.10.10.00.00

Pagrindinių būstinių paslaugos
Services of head offices

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagrindinių būstinių paslaugos

Description:

Services of head offices

70.2

Valdymo konsultacijų paslaugos
Management consulting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Management consulting services

70.21

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos
Public relations and communication services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

Description:

Public relations and communication services

70.21.1

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos
Public relations and communication services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

Description:

Public relations and communication services

70.21.10

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos
Public relations and communication services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

Description:

Public relations and communication services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų, konsultacijų ir
veiklos pagalbos, įskaitant lobizmą, paslaugos,
susijusios su būdais pagerinti organizacijos arba
asmens įvaizdį ar ryšius su visuomene, vyriausybe,
rinkėjais, akcininkais ir kt. Į šią subkategoriją neįeina: -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - advisory, guidance and
operational assistance services, including lobbying,
concerning methods to improve the image and
relations of an organisation or individual with the
general public, government, voters, shareholders and
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reklamos projektavimo ir kūrimo paslaugos, žr.
73.11.11 - rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės
apklausų paslaugos, žr. 73.20

others This subcategory excludes: - planning and
creating services of advertising, see 73.11.11 - market
research and public opinion polling services, see 73.20

70.21.10.00.00

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos
Public relations and communication services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

Description:

Public relations and communication services

70.22

Verslo ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos
Business and other management consulting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Verslo ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Business and other management consulting services

70.22.1

Verslo valdymo konsultacijų paslaugos
Business management consulting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Verslo valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Business management consulting services

70.22.11

Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos
Strategic management consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Strategic management consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų, konsultacijų ir
Explanatory
veiklos pagalbos paslaugos, susijusios su organizacijos notes:
verslo strategijomis, bendru planavimu, struktūra ir
kontrole. Tiksliau, bendrojo valdymo konsultacijos gali
būti susijusios su nagrinėjimu vieno ar keleto dalykų,
tokios kaip: • politikos formulavimas • organizacijos
struktūros (sprendimų priėmimo sistemos) nustatymas,
kuris padėtų efektyviausiai įgyvendinti organizacijos
uždavinius • teisinis organizavimas • strateginiai verslo
planai • bendrovės plėtros ir perstruktūravimo
konsultavimo paslaugos, kai vyksta susijungimas,
įsigijimas, bendrų įmonių kūrimas, strateginiai aljansai,
diversifikacija, privatizacija • vadovų informavimo
sistemos kūrimas • valdymo ataskaitų ir kontrolės
kūrimas • verslo apyvartos planai • valdymo auditas •
pelno didinimo programų kūrimas • kiti dalykai, kurie
yra specialiai susiję su aukštesniuoju organizacijos
valdymo lygmeniu Į šią subkategoriją neįeina: - teisinių
konsultacijų ir atstovavimo paslaugos, žr. 69.10.1 patarėjų ir derybininkų paslaugos, įmonėms jungiantis
ar įsigyjant kitą įmonę, žr. 66.19.21

70.22.11.00.00

Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos
Strategic management consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Strategic management consulting services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - advisory, guidance and
operational assistance services concerning business
policy and strategy and the overall planning,
structuring and control of an organisation. More
specifically, general management consulting
assignments may deal with one or a combination of
the following: • policy formulation • determination of
the organisational structure (decision-making system)
that will most effectively meet the objectives of the
organisation • legal organisation • strategic business
plans • corporate development and restructuring
consulting services, such as on mergers, acquisitions,
joint ventures, strategic alliances, diversification,
privatisation • defining a management information
system • development of management reports and
controls • business turnaround plans • management
audits • development of profit improvement
programmes • and other matters that are of particular
interest to the higher management of an organisation
This subcategory excludes: - legal advisory and
representation services, see 69.10.1 - services of
counsellors and negotiators arranging mergers and
acquisitions, see 66.19.21
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70.22.12

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus įmonių mokesčių klausimus)
Financial management consulting services (except corporate tax)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus
įmonių mokesčių klausimus)

Description:

Financial management consulting services (except
corporate tax)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų, konsultacijų ir
valdymo pagalbos paslaugos, iš esmės susijusios su
finansų srities sprendimais, tokios kaip: • apyvartinio
kapitalo ir likvidumo valdymas, tinkamos kapitalo
struktūros nustatymas • kapitalo investicijų pasiūlymų
analizė • turto valdymas • apskaitos sistemų, biudžeto
ir biudžeto kontrolės kūrimas • finansinių konsultacijų
paslaugos, susijusios su susijungimais, įsigijimais ir
pan., tokios kaip patarimai dėl vertinimų, mokėjimo
būdų, kontrolės būdų, tarptautinių finansų Į šią
subkategoriją neįeina: - kompiuterinės apskaitos
programinės įrangos projektavimas ir kūrimas, žr.
62.01.1 - saugumo sistemų brokerių paslaugos, žr.
66.12.11 - akcijų ir fondų valdymo paslaugos, žr.
66.30.11 - apskaitos, buhalterijos knygų tvarkybos ir
finansų audito paslaugos, žr. 69.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - advisory, guidance and
operational assistance services concerning decision
areas that are financial in nature, such as: • working
capital and liquidity management, determination of an
appropriate capital structure • analysis of capital
investment proposals • asset management •
development of accounting systems and budgeting
and budgetary controls • financial consulting services
related to mergers, acquisitions, etc. such as advice on
methods of valuations, methods of payment, methods
of control, international finance This subcategory
excludes: - design and development services for
computer software for accounting systems, see 62.01.1
- security brokerage services, see 66.12.11 - portfolio
and fund management services, see 66.30.11 accounting, bookkeeping and financial auditing
services, see 69.20

70.22.12.00.00

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus įmonių mokesčių klausimus)
Financial management consulting services (except corporate tax)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus
įmonių mokesčių klausimus)

Description:

Financial management consulting services (except
corporate tax)

70.22.13

Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos
Marketing management consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Marketing management consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų, konsultacijų ir
Explanatory
valdymo pagalbos paslaugos, susijusios su
notes:
organizacijos rinkodaros strategija ir rinkodaros
valdymu. Rinkodaros konsultacijos gali būti susijusios
su nagrinėjimu vieno ar keleto dalykų, tokios kaip: •
rinkodaros strategijos analizė ir formulavimas • kliento
programų, kainų, reklamos ir platinimo būdų
apibrėžimas • pardavimo vadybininkų ir darbuotojų
mokymas • realizacijos kanalų (pardavimas
didmenininkams ar tiesiai mažmenininkams, tiesioginiu
paštu, frančizė ir pan.) organizavimas, pakuočių
projektavimas ir kitos paslaugos, susijusios su
rinkodaros strategija ir organizacijos valdymu Į šią
subkategoriją neįeina: - viešųjų ryšių ir komunikacijos
paslaugos, žr. 70.21.10 - reklamos paslaugos, žr. 73.11

70.22.13.00.00

Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos
Marketing management consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Marketing management consulting services
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This subcategory includes: - advisory, guidance and
operational assistance services concerning the
marketing strategy and marketing operation of an
organisation. Marketing management consulting
assignments may deal with one or a combination of
the following: • analysis and formulation of a
marketing strategy • formulation of customer service
programmes, pricing, advertising and distribution
channels • sales management and sales staff training •
organisation of marketing channels (sale to wholesalers
or directly to retailers, direct mail, franchise, etc.),
package design and other matters related to the
marketing strategy and operations of an organisation
This subcategory excludes: - public relations and
communication services, see 70.21.10 - advertising
services, see 73.11
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70.22.14

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos
Human resources management consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Human resources management consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - patarimų, konsultacijų ir
Explanatory
valdymo pagalbos paslaugos, susijusios su
notes:
organizacijos žmogiškųjų išteklių strategija, politika,
praktika ir procedūromis. Žmogiškųjų išteklių
konsultacijos gali būti susijusios su nagrinėjimu vieno
ar keleto dalykų, tokios kaip: • samdymas, atlyginimas,
priedai, veiklos įvertinimas ir paaukštinimas •
organizacijos plėtra (grupių veiklos ir jų ryšių
efektyvumo gerinimas) • darbuotojų mokymo ir
tobulėjimo poreikiai • atleistųjų įdarbinimo procedūros
ir pagalbos darbuotojams planai • pareigų perėmimo
planavimas • vyriausybės teisės aktų, susijusių su
sveikata, sauga, darbuotojų atlyginimais ir lygiomis
galimybėmis, laikymasis • darbuotojų ir vadovų
santykiai • žmogiškųjų išteklių auditas Į šią
subkategoriją neįeina: - vadovų priėmimo arba
paieškos konsultavimo paslaugos, žr. 78.10.1 - švietimo
konsultavimo paslaugos, žr. 85.60.10

70.22.14.00.00

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos
Human resources management consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Human resources management consulting services

70.22.15

Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos
Production management consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Production management consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina procesų valdymo konsultacijų Explanatory
paslaugos, tokios kaip: - konsultavimas dėl sistemų ar
notes:
procedūrų tobulinimo - biuro ir paslaugų valdymo
gerinimas, pvz.: • biuro išplanavimas • darbo krūvio
planavimas ir darbo standartai • biuro
automatizavimas, pvz., automatizuotų sistemų
parinkimas ir įdiegimas - produkto kūrimas, kokybės
užtikrinimas ir kokybės valdymas - gamyklos sauga,
saugumas ir apsauga Į šią subkategoriją neįeina: tiekimo grandinės konsultacijų paslaugos, žr. 70.22.16 pramoninių ir gamybinių įrenginių ir procesų inžinerijos
patarimų ir projektavimo paslaugos, žr. 71.12.17 agronomų ir žemės ūkio ekonomistų teikiamos
paslaugos, žr. 74.90.19

70.22.15.00.00

Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos
Production management consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos

Description:

Production management consulting services
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This subcategory includes: - advisory, guidance and
operational assistance services concerning the human
resources strategies, policies, practices and procedures
of an organisation. Human resources consulting
assignments may deal with one or more of the
following: • recruitment, compensation, benefits,
performance measurement and appraisal •
organisational development (improving functioning
within and between groups) • employee training and
development needs • outplacement procedures and
plans for assistance to employees • succession
planning • compliance with government regulations in
areas such as health, safety, workers' compensation
and employment equity • labour-management
relations • human resources audits This subcategory
excludes: - executive placement or search consulting
services, see 78.10.1 - educational consulting services,
see 85.60.10

This subcategory includes operations management
consulting services, such as: - consulting on systems
and procedures improvements - office and service
operations improvements such as: • office layout •
workflow planning and work standards - office
automation, such as the selection and installation of
automated systems - product development, quality
assurance and quality management - plant safety,
security and protection This subcategory excludes: supply chain consulting services, see 70.22.16 engineering advisory and design services for industrial
and manufacturing facilities and processes, see
71.12.17 - services provided by agronomists and
agricultural economists, see 74.90.19
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70.22.16

Tiekimo grandinės ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos
Supply chain and other management consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiekimo grandinės ir kitos valdymo konsultacijų
paslaugos

Description:

Supply chain and other management consulting
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - suvienyto tiekimo grandinės Explanatory
valdymo konsultacijų paslaugos. Suvienyto tiekimo
notes:
grandinės valdymo konsultacijos yra sudėtinė
paslauga, kurią sudaro atsargų valdymas,
sandėliavimas ir laikymas bei platinimo paslaugos. logistikos vadybos konsultacijų paslaugos, tokios kaip:
• atsargų vadybos logistikos konsultacijos, t. y. esamo
inventoriaus apskaita, geriausiai kliento poreikius
atitinkančio inventoriaus nustatymas • platinimo ir
transportavimo logistikos konsultacijos, įskaitant
kliento naudojamus veiksmus sandėliuojant, tvarkant ir
pervežant prekes organizacijoje, pervežant prekes iš
kliento vartotojams • sandėliavimo ir laikymo logistikos
konsultacijos, įskaitant prekės gavimo, sandėliavimo ir
išdavimo veiksmus • techninės priežiūros logistikos
konsultacijos - kitos, niekur kitur nepriskirtos, valdymo
konsultacijų paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: architektūros konsultacijų paslaugos, žr. 71.11.24 inžinerijos patarimų paslaugos, žr. 71.12.11 aplinkosaugos patarimų paslaugos, žr. 74.90.13 - kitos,
niekur kitur nepriskirtos, mokslinių ir techninių
konsultacijų paslaugos, žr. 74.90.19

70.22.16.00.00

Tiekimo grandinės ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos
Supply chain and other management consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiekimo grandinės ir kitos valdymo konsultacijų
paslaugos

Description:

Supply chain and other management consulting
services

70.22.17

Verslo procesų valdymo paslaugos
Business process management services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verslo procesų valdymo paslaugos

Description:

Business process management services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina sudėtinių paslaugų paketo
Explanatory
teikimas, į kurį įeina intensyvių informacinių
notes:
technologijų paslaugos, įskaitant darbą (rankų darbą
arba specialistų, priklausomai nuo sprendimo), įrangą ir
įrenginius, kurie skirti palaikyti, vykdyti ir valdyti kliento
verslo procesus - finansiniai verslo procesai, tokie kaip
finansinių operacijų atlikimas, kreditinių kortelių
veiksmai, mokėjimo paslaugos, skolinimo paslaugos verslo žmogiškųjų išteklių procesai, tokie kaip priedų
administravimas, atlyginimų skaičiavimas, personalo
administravimas - verslo tiekimo grandinės valdymo
procesai, tokie kaip prekių atsargų valdymas, pirkimų
paslaugos, logistikos paslaugos, gamybos tvarkaraštis
ir užsakymų atlikimas - verslo ryšių su vartotojais
valdymo procesai, tokie kaip pagalbos centras,
užsakomųjų informacinių paslaugų centras, vartotojų
aptarnavimas - vertikalios rinkos verslo procesai,
kuriuos atlieka tam tikros pramonės šakos, tokios kaip
elektrotechnikos, chemijos, naftos pramonė - kiti
kliento verslo veiksmai
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This subcategory includes: - integrated supply chain
management consulting services Integrated supply
chain management consulting is a bundled product
that includes inventory management, warehousing and
storage and distribution services. - logistic
management consulting services, such as: • inventory
management logistic consulting, that is keeping track
of the existing inventory, determining the most
effective inventory requirements for a client •
distribution and transportation logistic consulting,
including the processes used by a client to store,
handle and move goods within an organisation, to ship
goods from the client to the customers • warehousing
and storage logistic consulting including the processes
of receiving, storing and issuing an item • maintenance
logistic consulting - other management consulting
services, n.e.c. This subcategory excludes: architectural advisory services, see 71.11.24 engineering advisory services, see 71.12.11 environmental consulting services, see 74.90.13 - other
scientific and technical consulting services n.e.c., see
74.90.19

This subcategory includes the provision of a bundled
service package that combines information
technology-intensive services with labour (manual or
professional depending on the solution), machinery,
and facilities to support, host and manage a business
process for a client: - financial business process such as
financial transaction processing, credit card processing,
payment services, lending services - human resource
business process such as benefits administration,
payroll processing, personnel administration - supply
chain management business process such as inventory
management, procurement services, logistics services,
production scheduling and order processing customer relations management business process such
as help desk, call centre, customer service - vertical
market business process, conducted by specific
industries such as electric, chemical, petroleum - other
business processes for a client
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70.22.17.00.00

Verslo procesų valdymo paslaugos
Business process management services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verslo procesų valdymo paslaugos

Description:

Business process management services

70.22.2

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų valdymą
Other project management services, except construction project management services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos
projektų valdymą

Description:

Other project management services, except
construction project management services

70.22.20

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų valdymą
Other project management services, except construction project management services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos
projektų valdymą

Description:

Other project management services, except
construction project management services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - išteklių koordinavimo ir
Explanatory
priežiūros paslaugos, rengiant, vykdant ir užbaigiant
notes:
projektą kliento vardu - projekto vadybos paslaugos,
kurias gali sudaryti sąmatos rengimas, lėšų apskaita ir
išlaidų kontrolė, prekių užsakymai, įvykdymo trukmės ir
kitų sąlygų planavimas, subrangovų darbo
koordinavimas, patikrinimas ir kokybės kontrolė ir pan.
- projekto valdymo paslaugos, į kurias įeina
organizacijos valdymo ir verslo plėtojimo vadybos
paslaugos, teikiant savo personalą arba ne Į šią
subkategoriją neįeina: - statybos projektų valdymo
paslaugos, žr. 71.12.20

70.22.20.00.00

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų valdymą
Other project management services, except construction project management services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos
projektų valdymą

Description:

Other project management services, except
construction project management services

70.22.3

Kitos verslo konsultacijų paslaugos
Other business consulting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

Description:

Other business consulting services

70.22.30

Kitos verslo konsultacijų paslaugos
Other business consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

Description:

Other business consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - regiono, pramonės arba
turizmo plėtros paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - regional, industrial or
tourism development services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - co-ordination and
supervision services for resources in preparing, running
and completing a project on behalf of the client project management services, which can involve
budgeting, accounting and cost control, procurement,
planning of time scales and other operating conditions,
co-ordination of subcontractors' work, inspection and
quality control, etc. - project management services that
include management and office management services,
with or without the provision of their own staff This
subcategory excludes: - construction project
management services, see 71.12.20
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70.22.30.00.00

Kitos verslo konsultacijų paslaugos
Other business consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

Description:

Other business consulting services

70.22.4

Prekių ženklai ir frančizės
Trademarks and franchises

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Prekių ženklai ir frančizės

Description:

Trademarks and franchises

70.22.40

Prekių ženklai ir frančizės
Trademarks and franchises

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Prekių ženklai ir frančizės

Description:

Trademarks and franchises

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - originalūs prekės ženklai ir
Explanatory
frančizės, t. y. teisiškai užregistruota tam tikro prekės
notes:
ženklo nuosavybė. Šie produktai gaminami savo
sąskaita, numatant gauti pelną, leidžiant kitiems
naudotis tais prekės ženklais arba frančizėmis. Į šią
subkategoriją neįeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę naudoti prekės ženklus ir frančizes,
žr. 77.40.12 - tyrimų ir kūrimo veikla, kurios rezultatas
yra prekės ženklu žymimas produktas arba koncepcija,
žr. 72 skyrių - patarimų paslaugos, teikiamos
organizacijai dėl realizacijos kanalų (įskaitant frančizes),
žr. 70.22.13 - prekės ženklų ir frančizių teisių valdymo
paslaugos, žr. 74.90.20

70.22.40.00.00

Prekių ženklai ir frančizės
Trademarks and franchises

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Prekių ženklai ir frančizės

Description:

Trademarks and franchises

71

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
Architectural and engineering services; technical testing and analysis services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio
tikrinimo ir analizės paslaugos

Description:

Architectural and engineering services; technical
testing and analysis services

71.1

Architektūros ir inžinerijos paslaugos bei susijusios techninės konsultacijos
Architectural and engineering services and related technical consulting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Architektūros ir inžinerijos paslaugos bei susijusios
techninės konsultacijos

Description:

Architectural and engineering services and related
technical consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią grupę įeina: - braižymo paslaugos (architektūros
braižytojų arba inžinerijos technikų pagal inžinerinius
ar architektūrinius techninius reikalavimus atliktos
pastatų, konstrukcijų, sistemų ar komponentų detalios

Explanatory
notes:

This group includes: - drafting services (detailed
layouts, drawings, plans and illustrations of buildings,
structures, systems or components from engineering
and architectural specifications, done by architectural

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - original trademarks and
franchises, i.e. the legally registered ownership of a
certain brand name These products are produced on
own account with the intent of deriving benefits from
allowing others to use these trademarks or franchises.
This subcategory excludes: - licensing services for the
right to use trademarks and franchises, see 77.40.12 research and development work leading to a product
or concept that is being trademarked, see division 72 advisory services for the organisation of marketing
channels (including franchises), see 70.22.13 management services for rights to trademarks and
franchises, see 74.90.20
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išdėstymo schemos, brėžiniai, planai ir piešiniai)

draftsmen or engineering technicians)

71.11

Architektūros paslaugos
Architectural services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Architektūros paslaugos

Description:

Architectural services

71.11.1

Architektūriniai planai ir brėžiniai
Plans and drawings for architectural purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Architektūriniai planai ir brėžiniai

Description:

Plans and drawings for architectural purposes

71.11.10

Architektūriniai planai ir brėžiniai
Plans and drawings for architectural purposes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Architektūriniai planai ir brėžiniai

Description:

Plans and drawings for architectural purposes

71.11.10.00.00

Architektūriniai planai ir brėžiniai
Plans and drawings for architectural purposes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Architektūriniai planai ir brėžiniai

Description:

Plans and drawings for architectural purposes

71.11.2

Pastatų architektūros paslaugos
Architectural services for buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pastatų architektūros paslaugos

Description:

Architectural services for buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - interjero dizaino paslaugos, žr. Explanatory
74.10.11
notes:

71.11.21

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos
Architectural services for residential building projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos

Description:

Architectural services for residential building projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategorįją įeina architektūros paslaugų
teikimas: - gyvenamojo būsto vienai šeimai projektai daugiabučio gyvenamojo būsto projektai

Explanatory
notes:

This subcategory includes architectural services for: single-family residential projects - multi-family
residential projects

71.11.21.00.00

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos
Architectural services for residential building projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos

Description:

Architectural services for residential building projects

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category excludes: - interior design services, see
74.10.11
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71.11.22

Negyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos
Architectural services for non-residential building projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų projektų architektūros
paslaugos

Description:

Architectural services for non-residential building
projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategorįją įeina architektūros paslaugos: Explanatory
biurų statybos projektai - mažmeninės prekybos įstaigų notes:
ir restoranų projektai - viešbučiai ir konferencijų centrai
- sveikatos priežiūros projektai - pramogų, poilsio ir
kultūros paskirties pastatų projektai - švietimo įstaigų
pastatų projektai - pramoninių pastatų projektai transporto ir paskirstymo įrenginių projektai - kitų
negyvenamųjų pastatų projektai

71.11.22.00.00

Negyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos
Architectural services for non-residential building projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Negyvenamųjų pastatų projektų architektūros
paslaugos

Description:

Architectural services for non-residential building
projects

71.11.23

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos
Historical restoration architectural services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos

Description:

Historical restoration architectural services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - architektūros paslaugos, į
kurias įeina teisiniai pastato istorinių savybių
išsaugojimo arba atstatymo reikalavimai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - architectural services that
incorporate legal requirements to preserve or restore
the historic character of a building

71.11.23.00.00

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos
Historical restoration architectural services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos

Description:

Historical restoration architectural services

71.11.24

Architektūros konsultacijų paslaugos
Architectural advisory services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Architektūros konsultacijų paslaugos

Description:

Architectural advisory services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su architektūra susijusios
Explanatory
ekspertų išvadų paslaugos, kurias sudaro teismui arba notes:
administracinei įstaigai pateikiamos išvados, kurias
teikia ekspertas, dėl patirties architektūros srityje,
išsilavinimo, įgūdžių ar žinių pripažintas kvalifikuotu
teikti pagrįstą nuomonę su šia sritimi ar tema
susijusiais klausimais - patarimų, studijų ir pranešimų
architektūros klausimais paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - patarimų, studijų ir pranešimų architektūros
klausimais paslaugos, teikiamos vykdant tam tikrą
projektą kartu su kitomis architektūros paslaugomis, žr.
71.11.21, 71.11.22, 71.11.23 pagal projekto tipą

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes architectural services for: office building projects - retail and restaurant projects hotels and convention centres - health care projects entertainment, recreational and cultural building
projects - educational building projects - industrial
building projects - transportation and distribution
facility projects - other non-residential building
projects

This subcategory includes: - expert witness services in
the field of architecture consisting in the provision of
testimony before a court or administrative body, by a
witness who, by virtue of experience, training, skill or
knowledge of architecture, is recognised as being
qualified to render an informed opinion on matters
relating to that field or subject - the provision of
advice, studies and reports on architectural matters
This subcategory excludes: - the provision of advice,
studies and reports on architectural matters done in a
bundle with other architectural services for a specific
project, see according to the type of project in
71.11.21, 71.11.22, 71.11.23
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71.11.24.00.00

Architektūros konsultacijų paslaugos
Architectural advisory services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Architektūros konsultacijų paslaugos

Description:

Architectural advisory services

71.11.3

Miestų ir žemės planavimo paslaugos
Urban and land planning services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Miestų ir žemės planavimo paslaugos

Description:

Urban and land planning services

71.11.31

Miestų planavimo paslaugos
Urban planning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Miestų planavimo paslaugos

Description:

Urban planning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su žemės naudojimu, vietos Explanatory
parinkimu, kontrole, kelių sistemomis ir žemės technine notes:
apžiūra, numatant sukurti ir palaikyti sisteminę,
koordinuotą miesto plėtrą, susijusių planų sudarymo
paslaugos, tokios kaip: • išsamūs miesto planai •
miesto rajono planai • miesto detalieji planai, skirti
specialiems patogumams arba tikslams, tokiems kaip
transportas, komunalinės paslaugos ir pan. • studijos ir
planai, susiję su miesto rekonstrukcijos ir atnaujinimo
veiksmais • studijos ir planai, susiję su miesto viešuoju
ir privačiuoju transportu bei prieiga • studijos ir planai,
susiję su miesto ekonominės ir socialinės erdvės darna
- ekonominio techninio pagrindimo studijos - miesto
planavimo patarimų paslaugos, tokios kaip ekspertų
išvados, strategijos ir programos vertinimas ir kitos
miesto planavimo patarimų paslaugos Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - poveikio aplinkai studijos
ir ekonominio miesto plėtros planų vertinimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - negyvenamųjų
pastatų statybos projektų įgyvendinimo paslaugos, žr.
41.00.20

71.11.31.00.00

Miestų planavimo paslaugos
Urban planning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Miestų planavimo paslaugos

Description:

Urban planning services

71.11.32

Kaimiškųjų vietovių planavimo paslaugos
Rural land planning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kaimiškųjų vietovių planavimo paslaugos

Description:

Rural land planning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - planų, kuriuose apibrėžiami
ilgalaikiai kaimiškųjų vietovių infrastruktrūros,
gyvenamųjų būstų, pramonės, komercinės, poilsio ir
kitos paskirties įrenginių projektavimo uždaviniai,
rengimo paslaugos - ilgalaikiai detalieji didelį
geografinį plotą apimantys planai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - development of plans that
describe the long-term objectives of rural areas for the
development of infrastructure, housing, industry,
commercial, recreational and other facilities comprehensive plans covering a large geographical
area, for a lengthy time period

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - development services for
plans concerning land use, site selection, control and
utilisation, road systems and servicing of land with a
view to creating and maintaining systematic,
coordinated urban development, such as: •
comprehensive urban plans • community urban plans •
element urban plans for specific amenities or
objectives such as transportation, utilities, etc. • studies
and plans related to urban rehabilitation and renewal
process • studies and plans related to urban public and
private transports and accessibilities • studies and
plans related to urban economic and social spatial
sustainability - feasibility studies - urban planning
advisory services, such as expert witness, policy and
program evaluation and other urban planning advisory
services This subcategory also includes: - studies of
environmental impact and economic assessments of
urban development plans are also included This
subcategory excludes: - development services for nonresidential building projects, see 41.00.20
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71.11.32.00.00

Kaimiškųjų vietovių planavimo paslaugos
Rural land planning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kaimiškųjų vietovių planavimo paslaugos

Description:

Rural land planning services

71.11.33

Statybviečių bendrųjų planų rengimo paslaugos
Project site master planning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybviečių bendrųjų planų rengimo paslaugos

Description:

Project site master planning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina statybviečių planų, kuriuose
pateikiamas pastatų, kelių, automobilių statymo
aikštelių ir kitų įrenginių išsidėstymas, rengimo
paslaugos, susijusios su: - gyvenamųjų pastatų
projektais - negyvenamųjų pastatų projektais - poilsio
paskirties ir atvirųjų erdvių projektais

Explanatory
notes:

This subcategory includes services that provide plans
for a construction site, showing the proposed location
of buildings, roads, parking lots and other features, for:
- residential building projects - non-residential building
projects - recreational and open-space projects

71.11.33.00.00

Projektų bendrųjų planų rengimo paslaugos
Project site master planning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Projektų bendrųjų planų rengimo paslaugos

Description:

Project site master planning services

71.11.4

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos ir architektūros konsultacijų paslaugos
Landscape architectural services and architectural advisory services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos ir architektūros
konsultacijų paslaugos

Description:

Landscape architectural services and architectural
advisory services

71.11.41

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos
Landscape architectural services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Description:

Landscape architectural services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategorįją įeina kraštovaizdžio architektūros
Explanatory
paslaugos, tokios kaip: - gyvenamųjų pastatų projektai: notes:
• vienai šeimai skirti gyvenamojo būsto projektai •
daugiabučių gyvenamųjų pastatų projektai •
gyvenamųjų patalpų dalies projektai - negyvenamųjų
pastatų projektai: • bendrovių pastatų projektai •
viešbučiai, konferencijų centrai, stadionai ir arenos •
švietimo įstaigų projektai • sveikatos priežiūros įstaigų,
pataisos įstaigų projektai • kiti negyvenamųjų pastatų
projektai - poilsio paskirties ir atvirųjų erdvių projektai:
• miestų centrai ir viešosios aikštės • ne statinių tipo
poilsio paskirties įrenginiai, parkai ir gamtos zonos •
transporto koridoriai • poilsiavietės • kiti poilsio
paskirties ir atvirųjų erdvių projektai Į šią subkategoriją
taip pat įeina kraštovaizdžio architektūros paslaugos,
susijusios su: - teritorijos ruošimu ir keitimu, tokiu kaip
augalijos išvalymo ir niveliavimo planai, drenažo
projektavimas, erozijos ir nuosėdų kontrolės
projektavimas, laikančiųjų sienelių projektavimas, lauko
laistymo įrangos planai - prieigos prie teritorijos
sudarymas, toks kaip apšvietimo planai, ženklinimo
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This subcategory includes landscape architecture
services for: - residential building projects: • singlefamily residential projects • multi-family residential
projects • residential subdivision projects - nonresidential building projects: • corporate building
projects • hotels, convention centres, stadiums and
arenas • educational building projects • health care,
penal institutions • other non-residential building
projects - recreational and open-space projects: • city
centres and public squares • non-building recreational
facilities, parks and natural areas • transportation
corridors • resorts • other recreational and open space
projects This subcategory also includes landscape
architecture services related to: - preparing and
modifying terrain such as land clearing and grading
plans, drainage designs, erosion and sediment control
designs, retaining wall designs, outdoor sprinkler
system plans - facilitating access to a site such as
lighting plans, signage plans, trail and path plans,
accessibility designs - structures with specialised uses
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planai, takų ir takelių planai, prieigos projektavimas specialios paskirties konstrukcijos
71.11.41.00.00

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos
Landscape architectural services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Description:

Landscape architectural services

71.11.42

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų paslaugos
Landscape architectural advisory services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų paslaugos

Description:

Landscape architectural advisory services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kraštovaizdžio architektūros Explanatory
ekspertų išvadų paslaugos, kurias sudaro teismui arba notes:
administracinei įstaigai pateikiamos išvados, kurias
teikia ekspertas, dėl patirties kraštovaizdžio
architektūros srityje, išsilavinimo, įgūdžių ar žinių
pripažintas kvalifikuotu teikti pagrįstą nuomonę su šia
sritimi ar tema susijusiais klausimais - patarimų, studijų
ir pranešimų kraštovaizdžio architektūros klausimais
teikimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: patarimų, studijų ir pranešimų kraštovaizdžio
architektūros klausimais teikimo paslaugos, kai
teikiama kartu su kitomis kraštovaizdžio architektūros
paslaugomis, vykdant tam tikrą projektą, žr. 71.11.41

71.11.42.00.00

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų paslaugos
Landscape architectural advisory services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų paslaugos

Description:

Landscape architectural advisory services

71.12

Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos
Engineering services and related technical consulting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės
konsultacijos

Description:

Engineering services and related technical consulting
services

71.12.1

Inžinerijos paslaugos
Engineering services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - inžinerijos tyrimų ir
eksperimentinės plėtros paslaugos, žr. 72.19.2

Explanatory
notes:

This category excludes: - research and experimental
development services in engineering, see 72.19.2

71.12.11

Inžinerijos konsultacijų paslaugos
Engineering advisory services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

Description:

Engineering advisory services
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This subcategory includes: - expert witness services in
the field of landscape architecture consisting in the
provision of testimony before a court or administrative
body, by a witness who, by virtue of experience,
training, skill or knowledge of landscape architecture, is
recognised as being qualified to render an informed
opinion on matters relating to that field or subject the provision of advice, studies and reports on
landscape architecture matters This subcategory
excludes: - the provision of advice, studies and reports
on landscape architecture matters done in a bundle
with other landscape architectural services for a
specific project, see 71.11.41
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su inžinerijos principais ir
metodais susijusių patarimų, kai patarimai teikiami
nepriklausomai nuo inžinerijos projekto, įskaitant
strategijos analizę, teisės aktų studijas ir auditą,
klientams teikimo paslaugos - išvadų teikimas, kai jas
teikia ekspertas, dėl patirties inžinerijos srityje,
išsilavinimo, įgūdžių ar žinių pripažintas kvalifikuotu
teikti pagrįstą nuomonę tokiais klausimais nepavykusios inžinerinės sistemos arba konstrukcijos
inžineriniai tyrimai, siekiant nustatyti priežastinius
veiksnius Į šią subkategoriją neįeina: - patarimai,
studijos ir pranešimai, teikiami kartu su projektu, žr.
71.12.12-71.12.19 pagal projekto tipą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of advice to
clients concerning engineering principles and methods,
when performed independently of an engineering
project, including policy analysis, regulatory studies
and audits - provision of testimony by a witness who,
by virtue of experience, training, skill or knowledge of
engineering, is recognised as being qualified to render
an informed opinion on such matters - engineering
investigation of a failed engineered system or structure
to determine causal factors This subcategory excludes:
- advice, studies, and reports performed in conjunction
with a project, see based on the project type under
71.12.12-71.12.19

71.12.11.00.00

Inžinerijos konsultacijų paslaugos
Engineering advisory services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

Description:

Engineering advisory services

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for building projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for building projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - projektų, planų ir studijų,
Explanatory
susijusių su gyvenamųjų pastatų projektavimu,
notes:
rengimo paslaugos tokių pastatų, kaip: • nauji ir esami
būstai • sujungti būstai, butai ir pan. • mišrios paskirties
pastatai, kurie daugiausia naudojami gyvenamiesiems
būstams - projektų, planų ir studijų, susijusių su naujų
ir esamų komercinių, viešųjų ir institucijų pastatų
projektavimu, įskaitant mišrios paskirties pastatus, kurie
daugiausia naudojami komerciniais, viešaisiais ar
institucijos tikslais, rengimo paslaugos tokių pastatų,
kaip: • įstaigų pastatai • prekybos centrai • viešbučiai ir
restoranai • degalinės ir sandėliai • autobusų ir
sunkvežimių terminalai • ligoninės, mokyklos,
bažnyčios • kalėjimai, stadionai ir arenos • bibliotekos ir
muziejai Į šią subkategoriją taip pat įeina: - inžinerijos
patarimų paslaugos, susijusios su specialių
gyvenamųjų, komercinių, viešųjų arba institucijų
pastatų projektavimu. Į šią subkategoriją neįeina: inžinerijos patarimų paslaugos, nesusijusios su
specialiu projektu, žr. 71.12.11

71.12.12.00.00

Statybos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for building projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for building projects

71.12.13

Energetikos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for power projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Energetikos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for power projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - inžinerijos paslaugos,
susijusios su elektros generavimo įrenginiais,
naudojančiais: • akmens anglių ir kitų naudingųjų

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - engineering services
related to facilities that generate electrical power from:
• coal and other fossil-fuel energy such as oil and gas •
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This subcategory includes: - provision of designs, plans,
and studies related to residential building projects,
such as: • new and existing homes • row housing,
apartments, etc. • mixed-use buildings that are
predominantly used for residential housing - provision
of designs, plans, and studies related to new and
existing commercial, public and institutional building
projects, including mixed-use buildings that are
predominantly used for commercial, public, or
institutional purposes, such as: • office buildings •
shopping centres • hotels and restaurants • service
stations and warehouses • bus and truck terminals •
hospitals, schools, churches • prisons, stadiums and
arenas • libraries and museums This subcategory also
includes: - engineering advisory services that are
related to a specific residential, commercial, public or
institutional building project This subcategory
excludes: - engineering advisory services not related to
a specific project, see 71.12.11
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iškasenų, tokių kaip nafta ir dujos, energiją •
branduolinę energiją • krintančio vandens energiją •
kitą energiją, tokią kaip saulės, vėjo energija,
geoterminė energija, įskaitant įrenginius,
generuojančius energiją iš kelių šaltinių - inžinerijos
paslaugos, susijusios su antžeminėmis ir požeminėmis
elektros perdavimo ir skirstymo linijomis

nuclear energy • the energy in falling water • other
energy, such as solar power, wind power, geothermal
power including cogeneration facilities - engineering
services related to overhead or underground electrical
power transmission and distribution lines

71.12.13.00.00

Energetikos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for power projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Energetikos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for power projects

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for transportation projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for transportation projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina visos inžinerijos paslaugos
Explanatory
(išskyrus projektų, planų ir studijų rengimą), susijusios notes:
su: - autostradomis, keliais ir gatvėmis, įskaitant
autostradų estakadas, skirtas variklinėms transporto
priemonėms - tiltais ir tuneliais - būdingais kelių
transporto įrenginiais, tokiais kaip poilsio stotelės,
svėrimo stotys, kelio rinkliavos postai - masinio
transporto sistemos, tokios kaip lengvojo geležinkelio
arba metro sistemos - uostai, šliuzai, kanalai ir
užtvankos, kurių pagrindinė paskirtis yra
transportavimas - oro uostai, aerodromų takai, angarai
- kiti aviacijos įrenginiai - kosminio transporto projektai
- naftos ir dujų transportavimo projektai - kiti, niekur
kitur nepriskirti, transportavimo projektai

71.12.14.00.00

Transporto projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for transportation projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for transportation projects

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for waste management projects (hazardous and non-hazardous)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo
projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for waste management projects
(hazardous and non-hazardous)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - inžinerijos paslaugos,
Explanatory
susijusios su buitinių šiukšlių surinkimo ir pašalinimo
notes:
sistemomis: • perdirbimo įrenginiai • kompostavimo
įrenginiai • perkrovimo aikštelės • išteklių atgavimo
įrenginiai • sąvartynų teritorijos - inžinerijos paslaugos,
susijusios su pramoninių oro, vandens ir kietųjų atliekų
surinkimu, tvarkymu, perdirbimu ir pašalinimu,
paprastai iki tokio lygmens, kad likusios atliekos gali
būti saugiai šalinamos į aplinką arba įprastines
savivaldybės sistemas - inžinerijos paslaugos, susijusios
su pavojingųjų atliekų švarinimo programomis, tokios
kaip: • branduolinių atliekų valdymas • cheminių
medžiagų suardymas • naudotų teritorijų (rudųjų
laukų) pertvarkymas • gruntinių vandenų formavimas •
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This subcategory includes all engineering services
(including provision of designs, plans, and studies)
related to: - highways, roads and streets, including
elevated highways used for motor vehicle traffic bridges and tunnels - ancillary road transport facilities
such as rest stops, weigh stations, toll booths - mass
transit systems, such as light rail or subway systems railways and related structures - railway bridges and
tunnels - marine and inland ports - harbours, locks,
canals, and dams primarily used for transportation
purposes - airports, runways, hangars - other aviation
facilities - space transportation projects - oil and gas
transportation projects - other transportation projects
n.e.c.

This subcategory includes: - engineering services
related to household garbage collection and disposal
systems, such as: • recycling facilities • composting
facilities • transfer stations • resource recovery facilities
• landfill sites - engineering services related to
programs for the collection, treatment, recycling, and
disposal of industrial air, water and solid wastes,
generally to a level such that the remaining waste
stream can be safely released to the natural
environment or ordinary municipal systems engineering services related to programs for hazardous
waste remediation, such as: • management of nuclear
waste • chemical agent destruction • brownfield
redevelopment • ground water modelling •
1 752/1 939
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užterštos teritorijos švarinimas

contaminated site remediation

71.12.15.00.00

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for waste management projects (hazardous and non-hazardous)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo
projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for waste management projects
(hazardous and non-hazardous)

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for water, sewerage and drainage projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos
paslaugos

Description:

Engineering services for water, sewerage and drainage
projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su vandens surinkimu,
Explanatory
paskirstymu, valymu ir pašalinimu susijusios inžinerijos notes:
paslaugos, tokios kaip: • geriamojo vandens
paskirstymo, pumpavimo sistemos, rezervuarai,
vandens laikymo įrenginiai, vandens perdavimo ir
skirstymo vamzdynai, įskaitant užtvankas, kurių
pagrindinė paskirtis yra vietinis geriamojo vandens
paskirstymas ir gėlinimas, naudojant augalus • lietaus
vandens tvarkymo sistemos, drenažo ir laikymo
sistemos, įskaitant užtvankas, kurių pagrindinė paskirtis
yra potvynių kontrolė • naudoto vandens surinkimo,
valymo ir pašalinimo sistemos • irigacinės sistemos ir
vandens vamzdynai, įskaitant užtvankas, kurių
pagrindinė paskirtis yra irigacija

This subcategory includes: - engineering services
related to systems for the collection, distribution,
treatment, and disposal of water such as: • drinking
water distribution systems, pumping stations,
reservoirs, water storage facilities, water transmission
and distribution mains including dams used primarily
for local drinking water distribution and desalination
plants • systems for storm water management,
drainage and detention systems including dams used
primarily for flood control • systems for the collection,
treatment, and disposal of wastewater • irrigation
systems and water pipelines including dams primarily
used for irrigation

71.12.16.00.00

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for water, sewerage and drainage projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos
paslaugos

Description:

Engineering services for water, sewerage and drainage
projects

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for industrial and manufacturing projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for industrial and manufacturing
projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina inžinerijos fizikos dėsnių ir
Explanatory
principų taikymas projektuojant, kuriant ir naudojant
notes:
mašinas, medžiagas, prietaisus, konstrukcijas, procesus
ir sistemas. Į šią subkategoriją įeina: - inžinerijos
paslaugos, susijusios su pramoniniais įrenginiais ir
procesais: • kasybos ir metalurgijos įrenginiai, tokie
kaip kasiniai, lydyklos, malūnai, mineralų rafinavimo
fabrikai, įskaitant suvienytus įrenginių ir procesų
inžinerijos projektus • kasybos ir metalurgijos procesai,
tokie kaip mineralų išskyrimas, lydymas, rafinavimas,
metalo formavimas • naftos ir naftos cheminių
įrenginių, tokių kaip naftos ir dujų platformos, valymas,
vamzdynai, naftos chemijos gamyklos, įskaitant
suvienytus įrengimo ir inžinerijos projektus • naftos ir
naftos chemijos gamybos procesai, tokie kaip
ekstrahavimas, valymas, formulės sudarymas, maišymas
• mikroelektroniniai įrenginiai ir procesai,
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This subcategory includes the application of physical
laws and principles of engineering in the design,
development and utilisation of machines, materials,
instruments, structures, processes and systems. This
subcategory includes: - engineering services related to
industrial facilities and processes: • mining and
metallurgical facilities such as mines, smelters, mills,
mineral refineries, including integrated facility and
process engineering projects • mining and
metallurgical processes, such as mineral extraction,
smelting, refining, metal forming • petroleum and
petrochemical facilities such as oil and gas platforms,
refineries, pipelines, petrochemical plants, including
integrated facility and process engineering projects •
processes for the production of petroleum and
petrochemicals, such as extraction, refining,
formulation, mixing • microelectronics facilities and
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tokie kaip mikroprocesorių, silicio lustų ir plokštelių,
mikrograndynų ir puslaidininkių gamyba • tekstilės ir
aprangos gamybos įrenginiai ir procesai • geležies ir
plieno įrenginiai ir procesai • kiti, niekur kitur
nepriskirti, pramoniniai ir gamybos įrenginiai ir
procesai - inžinerijos paslaugos, susijusios su
pramoninių gaminių ir dirbinių projektavimu: •
pramoninė įranga, tokia kaip žemės ūkio, statybos,
kasybos, metalo darbų, komercinės ir paslaugų
industrijos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
elektros perdavimo įranga • elektroninė įranga, tokia
kaip kompiuteriai ir periferinė įranga, ryšių įranga,
garso ir vaizdo įranga, puslaidininkiai ir kiti elektroniniai
komponentai • elektros įranga, tokia kaip apšvietimo
prietaisai, stambesni ir smulkesni buitiniai prietaisai bei
jų komponentai • transporto priemonės, tokios kaip
varklinės transporto priemonės, orlaiviai, traukiniai, jūrų
laivai, kosminiai aparatai • niekur kitur nepriskirti
pramoniniai gaminiai ir dirbiniai Į šią subkategoriją
neįeina: - pramoninio dizaino paslaugos, žr. 74.10.12

processes, such as those that produce microprocessors,
silicon chips and wafers, microcircuits, and
semiconductors • textile and clothing facilities and
processes • iron and steel facilities and processes •
other industrial and manufacturing facilities and
processes, n.e.c. - engineering services related to the
design of industrial and manufactured products: •
industrial machinery such as agricultural, construction,
mining, metalworking, commercial and service
industry, heating, ventilating and air-conditioning,
power transmission machinery • electronic equipment
such as computers and peripheral equipment,
communications equipment, audio and video
equipment, semiconductors and other electronic
components • electrical equipment such as lighting,
major and minor appliances and components thereof •
transportation equipment such as motor vehicles,
aircraft, trains, marine vessels, space vehicles •
industrial and manufactured products not elsewhere
classified This subcategory excludes: - industrial design
services, see 74.10.12

71.12.17.00.00

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for industrial and manufacturing projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for industrial and manufacturing
projects

71.12.18

Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for telecommunications and broadcasting projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos
paslaugos

Description:

Engineering services for telecommunications and
broadcasting projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - inžinerijos paslaugos,
susijusios su balso ir duomenų perdavimo sistemomis
tarp galinių tinklo taškų variniais laidais, optiniais
skaiduliniais kabeliais, bendraašiais kabeliais arba
hibridiniais bendraašiais skaiduliniais kabeliais inžinerijos paslaugos, susijusios su balso, duomenų ir
programų perdavimu tarp galinių taškų trumposiomis
bangomis arba mikrobangomis: • belaidės telefonijos
sistemos • palydovinės radijo ryšio sistemos •
tiesioginio radijo laidų transliavimo palydovinės
sistemos - inžinerijos paslaugos, susijusios su radijo ir
televizijos signalų perdavimo sistemomis - niekur kitur
nepriskirtos inžinerijos paslaugos, susijusios su balso,
duomenų ir programų perdavimu ar paskirstymu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - engineering services
related to systems for the transmission of voice and
data between network termination points by copper
wire, fibre-optic cable, co-axial cable, and hybrid fibrecoax cable - engineering services related to systems for
the transmission of voice, data and programming
between network termination points by short-wave or
microwave, such as: • wireless telephony systems •
satellite radio systems • direct-broadcast satellite
systems - engineering services related to systems for
the transmission of radio and television signals engineering services related to systems for the
transmission or distribution of voice, data or
programming, not elsewhere classified

71.12.18.00.00

Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for telecommunications and broadcasting projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos
paslaugos

Description:

Engineering services for telecommunications and
broadcasting projects
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71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for other projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for other projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - inžinerijos paslaugos,
Explanatory
susijusios su: • gamtinių dujų ir garo paskirstymo
notes:
projektais • kitais, niekur kitur nepriskirtais,
komunalinių paslaugų projektais - niekur kitur
nepriskirtų sistemų, procesų arba produktų, įskaitant su
jais susijusį projektavimą, planų ir studijų rengimą,
inžinerijos paslaugos

71.12.19.00.00

Kitų projektų inžinerijos paslaugos
Engineering services for other projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

Description:

Engineering services for other projects

71.12.2

Vadovavimo statybos projektams paslaugos
Project management services for construction projects

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

Description:

Project management services for construction projects

71.12.20

Vadovavimo statybos projektams paslaugos
Project management services for construction projects

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

Description:

Project management services for construction projects

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visos atsakomybės už
sėkmingą kliento statybos projekto užbaigimą
prisiėmimo paslaugos, įskaitant finansavimo ir
projektavimo organizavimą, konkursų skelbimą,
valdymo ir kontrolės funkcijų atlikimą - inžinierių ir
architektų teikiamos projekto vadybos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - bendrieji statybos darbai, žr.
41, 42 skyrius

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of assuming
overall responsibility for the successful completion of a
construction project on behalf of a client, including
organising the financing and the design, requesting
tenders, and performing management and control
functions - project management services provided by
engineers or architects This subcategory excludes: general construction works, see divisions 41, 42

71.12.20.00.00

Vadovavimo statybos projektams paslaugos
Project management services for construction projects

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

Description:

Project management services for construction projects

71.12.3

Geologinio, geofizinio ir susijusio žvalgymo ir konsultacijų paslaugos
Geological, geophysical and related prospecting and consulting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Geologinio, geofizinio ir susijusio žvalgymo ir
konsultacijų paslaugos

Description:

Geological, geophysical and related prospecting and
consulting services
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This subcategory includes: - engineering services
related to: • natural gas and steam distribution projects
• other utility projects n.e.c. - engineering services
related to systems, processes, facilities or products
n.e.c., including the provision of designs, plans and
studies related to them
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71.12.31

Geologinių ir geofizinių konsultacijų paslaugos
Geological and geophysical consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geologinių ir geofizinių konsultacijų paslaugos

Description:

Geological and geophysical consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geologinio konsultavimo
Explanatory
paslaugos, susijusios su iškasenų telkiniais, naftos ir
notes:
dujų telkiniais bei gruntiniais vandenimis, tiriant žemės
ir uolienų susiformavimo ir struktūros savybes patarimų dėl iškasenų, naftos ir gamtinių dujų savybių
tyrimo ir plėtros teikimas - konsultavimo paslaugos dėl
geologinių, geofizinių ir geocheminių anomalijų
įvertinimo - konsultavimo paslaugos dėl geologinių
žemėlapių sudarymo, paviršiaus arba požeminių tyrimų

71.12.31.00.00

Geologinių ir geofizinių konsultacijų paslaugos
Geological and geophysical consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geologinių ir geofizinių konsultacijų paslaugos

Description:

Geological and geophysical consulting services

71.12.32

Geofizinės paslaugos
Geophysical services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geofizinės paslaugos

Description:

Geophysical services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, teikiant
informaciją apie požeminių klodų struktūrą skirtingais
būdais: • seismografinės, gravimetrinės ir
magnetometrinės paslaugos • kiti požeminių klodų
tyrimo būdai Į šią subkategoriją neįeina: - bandomieji
gręžiniai ir gręžimo darbai, žr. 43.13.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services providing
information on subsurface earth formations by
different methods: • seismographic, gravimetric,
magnetometric methods • other subsurface surveying
methods This subcategory excludes: - test drilling and
boring work, see 43.13.10

71.12.32.00.00

Geofizinės paslaugos
Geophysical services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geofizinės paslaugos

Description:

Geophysical services

71.12.33

Mineralinių išteklių paieškų ir vertinimo paslaugos
Mineral exploration and evaluation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mineralinių išteklių paieškų ir vertinimo paslaugos

Description:

Mineral exploration and evaluation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - bandomieji gręžimai,
susiję su naftos ir gamtinių dujų gavyba, žr. 09.10.11 bandomieji gręžiniai ir gręžimo darbai, žr. 43.13.10

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - test drilling in connection
with petroleum and natural gas extraction, see 09.10.11
- test drilling and boring work, see 43.13.10

71.12.33.00.00

Mineralinių išteklių žvalgymo ir vertinimo paslaugos
Mineral exploration and evaluation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mineralinių išteklių žvalgymo ir vertinimo paslaugos

Description:

Mineral exploration and evaluation services
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- geological consulting services relating to mineral
deposits, oil and gas fields and groundwater by
studying the properties of the earth and rock
formation and structures - provide advice with regard
to exploration and development of mineral, oil and
natural gas properties - consultation services on
evaluation of geological, geophysical and geochemical
anomalies - consultation services on geological
mapping or surveying at surface or subsurface
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71.12.34

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos
Surface surveying services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

Description:

Surface surveying services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - skirtingais būdais gaunamos Explanatory
informacijos apie žemės ploto paviršiaus formą, padėtį notes:
ir (arba) ribas, įskaitant maršrutinius, fotogrametrinius ir
hidrografinius tyrimus, rinkimo paslaugos, siekiant
sudaryti žemėlapius - duomenų rinkimas palydovu žemės tyrimo paslaugos (pvz., valdų žymėjimas, ribų
žymėjimas) Į šią subkategoriją neįeina: aerofotografijos paslaugos, žr. 74.20.24

71.12.34.00.00

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos
Surface surveying services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

Description:

Surface surveying services

71.12.35

Žemėlapių sudarymo paslaugos
Map-making services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemėlapių sudarymo paslaugos

Description:

Map-making services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemėlapių sudarymo
paslaugos, į kurias įeina visų rūšių žemėlapių (pvz.,
kelių, kadastrinių, topografinių, planimetrinių,
hidrografinių) sudarymas ir peržiūra, naudojant tyrimo
rezultatus, kitus žemėlapius ir kitus informacijos
šaltinius Į šią subkategoriją neįeina: - žemėlapių ir
atlasų leidyba, žr. 58.11.15 ir 58.11.16

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - map-making services
consisting in the preparation and revision of maps of
all kinds (e.g. road, cadastral, topographic, planimetric,
hydrographic), using the results of survey activities,
other maps and other information sources This
subcategory excludes: - publishing of maps and
atlases, see 58.11.15 and 58.11.16

71.12.35.00.00

Žemėlapių sudarymo paslaugos
Map-making services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemėlapių sudarymo paslaugos

Description:

Map-making services

71.2

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
Technical testing and analysis services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

Description:

Technical testing and analysis services

71.20

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
Technical testing and analysis services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

Description:

Technical testing and analysis services
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This subcategory includes: - gathering services of
information on the shape, position and/or boundaries
of a portion of the earth's surface by different
methods, including transit, photogrammetric and
hydrographic surveying, for the purpose of preparing
maps - collection of data by satellite - land surveying
services (e.g., marking of property, boundary marking)
This subcategory excludes: - aerial photography
services, see 74.20.24
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71.20.1

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
Technical testing and analysis services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

Description:

Technical testing and analysis services

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos
Composition and purity testing and analysis services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos

Description:

Composition and purity testing and analysis services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - medžiagų, tokių kaip oras,
Explanatory
vanduo, atliekos (buitinės ir pramoninės), kuras,
notes:
metalas, žemė, iškasenos, maistas ir chemikalai,
cheminių ir biologinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos - tyrimo ir analizės paslaugos atitinkamose
mokslo srityse, tokiose kaip mikrobiologija, biochemija,
bakteriologija, ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: - su
gyvūnų sveikatos priežiūra ir kontrole susijusios tyrimų
paslaugos, žr. 75.00.1 - medicininio ir odontologinio
tyrimo paslaugos, žr. 86.90.15

71.20.11.00.00

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos
Composition and purity testing and analysis services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos

Description:

Composition and purity testing and analysis services

71.20.12

Fizinių ypatybių tyrimo ir analizės paslaugos
Testing and analysis services of physical properties

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fizinių ypatybių tyrimo ir analizės paslaugos

Description:

Testing and analysis services of physical properties

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - medžiagų, tokių kaip metalai, Explanatory
plastikai, tekstilė, mediena, stiklas, betonas ir kt.,
notes:
fizikinių savybių, tokių kaip stiprumas, tamprumas,
elektrinis laidumas ir radioaktyvumas, tyrimo ir analizės
paslaugos - įtempio, kiečo, atsparumo smūgiui,
atsparumo varginimui ir aukštos temperatūros poveikio
tyrimai

71.20.12.00.00

Fizinių ypatybių tyrimo ir analizės paslaugos
Testing and analysis services of physical properties

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fizinių ypatybių tyrimo ir analizės paslaugos

Description:

Testing and analysis services of physical properties

71.20.13

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir analizės paslaugos
Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir
analizės paslaugos

Description:

Testing and analysis services of integrated mechanical
and electrical systems

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - testing and analysis
services for the chemical and biological properties of
materials such as air, water, waste (municipal and
industrial), fuels, metal, soil, minerals, food and
chemicals - testing and analysis services in related
scientific fields such as microbiology, biochemistry,
bacteriology, etc. This subcategory excludes: - testing
services related to animal health care and control, see
75.00.1 - medical and dental testing services, see
86.90.15

This subcategory includes: - testing and analysis
services of physical properties such as strength,
ductility, electrical conductivity and radioactivity of
materials such as metals, plastics, textiles, woods, glass,
concrete and other materials - tests for tension,
hardness, impact resistance, fatigue resistance and
high-temperature effects
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - surinktų mašinų, variklių,
automobilių, įrankių, prietaisų, ryšių ir kitokios įrangos,
turinčių mechaninių ir elektrinių komponentų,
mechaninių ir elektrinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos Tyrimo ir analizės rezultatai paprastai
pateikiami tirto objekto darbo ir savybių vertinimo
forma. Tyrimai gali būti atlikti naudojant laivų, orlaivių,
užtvankų ir pan. modelius ir natūralių matmenų
maketus.

71.20.13.00.00

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir analizės paslaugos
Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų tyrimo ir
analizės paslaugos

Description:

Testing and analysis services of integrated mechanical
and electrical systems

71.20.14

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros paslaugos
Technical inspection services of road transport vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros
paslaugos

Description:

Technical inspection services of road transport vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - periodinės automobilių,
motociklų, autobusų, sunkvežimių, vilkikų ir kitų kelių
transporto priemonių techninės apžiūros paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - variklinių transporto
priemonių ir motociklų techninės priežiūros ir taisymo
paslaugos, žr. 45.20 - nuostolių įvertinimo paslaugos,
žr. 66.21.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - periodical technical
inspection services for automobiles, motorcycles,
buses, lorries, trucks and other road transport vehicles
This subcategory excludes: - maintenance and repair
services for motor vehicles and motorcycles, see 45.20
- damage assessment services, see 66.21.10

71.20.14.00.00

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros paslaugos
Technical inspection services of road transport vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros
paslaugos

Description:

Technical inspection services of road transport vehicles

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės paslaugos
Other technical testing and analysis services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos techninio tyrimo ir analizės paslaugos

Description:

Other technical testing and analysis services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - techninio ar mokslinio
Explanatory
pobūdžio tyrimų ir analizės paslaugos, kurios nekeičia notes:
tiriamo objekto - radiografinis, magnetinis ir
ultragarsinis mašinų dalių ir konstrukcijų tyrimas,
siekiant nustatyti defektus. Šie tyrimai dažnai atliekami
vietoje. - laivų, orlaivių, užtvankų ir pan. sertifikavimas meno kūrinių autentiškumo nustatymas ir
sertifikavimas - radiologinis suvirinimo tikrinimas policijos laboratorijų atliekama analizė - visos kitos,
niekur kitur nepriskirtos, techninių tyrimų ir analizės
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - draudimo
kompanijų užsakomo nuostolių įvertinimo paslaugos,
žr. 66.21.10 - automobilių techninės apžiūros
paslaugos, žr. 71.20.14 - medicininio ir odontologinio
tyrimo paslaugos, žr. 86.90.15
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Explanatory
notes:

This subcategory includes: - testing and analysis
services for the mechanical and electrical
characteristics of complete machinery, motors,
automobiles, tools, appliances, communication
equipment and other equipment incorporating
mechanical and electrical components. The results of
the testing and analysis generally take the form of an
assessment of the performance and behavioural
characteristics of the object tested. Tests may be
performed using models or mock-ups of ships, aircraft,
dams, etc.

This subcategory includes: - testing and analysis
services of a technical or scientific nature that do not
alter the object being tested - radiographic, magnetic
and ultrasonic testing of machine parts and structures
in order to identify defects. These tests are often
conducted on site. - certification of ships, aircraft,
dams, etc. - certification and authentication of works of
art - radiological inspection of welds - analysis services
of police laboratories - all other technical testing and
analysis services not elsewhere classified This
subcategory excludes: - assessment of damages
services on behalf of insurance companies, see
66.21.10 - technical inspection services for
automobiles, see 71.20.14 - medical analyses and
testing services, see 86.90.15
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71.20.19.00.00

Kitos techninio tyrimo ir analizės paslaugos
Other technical testing and analysis services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos techninio tyrimo ir analizės paslaugos

Description:

Other technical testing and analysis services

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Scientific research and development services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Scientific research and development services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį skyrių neįeina: - rinkos tyrimų paslaugos, žr.
73.20.11

Explanatory
notes:

This division excludes: - market research services, see
73.20.11

72.1

Gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in natural sciences and engineering

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
natural sciences and engineering

72.11

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in biotechnology

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
biotechnology

72.11.1

Sveikatos, aplinkos, žemės ūkio ir kitų sričių biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in health, environmental, agricultural and other biotechnology

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sveikatos, aplinkos, žemės ūkio ir kitų sričių
biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
health, environmental, agricultural and other
biotechnology

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina mokslinių tyrimų ir taikomosios
Explanatory
veiklos paslaugos, taikant mokslą ir technologijas
notes:
gyviems organizmams, jų dalims, produktams ar
modeliams, kad būtų pakeistos gyvos ar negyvos
medžiagos, siekiant sukurti žinias, prekes ir paslaugas.
Čia įeina: - DNR (kodavimo) mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos: • genomika,
farmakogenetika, genų žymenys, DNR sekos
nustatymas/sintezė/amplifikacija, genų inžinerija baltymų ir molekulių (funkcinių blokų) moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla: • baltymų/ peptidų
sekos/sintezės, lipidų/baltymų/gliukozės inžinerija,
baltymų struktūros nustatymas, hormonų ir augimo
veiksnių, ląstelės receptorių/įspėjamųjų
signalų/feromonų inžinerija - ląstelių ir audinių kultūrų
moksliniai tyrimai, taikomoji veikla ir inžinerija: •
ląstelės arba audinio kultūros, audinių inžinerija,
hibridizacija, ląstelių susiliejimas, vakcinų arba imuninės
sistemos stimuliatoriai, embrionų manipuliacija procesų biotechnologijų moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla: • bioreaktoriai, fermentacija, biologinis
apdorojimas, biologiniai šarmai, biologinis išplovimas,
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This category includes research and experimental
development services in the application of science and
technology to living organisms as well as parts,
products or models thereof, to alter living or non-living
materials for the production of knowledge, goods and
services. This includes: - research and experimental
development services on DNA (the coding): •
genomics, pharmaco-genetics, geneprobes, DNA
sequencing/synthesis/amplification, genetic
engineering - research and experimental development
on proteins and molecules (the functional blocks): •
protein/peptide sequencing/synthesis,
lipid/protein/glyco engineering, proteomics, hormones
and growth factors, cell
receptors/signalling/pheromones - research and
experimental development on cell and tissue culture
and engineering: • cell/tissue culture, tissue
engineering, hybridisation, cellular fusion,
vaccine/immune stimulants, embryo manipulation research and experimental development on process
biotechnologies: • bioreactors, fermentation, bio
processing, bioleaching, bio desulphurisation, bio
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biologinė desulfuracija, biologinis plaušinimas,
biofiltravimas, biologinis valymas - mažesnių nei
ląstelės organizmų moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla: • genų terapija, virusiniai užkratai

pulping, bio filtration, bioremediation - research and
experimental development on sub-cellular organisms: •
gene therapy, viral vectors

72.11.11

Sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in health biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
health biotechnology

72.11.11.00.00

Sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in health biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
health biotechnology

72.11.12

Aplinkos ir pramonės biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in environmental and industrial biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aplinkos ir pramonės biotechnologijos mokslinių
tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
environmental and industrial biotechnology

72.11.12.00.00

Aplinkos ir pramonės biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in environmental and industrial biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aplinkos ir pramonės biotechnologijos mokslinių
tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
environmental and industrial biotechnology

72.11.13

Žemės ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in agricultural biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
agricultural biotechnology

72.11.13.00.00

Žemės ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in agricultural biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
agricultural biotechnology

72.11.2

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in biotechnology

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios

Description:

Research and development originals in biotechnology
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veiklos originalūs darbai
72.11.20

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos originalūs darbai

Description:

Research and development originals in biotechnology

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - biotechnologijų moksliniai
Explanatory
originalūs darbai, t. y. idėjos, planai, projektai, atradimų notes:
formulės, produktai ir procesai, kurie gali būti saugomi
ir licencijuojami kaip pramoninė nuosavybė, prekybos
paslaptys, patentai ir pan. Šie originalūs darbai kuriami
savo sąskaita, t. y. jų produkcija skirta parduoti, neturint
sutarties ir nežinant pirkėjo.

72.11.20.00.00

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos originalūs darbai

Description:

Research and development originals in biotechnology

72.19

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other natural sciences and engineering

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other natural sciences and engineering

72.19.1

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other natural sciences

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other natural sciences

72.19.11

Matematikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in mathematics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Matematikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
mathematics

72.19.11.00.00

Matematikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in mathematics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Matematikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
mathematics

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - scientific originals in
biotechnology, i.e. ideas, plans, blueprints, formulas for
inventions, products and processes, which can be
protected and licensed as industrial property, trade
secrets, patents etc. The creation of these original
works is done on own account, i.e. their production is
intended for sale that is undertaken without either a
contract or known buyer in mind.
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72.19.12

Kompiuterijos ir informatikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in computer and information sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterijos ir informatikos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
computer and information sciences

72.19.12.00.00

Kompiuterijos ir informatikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in computer and information sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterijos ir informatikos mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
computer and information sciences

72.19.13

Fizinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in physical sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fizinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
physical sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šildymo, elektros,
elektromagnetizmo, astronomijos ir pan. mokslinių
tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services on heat, light, electromagnetism,
astronomy, etc.

72.19.13.00.00

Fizinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in physical sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fizinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
physical sciences

72.19.14

Chemijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in chemistry

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chemijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
chemistry

72.19.14.00.00

Chemijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in chemistry

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chemijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
chemistry

72.19.15

Žemės ir aplinkos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in earth and related environmental sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ir aplinkos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
earth and related environmental sciences
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72.19.15.00.00

Žemės ir aplinkos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in earth and related environmental sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ir aplinkos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
earth and related environmental sciences

72.19.16

Biologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in biological sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Biologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
biological sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvūnų, augalų,
mikroorganizmų ir pan. fiziologinių, ekologinių
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services on physiology and ecology of
animals and plants, micro-organisms, etc.

72.19.16.00.00

Biologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in biological sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Biologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
biological sciences

72.19.19

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other natural sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other natural sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - tarpdisciplininiai
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, daugiausia
gamtos moksluose

Explanatory
notes:

This subcategory also includes: - interdisciplinary
research and development, predominantly in natural
sciences

72.19.19.00.00

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other natural sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other natural sciences

72.19.2

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in engineering and technology, except biotechnology

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją,
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
engineering and technology, except biotechnology
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72.19.21

Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in nanotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
nanotechnology

72.19.21.00.00

Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in nanotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
nanotechnology

72.19.29

Kitos inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Other research and experimental development services in engineering and technology, except biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos inžinerijos ir technologijos, išskyrus
Description:
biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Other research and experimental development services
in engineering and technology, except biotechnology

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - taikomųjų mokslo ir
technologijų tyrimų ir plėtros paslaugos, susijusios su
liejyba, metalais, mašinomis, elektrotechnika, ryšiais,
laivais, orlaiviais, civiline inžinerija, statyba ir pan. Į šią
subkategoriją neįeina: - aplinkos ir pramonės
biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla,
žr. 72.11.12

This subcategory includes: - research and experimental
development services on applied science and
technology for casting, metal, machinery, electricity,
communications, vessels, aircraft, civil engineering,
construction etc. This subcategory excludes: - research
and experimental development in environmental and
industrial biotechnology, see 72.11.12

72.19.29.00.00

Kitos inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Other research and experimental development services in engineering and technology, except biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos inžinerijos ir technologijos, išskyrus
Description:
biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

72.19.3

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in medical sciences

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
medical sciences

72.19.30

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in medical sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
medical sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ligų gydymo, prevencinės
higienos, farmacijos ir pan. mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services on treatment of diseases,
preventive hygiene, pharmacy, etc. This subcategory
excludes: - research and experimental development in
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ir taikomosios veiklos paslaugos, žr. 72.11.11

health biotechnology, see 72.11.11

72.19.30.00.00

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in medical sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
medical sciences

72.19.4

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in agricultural sciences

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
agricultural sciences

72.19.40

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in agricultural sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
agricultural sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemdirbystės būdų, vaisių
auginimo, miškininkystės, galvijų veislininkystės,
žuvininkystės ir pan. mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - žemės
ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos, žr. 72.11.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services on agricultural techniques, fruit
culture, forestry, stock breeding, fisheries, etc. This
subcategory excludes: - research and experimental
development in agricultural biotechnology, see
72.11.13

72.19.40.00.00

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in agricultural sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
agricultural sciences

72.19.5

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in natural sciences and engineering, except for biotechnology

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją,
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs
darbai

Description:

Research and development originals in natural sciences
and engineering, except for biotechnology

72.19.50

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in natural sciences and engineering, except for biotechnology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją,
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs
darbai

Description:

Research and development originals in natural sciences
and engineering, except for biotechnology

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gamtos mokslų, išskyrus
biotechnologijas, originalūs darbai, t. y. idėjos, planai,
projektai, atradimų formulės, produktai ir procesai,
kurie gali būti saugomi ir licencijuojami kaip

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - scientific originals in
natural sciences and engineering, except for
biotechnology, i.e. ideas, plans, blueprints, formulas for
inventions, products and processes, which can be
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pramoninė nuosavybė, prekybos paslaptys, patentai ir
pan. Šie originalūs darbai kuriami savo sąskaita, t. y. jų
produkcija skirta parduoti, neturint sutarties ir nežinant
pirkėjo. Į šią subkategoriją neįeina: - biotechnologijos
originalūs tyrimo ir taikomosios veiklos darbai, žr.
72.11.20

protected and licensed as industrial property, trade
secrets, patents etc. The creation of these original
works is done on own account, i.e. their production is
intended for sale that is undertaken without either a
contract or known buyer in mind. This subcategory
excludes: - research and development originals in
biotechnology, see 72.11.20

72.19.50.00.00

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in natural sciences and engineering, except for biotechnology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją,
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs
darbai

Description:

Research and development originals in natural sciences
and engineering, except for biotechnology

72.2

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in social sciences and humanities

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
social sciences and humanities

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in social sciences and humanities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
social sciences and humanities

72.20.1

Socialinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in social sciences

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Socialinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
social sciences

72.20.11

Ekonomikos ir verslo mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in economics and business

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ekonomikos ir verslo mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
economics and business

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ekonomikos, verslo vadybos, Explanatory
finansų, statistikos ir pan. mokslinių tyrimų ir
notes:
taikomosios veiklos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - rinkos tyrimų paslaugos, žr. 73.20.11

72.20.11.00.00

Ekonomikos ir verslo mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in economics and business

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ekonomikos ir verslo mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
economics and business
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72.20.12

Psichologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in psychology

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Psichologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
psychology

72.20.12.00.00

Psichologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in psychology

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Psichologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
psychology

72.20.13

Teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in law

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
law

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - valstybės teisės, civilinės
teisės ir pan. mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services in public law, civil law, etc.

72.20.13.00.00

Teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in law

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
law

72.20.19

Kitų socialinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other social sciences

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų socialinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other social sciences

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės ir kultūrinės
antropologijos, demografijos, geografijos (žmogaus,
ekonominės ir socialinės), politikos mokslų,
sociologijos ir pan. mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services in social and cultural
anthropology, demography, geography (human,
economic and social), political sciences, sociology etc.

72.20.19.00.00

Kitų socialinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in other social sciences

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų socialinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
other social sciences
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72.20.2

Humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in humanities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
humanities

72.20.21

Kalbų ir literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in languages and literature

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalbų ir literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
languages and literature

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - senovinių ir šiuolaikinių kalbų Explanatory
bei literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
notes:
paslaugos

72.20.21.00.00

Kalbų ir literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Research and experimental development services in languages and literature

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalbų ir literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Research and experimental development services in
languages and literature

72.20.29

Kitos humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Other research and experimental development services in humanities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Other research and experimental development services
in humanities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - istorijos, filosofijos, menų,
religijos, teologijos ir pan. mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - research and experimental
development services in history, philosophy, arts,
religion, theology etc.

72.20.29.00.00

Kitos humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Other research and experimental development services in humanities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos paslaugos

Description:

Other research and experimental development services
in humanities

72.20.3

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in social sciences and humanities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos originalūs darbai

Description:

Research and development originals in social sciences
and humanities
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72.20.30

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in social sciences and humanities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos originalūs darbai

Description:

Research and development originals in social sciences
and humanities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinių ir humanitarinių
Explanatory
mokslų moksliniai originalūs darbai, t. y. idėjos, planai, notes:
projektai, atradimų formulės, produktai ir procesai,
kurie gali būti saugomi ir licencijuojami kaip pramoninė
nuosavybė, prekybos paslaptys, patentai ir pan. Šie
originalūs darbai kuriami savo sąskaita, t. y. jų
produkcija skirta parduoti, neturint sutarties ir nežinant
pirkėjo.

72.20.30.00.00

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai
Research and development originals in social sciences and humanities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos originalūs darbai

Description:

Research and development originals in social sciences
and humanities

73

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos
Advertising and market research services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos

Description:

Advertising and market research services

73.1

Reklamos paslaugos
Advertising services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Reklamos paslaugos

Description:

Advertising services

73.11

Reklamos agentūrų paslaugos
Services provided by advertising agencies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Reklamos agentūrų paslaugos

Description:

Services provided by advertising agencies

73.11.1

Reklamos agentūrų paslaugos
Services provided by advertising agencies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos agentūrų paslaugos

Description:

Services provided by advertising agencies

73.11.11

Visos reklamos paslaugos
Full service advertising services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Visos reklamos paslaugos

Description:

Full service advertising services
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viso reklamos paslaugų
Explanatory
spektro teikimas, įskaitant planavimo, kūrimo ir
notes:
vykdymo paslaugas, tokias kaip: • naudotinos terpės
parinkimas • reklamų, iliustracijų, atviručių ir pan.
dizainas • reklaminių filmų scenarijų rašymas,
perkėlimas į terpę, reklaminių objektų arba filmų
planavimas (neįskaitant gamybos) • tiesioginės
rinkodaros organizavimas arba reklamos tiesioginiu
paštu kampanijos Į šią subkategoriją neįeina: reklaminių ar skatinamųjų filmų gamyba ir realizavimas,
žr. 59.11.12 - viešųjų ryšių paslaugos, žr. 70.21.10 rinkos tyrimų paslaugos, žr. 73.20.11 - su reklama
susijusios fotografijos paslaugos, žr. 74.20.22

73.11.11.00.00

Visos reklamos paslaugos
Full service advertising services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Visos reklamos paslaugos

Description:

Full service advertising services

73.11.12

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos
Direct marketing and direct mailing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos Description:

Direct marketing and direct mailing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tiesioginės rinkodaros
reklamos kampanijų kūrimas ir organizavimas, t. y.
organizavimas siunčiant reklamines ir skatinamąsias
žinutes tiesiogiai vartotojams, o ne per masines
informacijos priemones. Čia įeina tokie metodai kaip
tiesioginis paštas ir telerinkodara. Į šią subkategoriją
neįeina: - siuntimo paštu veikla, žr. 82.19.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - the developing and
organisation of direct marketing advertising
campaigns, that is, organising sending of advertising
and promotional messages directly to consumers,
rather than via mass media Includes methods such as
direct mail and telemarketing. This subcategory
excludes: - mailing activities, see 82.29

73.11.12.00.00

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos
Direct marketing and direct mailing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos Description:

73.11.13

Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos
Advertising design and concept development services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos

Description:

Advertising design and concept development services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagrindinės reklamos minties Explanatory
sukūrimas, teksto kūrimas - spausdinamos reklamos,
notes:
iliustracijos, plakato, afišos maketo dizainas reklaminių filmų scenarijų rašymas

This subcategory includes: - creating the basic idea for
an advertisement, drafting the words - designing the
layout for a print advertisement, illustration, poster writing of scenarios for advertising movies

73.11.13.00.00

Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos
Advertising design and concept development services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos

Description:

Advertising design and concept development services
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This subcategory includes: - provision of the full range
of advertising services, including planning, creation
and execution services, such as: • selection of media to
be used • design of advertisements, illustrations,
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73.11.19

Kitos reklamos paslaugos
Other advertising services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos reklamos paslaugos

Description:

Other advertising services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - oro reklamos paslaugos nemokamų pavyzdžių ir kitos reklaminės medžiagos
teikimo paslaugos - reklamos paslaugų
demonstravimas ir pristatymas prekybos vietoje pardavimo skatinimo paslaugos (jei nepriimami
užsakymai) Į šią subkategoriją neįeina: - verslo
reklaminės medžiagos spausdinimas, žr. 58.19.15 agentūros paslaugų modeliavimas, žr. 78.10.12 reklamos siuntimo paštu paslaugos, žr. 82.19.12 telerinkodaros paslaugos, žr. 82.20.10 - susirinkimų ir
mugių organizavimo paslaugos, žr. 82.30.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - aerial advertising services delivery services of free samples and other advertising
material - demonstration and presentation advertising
services at point of sale - sales promotion services (if
no orders are received) This subcategory excludes: publishing of trade advertising material, see 58.19.15 modelling agency services, see 78.10.12 - advertising
mailing services, see 82.19.12 - telemarketing services,
see 82.20.10 - convention and trade show organisation
services, see 82.30.1

73.11.19.00.00

Kitos reklamos paslaugos
Other advertising services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos reklamos paslaugos

Description:

Other advertising services

73.12

Atstovavimo žiniasklaidai paslaugos
Media representation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atstovavimo žiniasklaidai paslaugos

Description:

Media representation services

73.12.1

Reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal
sutartį

Description:

Sale of advertising space or time on a fee or contract
basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - vietos reklamai pardavimo arba Explanatory
nuomos paslaugos pagal sutartį arba skaičiuojant
notes:
mokestį už laiką - žiniasklaidos vietos ar laiko pirkimo
agentūrų paslaugos, kurios perka žiniasklaidos laiką ar
vietą reklamos kūrėjų arba reklamos kompanijų vardu Į
šią kategoriją neįeina: - viešųjų ryšių ir komunikacijos
paslaugos, žr. 70.21.10

73.12.11

Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Sale of advertising space on a fee or contract basis in print media

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of advertising space on a fee or contract basis in
print media

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - leidėjų parduodama vieta
reklamai spausdinamuose leidiniuose, žr. 58 skyrių

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - sale of advertising space
in print media by publishers, see division 58
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73.12.11.00.00

Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Sale of advertising space on a fee or contract basis in print media

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of advertising space on a fee or contract basis in
print media

73.12.12

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Sale of TV/radio advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko
pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of TV/radio advertising space or time on a fee or
contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - transliavimo kompanijų
Explanatory
parduodama radijo ir televizijos vieta ar laikas reklamai, notes:
žr. 60.10.30, 60.20.40

This subcategory excludes: - sale of advertising space
in TV/radio by broadcasting companies, see 60.10.30,
60.20.40

73.12.12.00.00

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Sale of TV/radio advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko
pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of TV/radio advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.13

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Sale of Internet advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of Internet advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.13.00.00

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį
Sale of Internet advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Sale of Internet advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.14

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas
Sale of events related advertising

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas

Description:

Sale of events related advertising

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - turnyrų, stadionų ir pan.
pavadinimų teisės pardavimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sale of naming rights for
tournaments, stadiums, etc.

73.12.14.00.00

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas
Sale of events related advertising

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas

Description:

Sale of events related advertising
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73.12.19

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Other sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Other sale of advertising space or time on a fee or
contract basis

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vietos ar laiko reklamai
reklaminiuose skyduose, ant pastatų, transporto
priemonių ir pan. pardavimas - vietos ar laiko reklamai
kitoje elektroninėje terpėje nei tiesioginės prijungties
režimu pardavimas - laiko reklamai vaizdo įrašuose ir
filmuose pardavimas (produkto įdėjimas)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - sale of advertising space
or time on billboards, buildings, vehicles, etc. - sale of
advertising space or time in electronic media other
than online - sale of advertising time in video and
motion pictures (product placement)

73.12.19.00.00

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Other sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Other sale of advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.2

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Re-sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Re-sale of advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.20

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Re-sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Re-sale of advertising space or time on a fee or
contract basis

73.12.20.00.00

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį
Re-sale of advertising space or time on a fee or contract basis

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už
atlygį ar pagal sutartį

Description:

Re-sale of advertising space or time on a fee or
contract basis

73.2

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Market research and public opinion polling services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos
paslaugos

Description:

Market research and public opinion polling services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 774/1 939

PGPK 2013

73.20

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Market research and public opinion polling services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos
paslaugos

Description:

Market research and public opinion polling services

73.20.1

Rinkos tyrimo ir panašios paslaugos
Market research and similar services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo ir panašios paslaugos

Description:

Market research and similar services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - rinkos analizės, konkurencijos ir
vartotojų elgsenos analizės paslaugos - tyrimų
monografijų, statistikos, ekonometrinių modelių,
apklausų ir pan. taikymo paslaugos Į šią kategoriją
neįeina: - reklamos paslaugos, žr. 73.1 - viešosios
nuomonės apklausų paslaugos, žr. 73.20.20

Explanatory
notes:

This category includes: - market analysis, analysis of
competition and behaviour of consumers - use of
research monographs, statistics, econometric models,
surveys, etc. This category excludes: - advertising
services, see 73.1 - public opinion polling services, see
73.20.20

73.20.11

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai
Market research services: qualitative surveys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai

Description:

Market research services: qualitative surveys

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - (išsamūs) interviu su vienu ar Explanatory
keliais asmenimis, pateikiant atvirus klausimus, kurie
notes:
negali būti skirstomi į intervalus, dažnai grindžiami
socialiniais tyrimais

73.20.11.00.00

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai
Market research services: qualitative surveys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai

Description:

Market research services: qualitative surveys

73.20.12

Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai
Market research services: quantitative ad-hoc surveys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai

Description:

Market research services: quantitative ad-hoc surveys

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tik vieną kartą atliekamos
Explanatory
apklausos, kuriose atsakymai gali būti sugrupuoti pagal notes:
intervalus

73.20.12.00.00

Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai
Market research services: quantitative ad-hoc surveys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai

Description:

Market research services: quantitative ad-hoc surveys
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73.20.13

Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji kiekybiniai tyrimai
Market research services: quantitative continuous and regular surveys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji
kiekybiniai tyrimai

Description:

Market research services: quantitative continuous and
regular surveys

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - reguliariai atliekamos
Explanatory
apklausos, kuriose atsakymai gali būti sugrupuoti pagal notes:
intervalus

73.20.13.00.00

Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji kiekybiniai tyrimai
Market research services: quantitative continuous and regular surveys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji
kiekybiniai tyrimai

Description:

Market research services: quantitative continuous and
regular surveys

73.20.14

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas
Market research services other than surveys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas

Description:

Market research services other than surveys

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - rinkos tyrimai, ne atliekant
apklausas, o naudojant jau gautą informaciją iš įvairių
šaltinių

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - market research without
carrying out surveys using already existing information
from different sources

73.20.14.00.00

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas
Market research services other than surveys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas

Description:

Market research services other than surveys

73.20.19

Kitos rinkos tyrimo paslaugos
Other market research services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos rinkos tyrimo paslaugos

Description:

Other market research services

73.20.19.00.00

Kitos rinkos tyrimo paslaugos
Other market research services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos rinkos tyrimo paslaugos

Description:

Other market research services

73.20.2

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Public opinion polling services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Description:

Public opinion polling services
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73.20.20

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Public opinion polling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Description:

Public opinion polling services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tyrimo paslaugos, skirtos
gauti informaciją apie viešąją nuomonę socialiniais,
ekonominiais, politiniais ir kitais klausimais Į šią
subkategoriją neįeina: - panašios tyrimo paslaugos,
skirtos gauti informaciją apie vartotojų nuostatas ir tai,
kam jie teikia pirmenybę, žr. 73.20.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - investigation services
designed to secure information on public opinions
regarding social, economic, political and other issues
This subcategory excludes: - similar investigation
services designed to gather intelligence on consumer
attitudes and preferences, see 73.20.1

73.20.20.00.00

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Public opinion polling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Description:

Public opinion polling services

74

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos
Other professional, scientific and technical services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos

Description:

Other professional, scientific and technical services

74.1

Specializuotosios projektavimo paslaugos
Specialised design services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Specializuotosios projektavimo paslaugos

Description:

Specialised design services

74.10

Specializuotosios projektavimo paslaugos
Specialised design services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Specializuotosios projektavimo paslaugos

Description:

Specialised design services

74.10.1

Interjero, pramoninio bei kitokio specializuoto dizaino paslaugos
Interior, industrial and other specialised design services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Interjero, pramoninio bei kitokio specializuoto dizaino
paslaugos

Description:

Interior, industrial and other specialised design services

74.10.11

Interjero projektavimo paslaugos
Interior design services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Interjero projektavimo paslaugos

Description:

Interior design services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - interjero dizaino paslaugos,
tokios kaip planavimas ir interjero erdvės dizainas,
siekiant patenkinti žmonių fizinius, estetinius ir

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - interior design services
such as the planning and designing of interior spaces
to meet the physical, aesthetic and functional needs of
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funkcinius poreikius - interjero puošybos dizaino
kūrimas - interjero puošyba Į šią subkategoriją neįeina:
- architektūrinio dizaino paslaugos, žr. 71.11

people - drawing up of designs for interior decorating
- interior decorating This subcategory excludes: architectural design services, see 71.11

74.10.11.00.00

Interjero projektavimo paslaugos
Interior design services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Interjero projektavimo paslaugos

Description:

Interior design services

74.10.12

Pramoninio projektavimo paslaugos
Industrial design services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pramoninio projektavimo paslaugos

Description:

Industrial design services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pramoninių gaminių
Explanatory
projektavimo paslaugos, t. y. optimaliausių
notes:
parengiamųjų projektų ir techninių reikalavimų
kūrimas, atsižvelgiant į gaminio paskirtį, vertę ir
išvaizdą, įskaitant gaminio medžiagų parinkimą,
konstrukciją, mechanizmus, formą, spalvą ir paviršiaus
apdailą, atsižvelgiant į žmonėms reikalingas savybes ir
jų poreikius, saugumą, tinkamumą rinkai ir platinimo,
naudojimo ir techninės priežiūros efektyvumą Į šią
subkategoriją neįeina: - inžinerijos paslaugos, susijusios
su pramoninių gaminių projektavimu, žr. 71.12.17

74.10.12.00.00

Pramoninio projektavimo paslaugos
Industrial design services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pramoninio projektavimo paslaugos

Description:

Industrial design services

74.10.19

Kitos specializuotosios projektavimo paslaugos
Other specialised design services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos specializuotosios projektavimo paslaugos

Description:

Other specialised design services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
įvairių produktų dizaino kūrimas ir jų modelių
ruošimas, derinant estetinius aspektus su techniniais ir
kitais reikalavimais: • baldų dizainas • aprangos,
avalynės ir juvelyrinių dirbinių dizainas • įvairių kitų
vartotojams skirtų produktų estetinis dizainas pakuočių projektavimo paslaugos - trimačių modelių
gamyba - grafinio dizaino paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
creating designs and preparing patterns for a variety of
products by harmonising aesthetic considerations with
technical and other requirements, such as: • furniture
designs • wearing apparel, shoes and jewellery design •
aesthetic design for various other customer products package design services - production of threedimensional models - graphic design services

74.10.19.00.00

Kitos specializuotosios projektavimo paslaugos
Other specialised design services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos specializuotosios projektavimo paslaugos

Description:

Other specialised design services
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This subcategory includes: - design services for
industrial products, i.e. creating and developing
designs and specifications that optimise the use, value
and appearance of products, including the
determination of the materials, construction,
mechanism, shape, colour and surface finishes of the
product, taking into consideration human
characteristics and needs, safety, market appeal and
efficiency in distribution, use and maintenance This
subcategory excludes: - engineering services for the
design of industrial products, see 71.12.17
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74.10.2

Dizaino originalai
Design originals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Dizaino originalai

Description:

Design originals

74.10.20

Dizaino originalai
Design originals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dizaino originalai

Description:

Design originals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - originalios dizaino
Explanatory
koncepcijos, parengtos savo sąskaita: • pramoninių
notes:
gaminių dizainas • estetinis dizainas • grafinis dizainas
Šis intelektinės nuosavybės produktas paprastai
kuriamas turint ketinimą parduoti arba su licencija leisti
informacija naudoti kitiems.

74.10.20.00.00

Projektų originalai
Design originals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Projektų originalai

Description:

Design originals

74.2

Fotografijos paslaugos
Photographic services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Fotografijos paslaugos

Description:

Photographic services

74.20

Fotografijos paslaugos
Photographic services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Fotografijos paslaugos

Description:

Photographic services

74.20.1

Eksponuotos fotoplokštės, fotojuostos, išskyrus kinematografijos
Photographic plates and film, other than cinematographic, exposed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Eksponuotos fotoplokštės, fotojuostos, išskyrus
kinematografijos

Description:

Photographic plates and film, other than
cinematographic, exposed

74.20.11

Eksponuotos, bet neišryškintos fotoplokštės ir fotojuostos
Photographic plates and film, exposed but not developed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Eksponuotos, bet neišryškintos fotoplokštės ir
fotojuostos

Description:

Photographic plates and film, exposed but not
developed
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This subcategory includes: - original design concepts,
produced on own account: • industrial product designs
• aesthetic designs • graphic designs This intellectual
property product is typically produced with the intent
to sell or license the information to others.
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74.20.11.00.00

Eksponuotos, bet neišryškintos fotoplokštės ir fotojuostos
Photographic plates and film, exposed but not developed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eksponuotos, bet neišryškintos fotoplokštės ir
fotojuostos

Description:

Photographic plates and film, exposed but not
developed

74.20.12

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos, skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)
Photographic plates and film, exposed and developed, for offset reproduction

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir
juostos, skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)

Description:

Photographic plates and film, exposed and developed,
for offset reproduction

74.20.12.00.00

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos, skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)
Photographic plates and film, exposed and developed, for offset reproduction

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir
juostos, skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)

Description:

Photographic plates and film, exposed and developed,
for offset reproduction

74.20.19

Kitos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos
Other photographic plates and film, exposed and developed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir
juostos

Description:

Other photographic plates and film, exposed and
developed

74.20.19.00.00

Kitos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos
Other photographic plates and film, exposed and developed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir
juostos

Description:

Other photographic plates and film, exposed and
developed

74.20.2

Specializuotosios fotografijos paslaugos
Specialised photography services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Specializuotosios fotografijos paslaugos

Description:

Specialised photography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją taip pat įeina: - fotožurnalistų paslaugos Explanatory
notes:

74.20.21

Portretinės fotografijos paslaugos
Portrait photography services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Portretinės fotografijos paslaugos

Description:

Portrait photography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias teikia
Explanatory
fotografai arba kiti asmenys studijose ar kitose vietose, notes:
tokiose kaip kliento biuras ar namai. Paprastai į šias

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category also includes: - photojournalists services

This subcategory includes: - services consisting of
photographing persons or other subjects in studios or
other locations such as clients' offices or homes.
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paslaugas įeina šių nuotraukų gamyba pagal kliento
nurodymus: • paso arba tapatybės dokumento
nuotraukos • kūdikių ir vaikų portretai • šeimos arba
karių portretai • mados studijų nuotraukos • bendros
nuotraukos

Generally included with these services is the
development and printing of such pictures according
to customer specifications: • passport or identification
photographs • infant and child portraits • family or
military portraits • studio fashion photos • corporate
pictures

74.20.21.00.00

Portretinės fotografijos paslaugos
Portrait photography services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Portretinės fotografijos paslaugos

Description:

Portrait photography services

74.20.22

Reklamos ir susijusios fotografijos paslaugos
Advertising and related photography services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reklamos ir susijusios fotografijos paslaugos

Description:

Advertising and related photography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
Explanatory
fotografavimas: • prekės, pramoniniai produktai •
notes:
madingi drabužiai ir kita apranga • mašinos, pastatai •
asmenys ir kiti subjektai, kurių nuotraukos naudojamos
viešiesiems ryšiams - fotografijos paslaugos, skirtos: •
reklaminiams ekranams, brošiūroms, reklamai
laikraščiuose • katalogams

74.20.22.00.00

Reklamos ir susijusios fotografijos paslaugos
Advertising and related photography services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reklamos ir susijusios fotografijos paslaugos

Description:

Advertising and related photography services

74.20.23

Renginių fotografijos ir videografijos paslaugos
Event photography and event videography services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Renginių fotografijos ir videografijos paslaugos

Description:

Event photography and event videography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
gyvenimo įvykių, tokių kaip vestuvės, mokyklos
baigimas, susirinkimai, priėmimai, madų renginiai,
sporto ir naujienų renginiai, ir daugelio kitų tuo metu
dominančių įvykių fotografavimas arba vaizdo įrašai Į
šią subkategoriją neįeina: - filmų, vaizdo įrašų ir
televizijos programų gamybos paslaugos, žr. 59.11.1 naujienų agentūrų paslaugos, žr. 63.91.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
photographing or videotaping live events, such as
weddings, graduations, conventions, receptions,
fashion shows, sports and news events, and any other
events of current interest This subcategory excludes: motion picture, video and television programme
production services, see 59.11.1 - news agency
services, see 63.91.1

74.20.23.00.00

Renginių fotografijos ir videografijos paslaugos
Event photography and event videography services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Renginių fotografijos ir videografijos paslaugos

Description:

Event photography and event videography services
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This subcategory includes: - services consisting of
photographing: • merchandise, industrial products •
fashion clothes and other apparel • machinery,
buildings • persons and other subjects for use in public
relations - photographic services for: • advertising
displays, brochures, newspaper advertisements •
catalogues
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74.20.24

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos
Aerial photography services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos

Description:

Aerial photography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
Explanatory
kraštovaizdžio, statinių ir kitų paviršių fotografavimas iš notes:
orlaivio arba sraigtasparnio Į šią subkategoriją neįeina:
- fotogrametriniai įrašai ir duomenų rinkimas,
naudojant palydovus, žr. 71.12.34

74.20.24.00.00

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos
Aerial photography services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos

Description:

Aerial photography services

74.20.29

Kitos specializuotosios fotografijos paslaugos
Other specialised photography services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos specializuotosios fotografijos paslaugos

Description:

Other specialised photography services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
asmenų, objektų arba vaizdo fotografavimas,
naudojant specialią įrangą ir būdus. Pavyzdžiui,
priskiriamos tokios paslaugos: • povandeninė
fotografija • medicinos ir biologijos fotografija •
fotomikrografija Į šią subkategoriją neįeina: - spaudai
skirta fotografija, žr. 63.91.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
photographing persons, objects or scenery using
special apparatus and techniques. Examples of such
services are: • underwater photography • medical and
biological photography • photomicrography This
subcategory excludes: - photographs intended for the
press, see 63.91.1

74.20.29.00.00

Kitos specializuotosios fotografijos paslaugos
Other specialised photography services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos specializuotosios fotografijos paslaugos

Description:

Other specialised photography services

74.20.3

Kitos fotografijos paslaugos
Other photographic services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos fotografijos paslaugos

Description:

Other photographic services

74.20.31

Nuotraukų apdorojimo paslaugos
Photography processing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuotraukų apdorojimo paslaugos

Description:

Photography processing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
daugiausia negatyvų ryškinimas ir nuotraukų
spausdinimas kitiems, pagal kliento nurodymus: •
negatyvų arba skaidrių padidinimas • juodai baltų
nuotraukų gamyba • spalvotas spausdinimas • skaidrių
ir negatyvų kopijos, perspausdinimo ir pan. paslaugos,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting
primarily of the development of negatives and the
printing of pictures for others according to customer
specifications: • enlargement of negatives or slides •
black and white processing • colour printing • slide and
negative duplicates, reprints, etc. - services consisting
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This subcategory includes: - services consisting of
photographing landscapes, structures and other
surfaces from aircraft or helicopters This subcategory
excludes: - photogrammetric recordings and collection
of data by satellites, see 71.12.34
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kurias sudaro juostų tiek fotografijos mėgėjams, tiek
komerciniams klientams ryškinimas - fotografijos
skaidrių ruošimo paslaugos - juostų kopijavimo
paslaugos - nuotraukų ir juostų perkėlimas į kitą terpę Į
šią subkategoriją neįeina: - filmų gamybos paslaugos ir
baigiamieji darbai, žr. 59.12.1

of the development of film for both amateur
photographers and commercial clients - preparation
services for photographic slides - copying services for
films - converting of photographs and films to other
media This subcategory excludes: - processing services
of motion picture film and post-production services,
see 59.12.1

74.20.31.00.00

Nuotraukų apdorojimo paslaugos
Photography processing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotraukų apdorojimo paslaugos

Description:

Photography processing services

74.20.32

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo paslaugos
Restoration and retouching services of photography

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo paslaugos

Description:

Restoration and retouching services of photography

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - senų nuotraukų atstatymo
paslaugos - retušavimas ir kiti specialieji fotografijos
efektai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of old
photograph restoration - retouching and other special
photographic effects

74.20.32.00.00

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo paslaugos
Restoration and retouching services of photography

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo paslaugos

Description:

Restoration and retouching services of photography

74.20.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, fotografijos paslaugos
Other photographic services, n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, fotografijos paslaugos

Description:

Other photographic services, n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mikrofilmavimo paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - fotokopijavimo paslaugos,
žr. 82.19.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - microfilming services This
subcategory excludes: - photocopying services, see
82.19.11

74.20.39.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, fotografijos paslaugos
Other photographic services, n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, fotografijos paslaugos

Description:

Other photographic services, n.e.c.

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
Translation and interpretation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

Description:

Translation and interpretation services
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74.30

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
Translation and interpretation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

Description:

Translation and interpretation services

74.30.1

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos
Translation and interpretation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

Description:

Translation and interpretation services

74.30.11

Vertimo raštu paslaugos
Translation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vertimo raštu paslaugos

Description:

Translation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, paprastai
susijusios su vienos kalbos tekstų vertimu į kitą kalbą,
kurio rezultatas yra rašytinis dokumentas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services generally related
to the translation of texts from one language to
another, resulting in a written document

74.30.11.00.00

Vertimo raštu paslaugos
Translation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vertimo raštu paslaugos

Description:

Translation services

74.30.12

Vertimo žodžiu paslaugos
Interpretation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vertimo žodžiu paslaugos

Description:

Interpretation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vertimo žodžiu paslaugos,
paprastai susijusios su to, kas buvo pasakyta žodžiu
viena kalba, perdavimu žodžiu kita kalba

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - interpretation services are
generally concerned with stating orally in one
language what has been stated orally in another
language

74.30.12.00.00

Vertimo žodžiu paslaugos
Interpretation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vertimo žodžiu paslaugos

Description:

Interpretation services

74.9

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos
Other professional, scientific and technical services n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, mokslinės ir
techninės paslaugos

Description:

Other professional, scientific and technical services
n.e.c.
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74.90

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos
Other professional, scientific and technical services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, mokslinės ir
techninės paslaugos

Description:

Other professional, scientific and technical services
n.e.c.

74.90.1

Niekur kitur nepriskirtos profesinės bei techninės pagalbos ir konsultacijų paslaugos
Professional and technical support and consulting services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos profesinės bei techninės
pagalbos ir konsultacijų paslaugos

Description:

Professional and technical support and consulting
services n.e.c.

74.90.11

Sąskaitų audito ir važtos tarifų informacijos paslaugos
Bill auditing and freight rate information services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sąskaitų audito ir važtos tarifų informacijos paslaugos

Description:

Bill auditing and freight rate information services

74.90.11.00.00

Sąskaitų audito ir važtos tarifų informacijos paslaugos
Bill auditing and freight rate information services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sąskaitų audito ir važtos tarifų informacijos paslaugos

Description:

Bill auditing and freight rate information services

74.90.12

Verslo tarpininkavimo ir vertinimo paslaugos, išskyrus nekilnojamojo turto ir draudimo veiklą
Business brokerage and appraisal services other than for real estate and insurance

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verslo tarpininkavimo ir vertinimo paslaugos, išskyrus
nekilnojamojo turto ir draudimo veiklą

Description:

Business brokerage and appraisal services other than
for real estate and insurance

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mažų ir vidutinių įmonių,
Explanatory
įskaitant profesinę praktiką, pirkimo ir pardavimo
notes:
rengimo paslaugos - antikvarinių daiktų, juvelyrinių
dirbinių ir pan. įkainojimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - draudimo vertinimo paslaugos, žr. 66.21.10 nekilnojamojo turto brokerių teikiamos paslaugos, žr.
68.31.1 - nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos, žr.
68.31.16

74.90.12.00.00

Verslo tarpininkavimo ir vertinimo paslaugos, išskyrus nekilnojamojo turto ir draudimo veiklą
Business brokerage and appraisal services other than for real estate and insurance

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verslo tarpininkavimo ir vertinimo paslaugos, išskyrus
nekilnojamojo turto ir draudimo veiklą

Description:

Business brokerage and appraisal services other than
for real estate and insurance

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services of arranging for
the purchase and sale of small and medium-sized
businesses, including professional practices - appraisal
services for antiques, jewellery, etc. This subcategory
excludes: - appraisal services for insurance, see
66.21.10 - services provided by real estate brokers, see
68.31.1 - real estate appraisal services, see 68.31.16
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74.90.13

Aplinkosaugos konsultacijų paslaugos
Environmental consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aplinkosaugos konsultacijų paslaugos

Description:

Environmental consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aplinkosaugos įvertinimo
Explanatory
paslaugos, t. y. objektyvios studijos, atliekamos dėl
notes:
vieno ar kelių šių tikslų: nustatyti ar tam tikroje vietoje
aplinka yra užteršta ar ne, jei užteršta, nustatomas
taršos šaltinis, pobūdis ir mastas; įvertinti su siūlomu
projektu arba vietove susijusį pavojų visuomenės
saugumui ir sveikatai, esant aplinkos taršai; įvertinti
aplinkos pokyčių, kuriuos sukelia žmogaus arba
gamtos veikla, poveikį ekologijai arba ekonomikai aplinkosaugos audito paslaugos, t. y. nepriklausomas
įvertinimas kaip šalis laikosi taikytinų aplinkosaugos
reikalavimų arba šalies aplinkosaugos strategijos,
praktikos ir kontrolės - vietos švarinimo planavimo
paslaugos, t. y. aplinkos taršos sumažinimo planų
rengimas, paprastai tam tikrose vietose, į kuriuos įeina
techniniai ar kiti reikalavimai, kaip nurodyta teisės
aktuose ar įstatymuose - aplinkosaugos studijų
vertinimo paslaugos, t. y. analizės, kurioje paaiškinamos
stipriosios ir silpnosios aplinkosaugos studijos pusės ir
pateikiamas pagrindas alternatyviems sprendimams,
paslaugos. Į aplinkosaugos studijų vertinimą taip pat
gali įeiti būsimo atsako į aplinkosaugos teisės aktus
analizė - gamtinių išteklių valdymo konsultavimo
paslaugos, t. y. su gerąja šių išteklių ekologiškai
darnaus naudojimo ir plėtros patirtimi susijusios
objektyvios informacijos, patarimų arba gairių teikimas:
žemės, miškų; vandens telkinių; dujų; naftos;
naudingųjų iškasenų; laukinių gyvūnų populiacijos ir
kitų gamtinių išteklių - atliekų tvarkymo konsultavimo
paslaugos, t. y. su geriausia atliekų mažinimo,
transportavimo, tvarkymo, pašalinimo ir (arba)
perdirbimo patirtimi susijusios objektyvios
informacijos, patarimų arba konsultacijų teikimas aplinkosaugos strategijos kūrimo konsultavimo
paslaugos, t. y. patariant viešoms ar privačioms
institucijoms dėl aplinkosaugos statutų, teisės aktų,
standartų arba praktikos vadovų sudarymo, rengimo ir
įdiegimo - kitos, niekur kitur nepriskirtos, konsultavimo
aplinkosaugos klausimais paslaugos

74.90.13.00.00

Aplinkosaugos konsultacijų paslaugos
Environmental consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aplinkosaugos konsultacijų paslaugos

Description:

Environmental consulting services

74.90.14

Orų prognozavimo ir meteorologijos paslaugos
Weather forecasting and meteorological services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Orų prognozavimo ir meteorologijos paslaugos

Description:

Weather forecasting and meteorological services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atmosferos meteorologinės
analizės ir orų procesų bei gamtinių sąlygų numatymo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - providing meteorological
analysis of the atmosphere and predicting weather
processes and weather conditions

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - environmental
assessments, i.e. objective studies undertaken for any
one or more of the following purposes: identify
whether or not environmental contamination exists at
a particular site, and if so the source, nature, and extent
of the contamination; assess the risk to public safety
and health from environmental contamination
associated with a project that is proposed or in place;
evaluate the impact on the ecology or economy of
environmental changes resulting from human or
natural activities - environmental audits, i.e.
independent assessment of the current status of a
party's compliance with applicable environmental
requirements or of a party’s environmental compliance
policies, practices and controls - site remediation
planning services, i.e. preparation of plans for the
abatement of environmental contamination, usually at
a specific site, that incorporate such technical or other
requirements as may be prescribed by law or
regulation - evaluation of environmental studies, i.e.
provision of analysis that explains the strengths or
weaknesses of an environmental study and provides
the basis for alternative judgments. The evaluation of
environmental studies may also include an analysis of
future responses to environmental regulators - natural
resource management consulting, i.e. provision of
objective information, advice, or guidance concerning
the best practices for ecologically sustainable
development and use of: land; forests; bodies of water;
gas, oil, and mineral deposits; wildlife populations and
other natural resources - waste management
consulting, i.e. provision of objective information,
advice, or guidance concerning the best practices for
the minimisation, transport, handling, disposal and/or
recycling of waste - environmental policy development
consulting, i.e. advising public or private institutions on
the design, development and implementation of
environmental statutes, regulations, standards, or
practices - other environmental consulting services
n.e.c.
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74.90.14.00.00

Orų prognozavimo ir meteorologijos paslaugos
Weather forecasting and meteorological services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Orų prognozavimo ir meteorologijos paslaugos

Description:

Weather forecasting and meteorological services

74.90.15

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos
Security consulting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos

Description:

Security consulting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
Explanatory
kliento poreikių nustatymas ir patarimų bei
notes:
rekomendacijų, kokios saugumo sistemos labiausiai
tinka klientui arba kaip pagerinti esamas sistemas,
teikimas Į šią subkategoriją neįeina: - kompiuterių
saugumo konsultavimo paslaugos, žr. 62.02 - saugumo
sistemų įtaisų stebėjimo ir techninės priežiūros
paslaugos, žr. 80.20.10

74.90.15.00.00

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos
Security consulting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos

Description:

Security consulting services

74.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos
Other scientific and technical consulting services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mokslinių ir techninių
konsultacijų paslaugos

Description:

Other scientific and technical consulting services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - matematikų, statistikų ir pan. Explanatory
teikiamos mokslinio konsultavimo paslaugos notes:
agronomų ir žemės ūkio ekonomistų teikiamos
paslaugos - kiekybinių apklausų tyrėjų teikiamos
paslaugos - kitų, niekur kitur nepriskirtų, mokslinių ir
techninių konsultantų paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - vadybos konsultantų teikiamos paslaugos, žr.
70.22.1 - architektūros ir inžinerijos konsultantų
teikiamos paslaugos, žr. 71.11.24, 71.12.11 - rinkodaros
konsultantų teikiamos paslaugos, žr. 73.11.1

This subcategory includes: - scientific consulting
services from mathematicians, statisticians, etc. services provided by agronomists and agricultural
economists - services provided by quantity surveyors services provided by other scientific and technical
consultants n.e.c. This subcategory excludes: - services
provided by management consultants, see 70.22.1 services provided by architecture and engineering
consultants, see 71.11.24, 71.12.11 - services provided
by marketing consultants, see 73.11.1

74.90.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mokslinių ir techninių konsultacijų paslaugos
Other scientific and technical consulting services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mokslinių ir techninių
konsultacijų paslaugos

Description:

Other scientific and technical consulting services n.e.c.

74.90.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir verslo paslaugos
Other professional, technical and business services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services consisting of
determining clients' needs and of providing advice and
suggestions as to the type of security that is best
suited for the client or as to improvements in existing
systems This subcategory excludes: - consulting
services for computer security, see 62.02 - monitoring
and maintaining services for security systems devices,
see 80.20.10
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Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir
verslo paslaugos

74.90.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir verslo paslaugos
Other professional, technical and business services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir
verslo paslaugos

Description:

Other professional, technical and business services
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specialistų teikiamos
Explanatory
konsultavimo paslaugos, kitos nei nekilnojamojo turto, notes:
draudimo ar inžinerijos konsultacijos, pvz., specialistų
konsultavimo paslaugos meno klausimais, specialistų
paslaugos teismų klausimais ir pan. - vadybos
paslaugos, susijusios su autorinėmis teisėmis ir iš jų
gaunamomis pajamomis, išskyrus filmų ir atlikėjų
autorines teises - vadybos paslaugos, susijusios su
teisėmis į gamybos nuosavybę (patentai, licencijos,
prekės ženklai, frančizės ir pan.) Į šią subkategoriją taip
pat įeina: - agentūrų ir agentų kitų asmenų vardu
teikiamos paslaugos asmenims, siekiantiems sudaryti
sutartis dalyvauti filmuose, teatro pastatymuose arba
kituose pramogų ar sporto renginiuose - knygų, pjesių,
meno kūrinių, nuotraukų ir pan. teikimo leidėjams,
prodiuseriams ir kt. paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - filmų autorinių teisių vadybos paslaugos, žr.
59.13.12 - atlikėjų teisių vadybos paslaugos, žr.
90.02.19 - meno įrenginių eksploatavimo paslaugos, žr.
90.04.10 - sporto renginių organizavimo paslaugos, žr.
93.11.10, 93.12.10

74.90.20.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir verslo paslaugos
Other professional, technical and business services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, profesinės, techninės ir
verslo paslaugos

Description:

Other professional, technical and business services
n.e.c.

75

Veterinarijos paslaugos
Veterinary services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services

75.0

Veterinarijos paslaugos
Veterinary services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services

75.00

Veterinarijos paslaugos
Veterinary services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Description:

Other professional, technical and business services
n.e.c.

This subcategory includes: - specialist advisory services
other than for real estate, insurance and engineering,
e.g. specialist advisory services in art, specialist services
for courts of law, etc. - management services for
copyrights and their revenues, except for motion
picture and artistic rights - management services for
rights to industrial property (patents, licences,
trademarks, franchises, etc.) This subcategory also
includes: - services provided by agencies and agents
on behalf of individuals seeking engagements in
motion pictures, theatrical productions or other
entertainment or sports attractions - placement of
books, plays, artworks, photographs, etc. with
publishers, producers, etc. This subcategory excludes: management services of motion picture rights, see
59.13.12 - management services of artistic rights, see
90.02.19 - arts facilities operation services, see 90.04.10
- sports event organisation services, see 93.11.10,
93.12.10
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75.00.1

Veterinarijos paslaugos
Veterinary services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - su gyvulininkyste susijusios
paslaugos, tokios kaip dirbtinis apsėklinimas, žr.
01.62.10 - veterinarinių tyrimų ir kontrolės paslaugos,
susijusios su maisto gamyba, žr. 71.20.11

Explanatory
notes:

This category excludes: - services related to animal
husbandry such as artificial insemination, see 01.62.10 veterinary testing and control services in relation to
food production, see 71.20.11

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos paslaugos
Veterinary services for pet animals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūnų augintinių veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services for pet animals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvūnų ir veterinarijos klinikų Explanatory
bei ambulatorinės medicinos, chirurgijos ir
notes:
odontologijos paslaugos, teikiamos gyvūnams
augintiniams. Šiomis paslaugomis siekiama gydyti,
atstatyti ir (arba) palaikyti gyvūno sveikatą. - klinikos,
laboratorijos ir techninės paslaugos, pašarai (įskaitant
specialias dietas) ir kitos priemonės bei ištekliai Į šią
subkategoriją neįeina: - gyvūnų augintinių prieglaudos
paslaugos, neteikiant veterinarinės priežiūros paslaugų,
žr. 96.09.11

75.00.11.00.00

Gyvūnų augintinių veterinarijos paslaugos
Veterinary services for pet animals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų augintinių veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services for pet animals

75.00.12

Gyvulių veterinarijos paslaugos
Veterinary services for livestock

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvulių veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services for livestock

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvūnų ir veterinarijos klinikų Explanatory
bei ambulatorinės medicinos, chirurgijos ir
notes:
odontologijos paslaugos, teikiamos ūkiniams
gyvuliams. Šiomis paslaugomis siekiama gydyti,
atstatyti ir (arba) palaikyti gyvūno sveikatą. - klinikų,
laboratorijų ir techninės paslaugos, pašarai (įskaitant
specialias dietas) ir kiti įrenginiai bei ištekliai Į šią
subkategoriją neįeina: - bandos tyrimo paslaugos,
bandos sudarymo paslaugos, ganymo paslaugos,
gaidžių kastravimo paslaugos, žr. 01.62.10 - avių
kirpimo paslaugos, žr. 01.62.10 - ūkinių gyvulių šėrimo
paslaugos, neteikiant veterinarinės priežiūros paslaugų,
žr. 01.62.10

75.00.12.00.00

Gyvulių veterinarijos paslaugos
Veterinary services for livestock

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvulių veterinarijos paslaugos

Description:

Veterinary services for livestock

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - animal and veterinary
hospital and non-hospital medical, surgical and dental
services delivered to pet animals. The services are
aimed at curing, restoring and/or maintaining the
health of the animal. - hospital, laboratory and
technical services, foods (including special diets) and
other facilities and resources This subcategory
excludes: - pet animal boarding services without health
care services, see 96.09.11

This subcategory includes: - animal and veterinary
hospital and non-hospital medical, surgical and dental
services delivered to livestock. The services are aimed
at curing, restoring and/or maintaining the health of
the animal. - hospital, laboratory and technical services,
foods (including special diets) and other facilities and
resources This subcategory excludes: - herd testing
services, droving services, agistment services, poultry
caponising services, see 01.62.10 - sheep shearing
services, see 01.62.10 - farm animal boarding services
without health care services, see 01.62.10
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75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos
Other veterinary services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos veterinarijos paslaugos

Description:

Other veterinary services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvūnų ir veterinarijos klinikų Explanatory
bei ambulatorinės medicinos, chirurgijos ir
notes:
odontologijos paslaugos, teikiamos kitiems, ne
gyvūnams augintiniams ar ne ūkiniams gyvuliams,
gyvūnams (įskaitant zoologijos sodo gyvūnus ir
gyvūnus, auginamus dėl kailių arba kitų produktų).
Šiomis paslaugomis siekiama gydyti, atstatyti ir (arba)
palaikyti gyvūno sveikatą. - klinikos, laboratorijos ir
techninės paslaugos, pašarai (įskaitant specialias
dietas) ir kitos priemonės bei ištekliai

75.00.19.00.00

Kitos veterinarijos paslaugos
Other veterinary services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos veterinarijos paslaugos

Description:

Other veterinary services

N

ADMINISTRACINĖS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ADMINISTRACINĖS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

Description:

ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICES

77

Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį skyrių neįeina: - finansinės išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 64.91.10

Explanatory
notes:

This division excludes: - financial leasing services, see
64.91.10

77.1

Variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of motor vehicles

77.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
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This subcategory includes: - animal and veterinary
hospital and non-hospital medical, surgical and dental
services delivered to animals other than pets or
livestock (including zoo animals and animals raised for
their fur production or other products). The services
are aimed at curing, restoring and/or maintaining the
health of the animal. - hospital, laboratory and
technical services, foods (including special diets) and
other facilities and resources

Rental and leasing services of cars and light motor
vehicles

1 790/1 939

PGPK 2013

77.11.1

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.11.10

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of cars and light motor
vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

šią subkategoriją įeina: - keleivinių automobilių ir kitų
lengvųjų variklinių transporto priemonių, kurių svoris
ne didesnis kaip 3,5 t, be vairuotojo nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - keleivinių automobilių su vairuotoju nuomos
ar išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 49.32.12

This subcategory includes: - rental and leasing services
of passenger cars and other light motor vehicles, with a
weight = 3,5 tons, without driver This subcategory
excludes: - leasing, rental or hiring services of
passenger cars with driver, see 49.32.12

77.11.10.00.00

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of cars and light motor vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.12

Sunkvežimių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of trucks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sunkvežimių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of trucks

77.12.1

Sunkvežimių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of trucks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sunkvežimių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of trucks

77.12.11

Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of goods transport vehicles without driver

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos Description:
ir išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of goods transport vehicles
without driver

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - variklinių transporto
priemonių, kurių svoris didesnis kaip 3,5 t, ir kurių
pagrindinė paskirtis yra prekių transportavimas (pvz.,
puspriekabės, traktoriai, sunkvežimiai, autofurgonai ir
kitos universalios transporto priemonės), be vairuotojo
nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - komercinių krovininių

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of motor vehicles, with a weight > 3,5 tons,
without driver, principally designed for the transport of
goods (e.g. semi-trailers, tractors, lorries, freight vans
and other utility vehicles) This subcategory excludes: rental or hiring services concerning commercial freight
vehicles with driver, see 49.41.20
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Explanatory
notes:

Explanatory
notes:

Rental and leasing services of cars and light motor
vehicles

Rental and leasing services of cars and light motor
vehicles
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transporto priemonių su vairuotoju nuomos paslaugos,
žr. 49.41.20
77.12.11.00.00

Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of goods transport vehicles without driver

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krovininių transporto priemonių be vairuotojų nuomos Description:
ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.12.19

Kitų sausumos transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other land transport equipment without driver

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų sausumos transporto priemonių be vairuotojų
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other land transport
equipment without driver

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo transporto tipo
Explanatory
keleivinių transporto priemonių, tokių kaip autobusai,
notes:
be vairuotojo nuomos ar išperkamosios nuomos
paslaugos - kitų sausumos transporto priemonių be
vairuotojo nuomos ar išperkamosios nuomos
paslaugos - žmogaus ar gyvūno traukiamų keleivinių
transporto priemonių be vairuotojo nuomos paslaugos
Į šią subkategoriją neįeina: - viešojo keleivinio
transporto priemonių su vairuotoju nuomos ar
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 49.39.31 dviračių, slidžių nuomos ar išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 77.21.10 - motociklų, autonamelių ir
automobilių furgonų be vairuotojo nuomos arba
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.39.13

77.12.19.00.00

Kitų sausumos transporto priemonių be vairuotojų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other land transport equipment without driver

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų sausumos transporto priemonių be vairuotojų
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other land transport
equipment without driver

77.2

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of personal and household goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of personal and household
goods

77.21

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of recreational and sports goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of recreational and sports
goods
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Rental and leasing services of goods transport vehicles
without driver

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of other public-transport-type passenger
vehicles such as buses without driver - leasing, rental
or hiring services concerning other land transport
equipment without operator - man- or animal-drawn
passenger vehicle rental services without the services
of a driver This subcategory excludes: - leasing, rental
or hiring services of public-transport-type passenger
vehicles with operator, see 49.39.31 - leasing, rental or
hiring services of bicycles, skis, see 77.21.10 - leasing,
rental or hiring services concerning motorcycles,
caravans and campers without drivers, see 77.39.13
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77.21.1

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of recreational and sports goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of recreational and sports
goods

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of recreational and sports goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of recreational and sports
goods

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pramoginės ir laisvalaikio
įrangos nuomos arba išperkamosios nuomos
paslaugos: • dviračiai, slidės, pačiūžos • sklandytuvai ir
skraidyklės • vandens sporto įranga (pvz., banglentės,
vandens slidės) • pramoginiai laivai (kanojos, burinės
valtys ir kiti pramoginiai laivai) • kita sporto įranga
(pvz., golfo lazdos, lauko žaidimams reikalinga įranga,
žaidimų raketės ir pan.), žirgų balnai, stovyklavimo
įranga ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: - vaizdo
kasečių ir diskų nuomos paslaugos, žr. 77.22.10 - kitų
asmeninių ir namų ūkio paskirties prekių nuomos
paslaugos, žr. 77.29.1 - laisvalaikio ir pramogų įrangos
nuomos paslaugos kaip sudedamoji poilsio paslaugų
dalis, žr. 93.29.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services concerning pleasure and leisure equipment,
such as: • bicycles, snow skis, ice skates • gliders, hang
gliders • water-sport equipment (e.g., surfboards,
water-skis) • pleasure boats (canoes, sailboat and other
pleasure boats) • other sports equipment (e.g., golf
clubs, equipment for playing field games, racquet
games, etc.), saddle-horses, camping equipment, etc.
This subcategory excludes: - rental services of video
tapes and disks, see 77.22.10 - rental services of other
personal and household goods, see 77.29.1 - rental
services of leisure and pleasure equipment as an
integral part of recreational facilities, see 93.29.1

77.21.10.00.00

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of recreational and sports goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of recreational and sports
goods

77.22

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos
Rental services of video tapes and disks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos

Description:

Rental services of video tapes and disks

77.22.1

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos
Rental services of video tapes and disks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos

Description:

Rental services of video tapes and disks

77.22.10

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos
Rental services of video tapes and disks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos

Description:

Rental services of video tapes and disks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įrašytų vaizdo juostų, CD ir
DVD namų pramogoms skirtai įrangai nuomos ir

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services concerning pre-recorded video tapes, CD's
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išperkamosios nuomos paslaugos - įrašų, įrašytų garso
kasečių ir kompaktinių diskų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos - vaizdo žaidimų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

and DVDs for use in home entertainment equipment leasing, rental or hiring services of pre-recorded
records, sound cassettes and compact discs - leasing,
rental or hiring services concerning video games

77.22.10.00.00

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos
Rental services of video tapes and disks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos

Description:

Rental services of video tapes and disks

77.29

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other personal and household goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other personal and
household goods

77.29.1

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other personal and household goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other personal and
household goods

77.29.11

Televizorių, radijo imtuvų, kasetinių vaizdo magnetofonų ir susijusios įrangos bei jų priedų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of televisions, radios, video cassette recorders and related equipment and accessories

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Televizorių, radijo imtuvų, kasetinių vaizdo
magnetofonų ir susijusios įrangos bei jų priedų
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of televisions, radios, video
cassette recorders and related equipment and
accessories

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių elektrinės ir
Explanatory
elektroninės namų pramogoms skirtos įrangos nuomos notes:
ir išperkamosios nuomos paslaugos, tokios kaip: •
stereosistemos, kasetiniai magnetofonai, televizoriai,
radijo imtuvai • vaizdo magnetofonai ir panaši įranga

77.29.11.00.00

Televizorių, radijo imtuvų, kasetinių vaizdo magnetofonų ir panašios įrangos bei jų priedų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of televisions, radios, video cassette recorders and related equipment and accessories

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Televizorių, radijo imtuvų, kasetinių vaizdo
Description:
magnetofonų ir panašios įrangos bei jų priedų nuomos
ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.29.12

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of furniture and other household appliances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of furniture and other
household appliances

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - baldų (įskaitant čiužinius ir
čiužinių rėmus), elektrinių ir neelektrinių namų ūkio
prietaisų, tokių kaip šaldytuvai, skalbimo mašinos,

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of furniture (incl. mattresses and mattress
supports), household appliances, whether or not
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Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of all kinds of electrical and electronic home
entertainment equipment, such as: • stereo systems,
tape decks, televisions, radios • video cassette
recorders and similar equipment

Rental and leasing services of televisions, radios, video
cassette recorders and related equipment and
accessories
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kambario oro kondicionieriai, džiovintuvai, keptuvės,
maišikliai ir pan., nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos - keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir stalo
įrankių nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - biuro baldų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.33.11

electrical, such as refrigerators, washing machines,
room air conditioners, fans, toasters, mixers, etc. leasing, rental or hiring services of pottery and glass,
kitchen and table ware This subcategory excludes: rental and leasing services of office furniture, see
77.33.11

77.29.12.00.00

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of furniture and other household appliances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

77.29.13

Muzikos instrumentų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų nuomos ir išperkamosios nuomos Description:
paslaugos

77.29.13.00.00

Muzikos instrumentų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų nuomos ir išperkamosios nuomos Description:
paslaugos

77.29.14

Namų ūkio skalbinių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of household linen

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Namų ūkio skalbinių nuomos ir išperkamosios nuomos Description:
paslaugos

Rental and leasing services of household linen

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - skalbyklų teikiamos su
skalbiniais susijusios paslaugos, žr. 96.01.1

This subcategory excludes: - provision services of linen
by laundries, see 96.01.1

77.29.14.00.00

Namų ūkio skalbinių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of household linen

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namų ūkio skalbinių nuomos ir išperkamosios nuomos Description:
paslaugos

77.29.15

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of textiles, clothing and footwear

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of textiles, clothing and
footwear

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją taip pat įeina: - kostiumų nuomos
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - skalbyklų
teikiamos darbo uniformų ir susijusių skalbinių tiekimo
paslaugos, žr. 96.01.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes also: - rental services of
costumes This subcategory excludes: - provision
services of work uniforms and related items by
laundries, see 96.01.1
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Explanatory
notes:

Rental and leasing services of furniture and other
household appliances

Rental and leasing services of musical instruments

Rental and leasing services of musical instruments

Rental and leasing services of household linen
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77.29.15.00.00

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of textiles, clothing and footwear

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of textiles, clothing and
footwear

77.29.16

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto darbams nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of do-it-yourself machinery and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto darbams nuomos Description:
ir išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of do-it-yourself machinery
and equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vejapjovių, remonto įrankių ir Explanatory
kt. be operatoriaus nuomos ar išperkamosios nuomos notes:
paslaugos

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of lawnmowers, tools for repairs, etc., without
operator

77.29.16.00.00

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto darbams nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of do-it-yourself machinery and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto darbams nuomos Description:
ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other personal and household goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other personal and
household goods n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuomos ar išperkamosios
Explanatory
nuomos paslaugos, susijusios su: • knygomis, žurnalais notes:
ir laikraščiais • fotoaparatais, fotografijos įranga,
žiūronais ir kitais optiniais prietaisais • gėlėmis ir
augalais • juvelyriniais dirbiniais • laikrodžiais ir pan. medicinos įrangos (ramentų) ir paramedicinos įrangos
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - automobilių, sunkvežimių,
vilkikų ir poilsiui skirtų transporto priemonių be
vairuotojo nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 77.1 - poilsio ir sporto prekių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.21.10 - vaizdo
juostų ir diskų nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 77.22.10 - muzikos instrumentų nuomos
ir išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.29.13 namų ūkio skalbinių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 77.29.14 - audinių, drabužių ir avalynės
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
77.29.15 - „pasidaryk pats“ tipo mašinų ir įrangos
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
77.29.16 - motociklų, autonamelių ir automobilių
furgonų be vairuotojo nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos, žr. 77.39.13

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Rental and leasing services of do-it-yourself machinery
and equipment

This subcategory includes: - leasing or rental services
of: • books, journals and magazines • cameras, photo
equipment, binoculars and other optical goods •
flowers and plants • jewellery • watches and clocks, etc.
- leasing, rental or hiring services of medical
equipment (crutches) and paramedical equipment This
subcategory excludes: - rental and leasing services of
cars, trucks, trailers and recreational vehicles without
driver, see 77.1 - rental and leasing services of
recreational and sports goods, see 77.21.10 - rental
and leasing services of video tapes and disks, see
77.22.10 - rental and leasing services of musical
instruments, see 77.29.13 - rental and leasing services
of household linen, see 77.29.14 - rental and leasing
services of textiles, clothing and footwear, see 77.29.15
- rental and leasing services of do-it-yourself
machinery and equipment, see 77.29.16 - rental and
leasing services of motorcycles, caravans and campers
without driver, see 77.39.13
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77.29.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other personal and household goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other personal and
household goods n.e.c.

77.3

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other machinery, equipment and tangible goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other machinery,
equipment and tangible goods

77.31

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of agricultural machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

77.31.1

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of agricultural machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

77.31.10

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of agricultural machinery and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of agricultural machinery
and equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žemės ir miškų ūkio mašinų Explanatory
ir įrangos, t. y. gaminių, kurių gamyba priskiriama 28.30 notes:
klasei, tokių kaip traktoriai ir padargai, sėjamosios,
sodinamosios, derliaus nuėmimo, javų pjovimo ir
rūšiavimo mašinos ir pan., be operatoriaus nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - žemės ir miškų ūkio mašinų su operatoriumi
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
01.61.10, 01.62.10, 02.40.10 - vejapjovių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.29.16

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of agricultural and forestry machinery and
equipment without operator, i.e. products produced by
class 28.30, such as tractors and implements, seed and
seedling planters, harvesting, cropping and sorting
machinery, etc. This subcategory excludes: - leasing,
rental or hiring services concerning agricultural and
forestry machinery and equipment with operator, see
01.61.10, 01.62.10, 02.40.10 - leasing, rental or hiring
services of lawnmowers, see 77.29.16

77.31.10.00.00

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of agricultural machinery and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios Description:
nuomos paslaugos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Rental and leasing services of agricultural machinery
and equipment

Rental and leasing services of agricultural machinery
and equipment

Rental and leasing services of agricultural machinery
and equipment
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77.32

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of construction and civil engineering machinery and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.32.1

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of construction and civil engineering machinery and equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.32.10

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of construction and civil engineering machinery and equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of construction and civil
engineering machinery and equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - statybos ir civilinės
Explanatory
inžinerijos mašinų ir įrangos be operatoriaus nuomos ir notes:
išperkamosios nuomos paslaugos - traktorių, skirtų
statybai ir žemės darbams, kelių greiderių, garinių volų,
buldozerių, ekskavatorių, autokrautuvų, pastolių, jų
nesurenkant ir neardant, apgyvendinimo vietoje
namelių ir pan. nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - statybos mašinų
ir įrangos su operatoriumi nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos, žr. F skyrių

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of construction and civil engineering
machinery and equipment without operator - leasing,
rental or hiring services concerning tractors for
construction and earth moving purposes, road graders,
steamrollers, bulldozers, excavating machinery, frontend loaders, scaffolding without erection and
dismantling, site huts, etc. This subcategory excludes: leasing, rental or hiring services of construction
machinery and equipment with operator, see section F

77.32.10.00.00

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of construction and civil engineering machinery and equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos Description:
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

77.33

Įstaigų mašinų ir įrangos (įskaitant kompiuterius) nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of office machinery and equipment (including computers)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (įskaitant kompiuterius)
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of office machinery and
equipment (including computers)

77.33.1

Įstaigų mašinų ir įrangos (įskaitant kompiuterius) nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of office machinery and equipment (including computers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (įskaitant kompiuterius)
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of office machinery and
equipment (including computers)
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Rental and leasing services of construction and civil
engineering machinery and equipment

Rental and leasing services of construction and civil
engineering machinery and equipment

Rental and leasing services of construction and civil
engineering machinery and equipment
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77.33.11

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius) nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of office machinery and equipment (excluding computers)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius)
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of office machinery and
equipment (excluding computers)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių biuro mašinų ir
Explanatory
įrangos be operatoriaus nuomos ir išperkamosios
notes:
nuomos paslaugos: • kopijavimo mašinos, rašomosios
mašinėlės ir tekstų redaktoriai • apskaitos mašinos ir
įranga, tokia kaip elektroniniai skaičiuotuvai, grynųjų
pinigų skaitiklis ir kitos mašinos, kuriose yra
skaičiavimo įtaisas - biuro baldų, seifų ir pan. nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - kompiuterių be operatoriaus nuomos ar
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.33.12 telefono ir fakso įrangos nuomos ar išperkamosios
nuomos paslaugos, žr. 77.39.14

77.33.11.00.00

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius) nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of office machinery and equipment (excluding computers)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius)
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of office machinery and
equipment (excluding computers)

77.33.12

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of computers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of computers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterių ir periferinės
Explanatory
įrangos, tokios kaip elektroniniai duomenų procesoriai, notes:
centriniai procesoriai, periferiniai įtaisai ir magnetiniai
ar optiniai skaitytuvai, be operatoriaus nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - kompiuterių su operatoriumi nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 63.11

77.33.12.00.00

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of computers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of computers

77.34

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of water transport equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of water transport
equipment

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of all kinds of office machinery and equipment
without operator, such as: • photocopiers • typewriters
and word processors • accounting machinery and
equipment such as electronic calculators, cash registers
and other machines incorporating a calculating device
- leasing, rental or hiring services of office furniture,
safes and the like This subcategory excludes: - leasing
or rental services of computers without operator, see
77.33.12 - leasing, rental or hiring services of telephone
and fax equipment, see 77.39.14

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of computers and peripheral equipment
without operator, such as electronic data processors,
central processing units, peripheral units and magnetic
or optical readers This subcategory excludes: - rental
and leasing services of computers with operator, see
63.11
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77.34.1

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of water transport equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of water transport
equipment

77.34.10

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of water transport equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of water transport
equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - valčių, laivų ir transporto
priemonių su oro pagalvėmis, kurių pagrindinė
paskirtis yra keleivių ir krovinių vežimas, be laivavedžio
nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - jūrinių ir pakrantės vandenų
transporto laivų su laivavedžiu nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 50.10.20 dėl
keleivinių laivų ir 50.20.21 dėl krovininių laivų - vidaus
vandenų transporto laivų su laivavedžiu nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 50.30.20 dėl
keleivinių laivų ir 50.40.21 dėl krovininių laivų pramoginių laivų nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 77.21.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of boats, ships and hovercraft without
operator, primarily designed for the conveyance of
passengers and freight This subcategory excludes: leasing, rental or hiring services of vessels for sea and
coastal water transport with operator, see 50.10.20 for
passenger vessels and 50.20.21 for freight vessels leasing, rental or hiring services of inland water vessels
with operator, see 50.30.20 for passenger vessels and
50.40.21 for freight vessels - leasing, rental or hiring
services of pleasure boats, see 77.21.10

77.34.10.00.00

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of water transport equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vandens transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of water transport
equipment

77.35

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of air transport equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of air transport equipment

77.35.1

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of air transport equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of air transport equipment

77.35.10

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of air transport equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of air transport equipment
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - oro transporto priemonių
Explanatory
(pvz., sraigtasparnių, lėktuvų, karšto oro balionų) be
notes:
piloto nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - oro transporto priemonių su
pilotu nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos, žr.
51.10.20 - sklandytuvų ir skraidyklių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.21.10

77.35.10.00.00

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of air transport equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro transporto įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of air transport equipment

77.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiojo turto nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiojo turto nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other machinery,
equipment and tangible goods n.e.c.

77.39.1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiojo turto nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiojo turto nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other machinery,
equipment and tangible goods n.e.c.

77.39.11

Geležinkelio transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of railroad vehicles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelio transporto priemonių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of railroad vehicles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - komercinio geležinkelių
transporto be operatoriaus nuomos ir nefinansinės
išperkamosios nuomos paslaugos, tokios kaip: •
lokomotyvai ir kitokie riedmenys, metro traukiniai,
lengvojo geležinkelio priemonės ir tramvajai Šių
priemonių nuomos sutartys yra tokios, kuriose
nenumatomas nuomotojo finansavimas. Nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugoms gali būti priskirtos
techninės priežiūros ir remonto paslaugos, draudimas,
žalos atlyginimas ir garantija. Į šią subkategoriją
neįeina: - paskolų, skirtų finansuoti inventorių, teikimo
pardavėjams ir dileriams paslaugos, žr. 64.19.25,
64.92.15 - nuomos sutarčių, kuriose numatomas
nuomininko finansavimas, sudarymo paslaugos, žr.
64.91.10 - atskirai parduodamos draudimo ir žalos
atlyginimo paslaugos, žr. 65.12.31 - atskirai
parduodamos geležinkelio transporto priemonių
techninės priežiūros ir remonto paslaugos, žr. 33.17.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - rental and non-financial
leasing of commercial rail transportation equipment,
without operator, such as: • locomotives and other
rolling stock, subway cars, light rail equipment and
streetcars The leases in this product are those which
are not structured to provide financing to the lessee.
The rental and leasing service may include
maintenance and repair services and insurance,
damage waivers and warranties. This subcategory
excludes: - providing loans to vendors and dealers to
finance their inventories, see 64.19.25, 64.92.15 providing leases which are structured to provide
financing to the lessee, see 64.91.10 - insurance and
damage waiver services sold separately, see 65.12.31 maintenance and repair services of railroad transport
equipment sold separately, see 33.17.11
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This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of air transport equipment (e.g., helicopters,
airplanes, hot air balloons) without operator This
subcategory excludes: - leasing, rental or hiring
services of air transport equipment with operator, see
51.10.20 - leasing, rental or hiring services of gliders
and hang gliders, see 77.21.10
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77.39.11.00.00

Geležinkelio transporto priemonių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of railroad vehicles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelio transporto priemonių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of railroad vehicles

77.39.12

Konteinerių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of containers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Konteinerių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of containers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mišraus transporto
konteinerių nuoma ir išperkamoji nuoma

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - rental and leasing of
intermodal containers

77.39.12.00.00

Konteinerių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of containers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Konteinerių nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Description:

Rental and leasing services of containers

77.39.13

Motociklų, priekabinių namelių ir kemperių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of motorcycles, caravans and campers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Motociklų, priekabinių namelių ir kemperių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of motorcycles, caravans
and campers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - motociklų, priekabinių
namelių ir kemperių be vairuotojo nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - keleivinių viešojo transporto priemonių su
vairuotoju nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos, žr. 49.39.31 - dviračių, slidžių, nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.21.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services concerning motorcycles, caravans and
campers without drivers This subcategory excludes: leasing, rental or hiring services of public-transporttype passenger vehicles with operator, see 49.39.31 leasing, rental or hiring services of bicycles, skis, see
77.21.10

77.39.13.00.00

Motociklų, priekabinių namelių ir kemperių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of motorcycles, caravans and campers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Motociklų, priekabinių namelių ir kemperių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of motorcycles, caravans
and campers

77.39.14

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of telecommunications equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of telecommunications
equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - telekomunikacijų įrangos be
operatoriaus nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos: • komercinio radijo, televizijos ir

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services of telecommunications equipment without
operator: • commercial radio, television and
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telekomunikacijų įranga • telefonai, fakso mašinos,
pranešimų gavikliai ir mobilieji telefonai

telecommunications equipment • telephones, fax
machines, pagers and cellular telephones

77.39.14.00.00

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of telecommunications equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of telecommunications
equipment

77.39.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos be operatoriaus ir materialiųjų vertybių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other machinery and equipment without operator and tangible goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos be
operatoriaus ir materialiųjų vertybių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other machinery and
equipment without operator and tangible goods n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paprastai naudojamos kaip
Explanatory
gamybos pagrindinės priemonės, bet kurios rūšies
notes:
elektrinių ir neelektrinių mašinų, išskyrus asmenines ir
namų ūkio priemones, be operatoriaus nuomos ir
išperkamosios paslaugos: • varikliai ir turbinos • staklės
• kasybos ir naftos gavybos įranga • monetomis
valdomos lošimų mašinos • parodų įranga • kino filmų
gamybos įranga • profesionalioji ir mokslinė matavimo
ir kontrolės įranga • kitos komercinės ir pramoninės
mašinos Į šią subkategoriją taip pat įeina: - kilnojamų
gyvenamųjų arba biuro namelių nuomos paslaugos gyvūnų (pvz., bandos, veislinių žirgų) nuomos
paslaugos - padėklų nuomos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - žemės ūkio ir miškų mašinų ir
įrangos be operatoriaus nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos, žr. 77.31.10 - statybos ir civilinės
inžinerijos mašinų ir įrangos be operatoriaus nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.32.10 - baldų,
įstaigos įrangos ir mašinų be operatoriaus nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos, žr. 77.33.11 kompiuterių be operatoriaus nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos, žr. 77.33.12

77.39.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos be operatoriaus ir materialiųjų vertybių nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
Rental and leasing services of other machinery and equipment without operator and tangible goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos be
operatoriaus ir materialiųjų vertybių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Description:

Rental and leasing services of other machinery and
equipment without operator and tangible goods n.e.c.

77.4

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus, licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use intellectual property and similar products, except copyrighted works

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais
produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus,
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use intellectual
property and similar products, except copyrighted
works

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - leasing, rental or hiring
services concerning all kinds of machinery, whether or
not electrical, except personal or household goods,
generally used as capital goods by industry, without
operator, such as: • engines and turbines • machine
tools • mining and oil field equipment • coin-operated
gambling machines • exhibition material • motion
picture production equipment • professional, scientific
measuring and control apparatus • other commercial
and industrial machinery This subcategory also
includes: - rental services of accommodation or office
containers - rental services of animals (e.g. herds, race
horses) - rental services of pallets This subcategory
excludes: - leasing, rental or hiring services concerning
agricultural and forestry machinery and equipment
without operator, see 77.31.10 - leasing, rental or
hiring services concerning construction and civil
engineering machinery and equipment without
operator, see 77.32.10 - leasing, rental or hiring
services concerning office machinery, furniture and
equipment without operator, see 77.33.11 - leasing,
rental or hiring services concerning computers, without
operator, see 77.33.12
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77.40

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus, licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use intellectual property and similar products, except copyrighted works

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais
produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus,
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use intellectual
property and similar products, except copyrighted
works

77.40.1

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus, licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use intellectual property and similar products, except copyrighted works

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Teisės naudotis intelektinės nuosavybės ir panašiais
produktais, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus,
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use intellectual
property and similar products, except copyrighted
works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - sutikimas, teisių suteikimas ar
kitoks leidimas naudoti intelektinės nuosavybės
saugomus ir pan. produktus Čia įeina teisės naudoti
šiuos produktus suteikimas, toks kaip trečiųjų šalių
licencijavimas; patentuotų modelių naudojimas
gamybos procese, gaminant naujas prekes ir pan. Čia
neįeina riboto galutinių vartotojų skaičiaus licencijos,
kurios parduodamos kaip produkto dalis (pvz.,
įpakuota programinė įranga, knygos). Į šią kategoriją
neįeina: - autoriaus teisės saugomų kūrinių (knygų,
filmų, muzikos, programinės įrangos, kompiuterinių
žaidimų) licencijavimo paslaugos, žr. atitinkamas
subkategorijas 58, 59 skyriuose - projektavimo,
sertifikavimo ir teisinės paslaugos, susijusios su
intelektinės nuosavybės saugomais produktais, žr.
69.10.15 - gamybos nuosavybės teisių (patentų,
licencijų, prekės ženklų, frančizių ir pan.) vadybos
paslaugos, žr. 74.90.20 - autorinių teisių ir iš jų
gaunamų pajamų vadybos paslaugos, išskyrus filmų ir
atlikėjų autorines teises, žr. 74.90.20

Explanatory
notes:

This category includes - permitting, granting or
otherwise authorising the use of intellectual property
products and similar products. This covers rights to
exploit these products, such as licensing to third
parties; using patented designs in production
processes to produce new goods and so on. Limited
end user licenses, which are sold as part of a product
(e.g. packaged software, books) are not included here.
This category excludes: - licensing services for the
copyrighted works (books, films, music, software,
computer games), see corresponding subcategories in
58, 59 - drafting, certification and legal services
concerning intellectual property products, see 69.10.15
- management services for rights to industrial property
(patents, licences, trademarks, franchises etc.), see
74.90.20 - management services for copyrights and
their revenues, except for motion picture and artistic
rights, see 74.90.20

77.40.11

Teisės naudoti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos produktus licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use research and development products

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisės naudoti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
produktus licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use research and
development products

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
Explanatory
siekiant įgyti teisę naudoti mokslinių tyrimų ir
notes:
taikomosios veiklos rezultatus, t. y. išradimus, tokius
kaip medžiagos sudėtis, procesai, mechanizmai,
elektrinės ir elektroninės grandinės ir įtaisai, farmaciniai
preparatai ir naujos išvestos gyvų organizmų rūšys

77.40.11.00.00

Teisės naudoti mokslinių tyrimų ir plėtros produktus licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use research and development products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisės naudoti mokslinių tyrimų ir plėtros produktus
licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use research and
development products
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This subcategory includes: - licensing services for the
right to use the outcome of research and development
activities, i.e. inventions, such as constitutions of
matter, processes, mechanisms, electrical and
electronic circuits and devices, pharmaceutical
formulations and new varieties of living things
produced by artifice
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77.40.12

Teisės naudoti prekių ženklus ir frančizes licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use trademarks and franchises

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisės naudoti prekių ženklus ir frančizes licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use trademarks and
franchises

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę naudoti prekės ženklus ir frančizes
kito nepagaminto turto atžvilgiu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - licensing services for the
right to use trademarks and to operate franchises in
respect of other non-produced assets

77.40.12.00.00

Teisės naudoti prekių ženklus ir frančizes licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use trademarks and franchises

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisės naudoti prekių ženklus ir frančizes licencijavimo
paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use trademarks and
franchises

77.40.13

Teisės naudotis mineralinių išteklių paieškos ir vertinimo paslaugomis licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use mineral exploration and evaluation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisės naudotis mineralinių išteklių paieškos ir
vertinimo paslaugomis licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use mineral
exploration and evaluation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę naudoti naudingųjų iškasenų
paieškų ir vertinimų informaciją, tokią kaip telkinių
paieška, siekiant surasti naftą, gamtines dujas ir ne
naftos telkinius

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - licensing services for the
right to use mineral exploration and evaluation
information, such as mineral exploration for petroleum,
natural gas and non-petroleum deposits

77.40.13.00.00

Teisės naudotis mineralinių išteklių žvalgymo ir vertinimo paslaugomis licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use mineral exploration and evaluation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisės naudotis mineralinių išteklių žvalgymo ir
vertinimo paslaugomis licencijavimo paslaugos

Description:

Licensing services for the right to use mineral
exploration and evaluation

77.40.19

Teisės naudoti kitus intelektinės nuosavybės ir panašius produktus, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus, licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use other intellectual property and similar products, except copyrighted works

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Teisės naudoti kitus intelektinės nuosavybės ir panašius Description:
produktus, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus,
licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use other intellectual
property and similar products, except copyrighted
works

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - licencijavimo paslaugos,
siekiant gauti teisę naudoti kitas intelektinės
nuosavybės saugomų produktų rūšis, tokias kaip
architektūros ir inžinerijos brėžiniai, pramoniniai
projektai ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: licencijavimo paslaugos, siekiant gauti teisę naudoti
surinktus faktus arba informaciją (duomenų bazes), žr.
58.12.30

This subcategory includes: - licensing services for the
right to use other kinds of intellectual property
products such as architectural and engineering plans,
industrial designs etc. This subcategory excludes: licensing services for the right to use compilations of
facts/information (databases), see 58.12.30
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Explanatory
notes:
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77.40.19.00.00

Teisės naudoti kitus intelektinės nuosavybės ir panašius produktus, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus, licencijavimo paslaugos
Licensing services for the right to use other intellectual property and similar products, except copyrighted works

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Teisės naudoti kitus intelektinės nuosavybės ir panašius Description:
produktus, išskyrus autoriaus teisės saugomus darbus,
licencijavimo paslaugos

78

Įdarbinimo paslaugos
Employment services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Įdarbinimo paslaugos

Description:

Employment services

78.1

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos
Services provided by employment placement agencies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by employment placement agencies

78.10

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos
Services provided by employment placement agencies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by employment placement agencies

78.10.1

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos
Services provided by employment placement agencies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentūrų teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by employment placement agencies

78.10.11

Vadovų paieškos paslaugos
Executive search services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vadovų paieškos paslaugos

Description:

Executive search services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specializuotos personalo
Explanatory
paieškos ir samdymo paslaugos, apsiribojant tik labai
notes:
gerai apmokamomis vadovų, vyresniųjų vadybininkų ir
specialistų darbo vietomis pagal kliento nurodymus.
Čia įeina paslaugos: - išsamūs interviu su kliento
organizacijos vadovų komanda - darbo aprašo kūrimas,
originalių tyrimų atlikimas ir reklama, siekiant nustatyti
potencialius kandidatus į darbo vietą - galimų
kandidatų atranka, konfidencialaus aukštos
kvalifikacijos kandidatų sąrašo sudarymas, pristatymas
ir aptarimas su klientu - susitarimas dėl interviu,
derybos dėl atlyginimo ir vėlesnių priemonių po
pasamdymo teikimas Būsimas darbdavys arba klientas
nusprendžia, kurį kandidatą samdyti. Atlygis už
paslaugas sumokamas neatsižvelgiant į tai, ar
kandidatas pasamdomas. Ši paslauga taip pat žinoma
kaip nepaskirstytoji paieška. Į šią subkategoriją taip pat
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Licensing services for the right to use other intellectual
property and similar products, except copyrighted
works

This subcategory includes: - specialised search and
recruitment services limited to filling highly paid
executive, senior manager, and professional positions,
according to client specifications. Included are the
services of: - conducting detailed interviews with the
client organisation's management team - developing
job profiles, conducting original research and
advertising to locate potential job candidates screening possible candidates, preparing, presenting,
and discussing a confidential list of highly qualified
applicants with the client - making interview
arrangements, negotiating compensation, and
providing post-hire follow-up The prospective
employee/client makes the decision as to which
candidate to hire. The fee for the services provided is
charged whether or not the candidate is hired. This
service is also known as retained search. This
1 806/1 939
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įeina: - vadovų paieškos tiesioginės prijungties režimu
paslaugos

subcategory also includes: - on-line executive search
services

78.10.11.00.00

Vadovų paieškos paslaugos
Executive search services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vadovų paieškos paslaugos

Description:

Executive search services

78.10.12

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų paieškos paslaugos
Permanent placement services, other than executive search services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų
paieškos paslaugos

Description:

Permanent placement services, other than executive
search services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tyrimai, interviu,
Explanatory
rekomendacijų tikrinimas, vertinimas ir būsimų
notes:
darbdavių konsultavimas - samdymas, pretendentų
atranka ir siuntimas pas klientą dėl nuolatinės
(neterminuotos) darbo vietos Paslaugos gali būti
teikiamos potencialiems darbdaviams arba būsimiems
darbuotojams. Pretendentą pasirenka ir samdo
būsimas darbdavys. Įdarbinimo firmai mokama ne
visuomet, t. y. tik tada, kai pretendentas sėkmingai
įdarbinamas. Į šią subkategoriją įeina įdarbinimo
nuolatinėse darbo vietose paslaugos, visų profesijų nuo
žemiausio rango darbuotojų iki vadovų, įskaitant
direktorius, išskyrus tuos, kurie samdomi per vadovų
arba nepaskirstytąją paiešką, vietos arba tarptautiniu
mastu. Į šią subkategoriją taip pat įeina: - tiesioginės
prijungties režimu veikiančių įdarbinimo nuolatinėse
darbo vietose agentūrų paslaugos - aktorių parinkimo
agentūrų ir biurų, tokių kaip teatro aktorių parinkimo
agentūrų paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: asmeninių teatro aktorių ar atlikėjų agentų ar agentūrų
paslaugos, žr. 74.90.20

78.10.12.00.00

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų paieškos paslaugos
Permanent placement services, other than executive search services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos, kitokios nei vadovų
paieškos paslaugos

Description:

Permanent placement services, other than executive
search services

78.2

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos
Temporary employment agency services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos

Description:

Temporary employment agency services

78.20

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos
Temporary employment agency services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos

Description:

Temporary employment agency services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - testing, interviewing,
reference checking, evaluation and counselling of
prospective employees - recruiting, selecting and
referring candidates to the client to fill positions on a
permanent (indeterminate) basis The services may be
procured by the potential employer or by the
prospective employee. The candidate is selected and
hired by the prospective employee. The placement firm
is paid on a contingency basis, i.e. only for successful
placement of a candidate. This subcategory includes
permanent placement services for a complete range of
occupations from low-level employees to management
employees, including executives, except those
recruited through executive/retained search, and for
domestic or international job placements. This
subcategory also includes: - on-line permanent
employment placement agency services - services of
casting agencies and bureaus, such as theatrical
casting agencies This subcategory excludes: - services
of personal theatrical or artistic agents or agencies, see
74.90.20
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78.20.1

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos
Temporary employment agency services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugos

Description:

Temporary employment agency services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - aprūpinimo personalu
Explanatory
paslaugos, teikiant darbuotojus laikinoms darbo
notes:
užduotims atlikti. Laikino įdarbinimo agentūros samdo
savo darbuotojus ir teikia juos užsakovui, siekiant
padėti ar papildyti užsakovo darbo jėgą tokiais darbo
atvejais, kaip darbuotojų neatvykimas, laikinas įgūdžių
trūkumas, darbo sezoniškumas ir specialios užduotys ar
projektai. Darbuotojai yra laikinai įdarbinti laikino
įdarbinimo agentūrose, kurios teisiškai yra atsakingos
už darbuotojų veiksmus, tačiau dirbdami jie yra
tiesiogiai pavaldūs užsakovui. Laikino įdarbinimo
agentūros nustato darbuotojų atlygį, priemokas ir pan.

78.20.11

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir telekomunikacijų specialistų paieškos paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of computer and telecommunications personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir
telekomunikacijų specialistų paieškos paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of computer and telecommunications personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikino aprūpinimo personalu Explanatory
paslaugos, teikiant kompiuterių ir telekomunikacijų
notes:
personalą, tokį kaip IT ir telekomunikacijų sistemų
techninės priežiūros personalas, programinės įrangos
programuotojai, duomenų apdorojimo personalas ir
pan.

This subcategory includes: - temporary staffing services
for the supply of computer and telecommunications
personnel such as IT and telecommunications systems
support personnel, software developers, data
processing personnel etc.

78.20.11.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir telekomunikacijų specialistų paieškos paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of computer and telecommunications personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kompiuterių ir
telekomunikacijų specialistų paieškos paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of computer and telecommunications personnel

78.20.12

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of other office support personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo Description:
darbuotojų tiekimo paslaugos

Temporary employment agency services for the supply
of other office support personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikino aprūpinimo personalu Explanatory
paslaugos, teikiant kitą biuro aptarnavimo personalą,
notes:
tokį kaip sekretoriai, administratoriai, registratoriai,
mašininkai ir pan.

This subcategory includes: - temporary staffing services
for the supply of other office support personnel such
as secretaries, clerks, book-keepers, typists etc.

78.20.12.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of other office support personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų įstaigų aptarnavimo Description:
darbuotojų tiekimo paslaugos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category includes: - staffing services for the supply
of personnel for temporary work assignments The
temporary staffing firm hires its own employees and
assigns/supplies them to clients to support or
supplement the client's workforce in work situations
such as employee absences, temporary skill shortages,
seasonal workloads, and special assignments and
projects. The employees are on the payroll of the
temporary staffing firm which is legally responsible for
their actions, but when working they are under the
direct supervision of the client. The temporary staffing
firm specifies the pay, benefits, etc. of the employee.

Temporary employment agency services for the supply
of other office support personnel
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78.20.13

Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of commercial and trade personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos
darbuotojų tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of commercial and trade personnel

78.20.13.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of commercial and trade personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų komercijos ir prekybos
darbuotojų tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of commercial and trade personnel

78.20.14

Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of transport, warehousing, logistics or industrial workers

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto,
sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų
tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of transport, warehousing, logistics or industrial
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikino aprūpinimo personalu Explanatory
paslaugos, teikiant transporto, sandėliavimo, logistikos notes:
arba pramonės darbuotojus, tokius kaip statybininkai,
techninės priežiūros darbuotojai, vairuotojai, mašinistai,
surinkėjai, mašinų operatoriai, darbininkai, krovikai,
ekspeditoriai ir pan.

This subcategory includes: - temporary staffing services
for the supply of transport, warehousing, logistics or
industrial workers such as construction workers,
maintenance workers, drivers, machinists, assemblers,
machine operators, labourers, movers, shippers, etc.

78.20.14.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of transport, warehousing, logistics or industrial workers

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų transporto,
sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų
tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of transport, warehousing, logistics or industrial
workers

78.20.15

Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių ir restoranų darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of hotels and restaurants personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių ir restoranų
darbuotojų tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of hotels and restaurants personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikino aprūpinimo personalu Explanatory
paslaugos, teikiant viešbučių ir restoranų personalą,
notes:
tokį kaip virėjai, padavėjai, viešbučių registratoriai

This subcategory includes: - temporary staffing services
for the supply of hotels and restaurants personnel such
as cooks, waiters, hotel receptionists

78.20.15.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių ir restoranų darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of hotels and restaurants personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių ir restoranų
darbuotojų tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of hotels and restaurants personnel
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78.20.16

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of medical personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų
tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of medical personnel

78.20.16.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of medical personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos darbuotojų
tiekimo paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of medical personnel

78.20.19

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of other personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų tiekimo
paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of other personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laikino aprūpinimo personalu Explanatory
paslaugos, teikiant mokytojus, vadovus ir kitą, niekur
notes:
kitur nepriskirtą, personalą

This subcategory includes: - temporary staffing services
for the supply of teachers, executives and other
personnel n.e.c.

78.20.19.00.00

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų tiekimo paslaugos
Temporary employment agency services for the supply of other personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų darbuotojų tiekimo
paslaugos

Description:

Temporary employment agency services for the supply
of other personnel

78.3

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos
Other human resources provision services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services

78.30

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos
Other human resources provision services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę neįeina: - žmogiškųjų išteklių funkcijų
Explanatory
teikimo paslaugos kartu su įmonės priežiūra arba
notes:
verslo valdymu, žr. atitinkamą šios įmonės ekonominės
veiklos rūšies klasę - tik vienos iš žmogiškųjų išteklių
funkcijos teikimo paslaugos, žr. šios funkcijos
atitinkamos ekonominės veiklos rūšies klasę

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This class excludes: - provision services of human
resources functions together with supervision or
running of the business, see the class in the respective
economic activity of that business - provision services
of only one of human resources functions, see the class
in the respective economic activity of that function
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78.30.1

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos
Other human resources provision services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos darbo jėgos teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - personalo teikimo paslaugos
Explanatory
pagal papildomą darbo sutartį. Pagal šį susitarimą,
notes:
užsakovas gali verbuoti aprūpinimo personalu
agentūros samdomus ir paskirtus į darbo vietas
asmenis ar asmenį arba pervesti savo turimos darbo
jėgos dalį agentūrai. Ilgalaikiai darbuotojai yra įdarbinti
aprūpinimo personalu agentūroje, kuri jiems moka
atlyginimus ir yra teisiškai atsakinga už jų veiksmus,
tačiau dirbdami jie yra tiesiogiai pavaldūs užsakovui. Į
šią paslaugą įeina darbo jėgos, personalo, tarnautojų
samdymas su papildomomis sąlygomis ir algų
mokėjimas.

78.30.11

Kitos kompiuterių ir telekomunikacijų darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for computer and telecommunications personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kompiuterių ir telekomunikacijų darbuotojų
teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
computer and telecommunications personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aprūpinimo personalu ir
vadybos paslaugos, teikiant kompiuterių ir
telekomunikacijų personalą, tokį kaip IT ir
telekomunikacijų sistemų techninės priežiūros
personalas, programinės įrangos programuotojai,
duomenų apdorojimo personalas ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - staffing and management
services for the supply of computer and
telecommunications personnel such as IT and
telecommunications systems support personnel,
software developers, data processing personnel etc.

78.30.11.00.00

Kitos kompiuterių ir telekomunikacijų darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for computer and telecommunications personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kompiuterių ir telekomunikacijų darbuotojų
teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
computer and telecommunications personnel

78.30.12

Kitos kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for other office support personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for other
office support personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aprūpinimo personalu ir
vadybos paslaugos, teikiant kitą biuro aptarnavimo
personalą, tokį kaip sekretoriai, administratoriai,
registratoriai, mašininkai ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - staffing and management
services for the supply of other office support
personnel such as secretaries, clerks, book-keepers,
typists etc.

78.30.12.00.00

Kitos kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for other office support personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for other
office support personnel

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category includes: - services for the supply of
personnel for extended work assignments Under the
terms of this arrangement, the client may recruit the
person or persons hired by the staffing firm and
assigned to their place of work, or transfer a portion of
their existing workforce to the staffing firm. Long-term
employees are placed on the payroll of the staffing
firm, which is legally responsible for their actions, but
when working they are supervised by the client. This
service includes labour leasing, staff leasing, employee
leasing, extended employee staffing and payrolling.
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78.30.13

Kitos komercijos ir prekybos darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for commercial and trade personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos komercijos ir prekybos darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
commercial and trade personnel

78.30.13.00.00

Kitos komercijos ir prekybos darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for commercial and trade personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos komercijos ir prekybos darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
commercial and trade personnel

78.30.14

Kitos transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for transport, warehousing, logistics or industrial personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės
darbininkų teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
transport, warehousing, logistics or industrial personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aprūpinimo personalu ir
vadybos paslaugos, teikiant transporto, sandėliavimo,
logistikos arba pramonės darbuotojus, tokius kaip
statybininkai, techninės priežiūros darbuotojai,
vairuotojai, mašinistai, surinkėjai, mašinų operatoriai,
darbininkai, krovikai, ekspeditoriai ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - staffing and management
services for the supply of transport, warehousing,
logistics or industrial workers such as construction
workers, maintenance workers, drivers, machinists,
assemblers, machine operators, labourers, movers,
shippers etc.

78.30.14.00.00

Kitos transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės darbininkų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for transport, warehousing, logistics or industrial personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos transporto, sandėliavimo, logistikos ar pramonės
darbininkų teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
transport, warehousing, logistics or industrial personnel

78.30.15

Kitos viešbučių ir restoranų darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for hotels and restaurants personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos viešbučių ir restoranų darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for hotels
and restaurants personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aprūpinimo personalu ir
vadybos paslaugos, teikiant viešbučių ir restoranų
personalą, tokį kaip virėjai, padavėjai, viešbučių
registratoriai ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - staffing and management
services for the supply of hotels and restaurants
personnel such as cooks, waiters, hotel receptionists
etc.

78.30.15.00.00

Kitos viešbučių ir restoranų darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for hotels and restaurants personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos viešbučių ir restoranų darbuotojų teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for hotels
and restaurants personnel
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78.30.16

Kitos medicinos darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for medical personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos medicinos darbuotojų teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for medical
personnel

78.30.16.00.00

Kitos medicinos darbuotojų teikimo paslaugos
Other human resources provision services for medical personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos medicinos darbuotojų teikimo paslaugos

Description:

Other human resources provision services for medical
personnel

78.30.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, darbo jėgos teikimo paslaugos
Other human resources provision services for personnel n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, darbo jėgos teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
personnel n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aprūpinimo personalu ir
vadybos paslaugos, teikiant mokytojus, vadovus ir
kitus, niekur kitur nepriskirtus, darbuotojus

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - staffing and management
services for the supply of teachers, executives and
other personnel n.e.c.

78.30.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, darbo jėgos teikimo paslaugos
Other human resources provision services for personnel n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, darbo jėgos teikimo
paslaugos

Description:

Other human resources provision services for
personnel n.e.c.

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos
Travel agency, tour operator and other reservation services and related services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos
išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos

Description:

Travel agency, tour operator and other reservation
services and related services

79.1

Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių paslaugos
Travel agency and tour operator services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių paslaugos Description:

79.11

Kelionių agentūrų paslaugos
Travel agency services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų paslaugos

Description:

Travel agency services
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79.11.1

Kelionių agentūrų transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Travel agency services for transport reservations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų transporto išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Travel agency services for transport reservations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - paslaugos, susijusios su vežimo Explanatory
ir susijusių paslaugų pardavimu Į šias paslaugas įeina
notes:
kliento reikalavimų išsiaiškinimas, alternatyvų
parinkimas, pagalba klientui pasirenkant ir gali įeiti
bilietų išleidimas paslaugos teikėjo vardu. Paslaugos
dažnai teikiamos asmeniškai, telefonu arba internetu.
Čia taip pat įeina atitinkamos perpardavimo paslaugos.
Išankstiniai užsakymai galimi tiek vidaus, tiek
tarptautiniam transportui.

79.11.11

Oro transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for airlines

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Oro transporto išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for airlines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - oro linijų bilietų išankstinis
užsakymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
airline tickets

79.11.11.00.00

Oro transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for airlines

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Oro transporto išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for airlines

79.11.12

Geležinkelių transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for railways

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Geležinkelių transporto išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for railways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - traukinių bilietų išankstinis
užsakymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
rail seats

79.11.12.00.00

Geležinkelių transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for railways

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Geležinkelių transporto išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for railways

79.11.13

Autobusų išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for buses

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Autobusų išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for buses

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autobusų bilietų išankstinis
užsakymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - reservation services for
bus transportation
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79.11.13.00.00

Autobusų išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for buses

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Autobusų išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for buses

79.11.14

Transporto priemonių nuomos išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for vehicle rental

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Transporto priemonių nuomos išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for vehicle rental

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nuomojamų automobilių
išankstinis užsakymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
rental cars

79.11.14.00.00

Transporto priemonių nuomos išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for vehicle rental

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Transporto priemonių nuomos išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for vehicle rental

79.11.19

Kitos kelionių agentūrų transporto išankstinio užsakymo paslaugos
Other travel agency services for transport reservations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kelionių agentūrų transporto išankstinio
užsakymo paslaugos

Description:

Other travel agency services for transport reservations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina kitų, niekur kitur nepriskirtų,
Explanatory
paslaugų išankstinis užsakymas, toks kaip: - keltų
notes:
bilietų išankstinis užsakymas - susisiekimo su oro uostu
transporto bilietų išankstinis užsakymas - kito, niekur
kitur nepriskirto, transporto bilietų išankstinis
užsakymas

This subcategory includes arranging reservations for
other services n.e.c., such as: - reservation services for
ferry transportation - reservation services for airport
shuttle transportation - other transportation
reservation services, n.e.c.

79.11.19.00.00

Kitos kelionių agentūrų išankstinio transporto užsakymo paslaugos
Other travel agency services for transport reservations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kelionių agentūrų išankstinio transporto
užsakymo paslaugos

Description:

Other travel agency services for transport reservations

79.11.2

Kelionių agentūrų apgyvendinimo, kruizų ir kelionių paslaugų paketo išankstinio užsakymo paslaugos
Travel agency services for reservation of accommodation, cruises and package tours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų apgyvendinimo, kruizų ir kelionių
paslaugų paketo išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Travel agency services for reservation of
accommodation, cruises and package tours
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79.11.21

Apgyvendinimo išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for accommodation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apgyvendinimo išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for accommodation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apgyvendinimo vietų
Explanatory
išankstinis užsakymas: • šalies vidaus apgyvendinimo
notes:
vietų išankstinio užsakymo paslaugos • tarptautinio
apgyvendinimo vietų išankstinio užsakymo paslaugos tiesioginio apsikeitimo paslaugos teikiamos
gyvenamosios nuosavybės, tokios kaip namas ar butas,
savininkams

79.11.21.00.00

Apgyvendinimo išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for accommodation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apgyvendinimo išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for accommodation

79.11.22

Kruizų išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for cruises

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kruizų išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for cruises

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kruizo vietų išankstinis
užsakymas: • vienos dienos arba trumpesni kruizai •
ilgesni nei vienos dienos kruizai

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
cruise bookings for: • cruises of one day or less •
cruises of more than one day

79.11.22.00.00

Kruizų išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for cruises

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kruizų išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for cruises

79.11.23

Kelionės paslaugų paketo išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for package tours

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kelionės paslaugų paketo išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for package tours

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kelionių išankstinis
užsakymas: • kelionės šalies viduje • tarptautinės
kelionės

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
package tours: • domestic package tours •
international package tours

79.11.23.00.00

Kelionės paslaugų paketo išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for package tours

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelionės paslaugų paketo išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Reservation services for package tours
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79.12

Ekskursijų organizatorių paslaugos
Tour operator services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ekskursijų organizatorių paslaugos

Description:

Tour operator services

79.12.1

Ekskursijų organizatorių paslaugos
Tour operator services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ekskursijų organizatorių paslaugos

Description:

Tour operator services

79.12.11

Ekskursijų organizatorių kelionių organizavimo ir tvarkymo paslaugos
Tour operator services for arranging and assembling tours

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ekskursijų organizatorių kelionių organizavimo ir
tvarkymo paslaugos

Description:

Tour operator services for arranging and assembling
tours

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kelionių organizavimas,
Explanatory
keleivių rinkimas ir reklama: • iš anksto paruoštos
notes:
kelionės šalyje arba užsienyje • pagal poreikius
parengtos kelionės grupėms šalyje arba užsienyje Į
tokių kelionių paketus paprastai įeina keleivių ir bagažo
vežimo, apgyvendinimo, maisto ir turistinių ekskursijų
paslaugų pirkimas ir perpardavimas. Tokie kelionių
paketai gali būti parduodami asmenims arba didmena
kelionių agentams arba kitiems kelionių operatoriams.

79.12.11.00.00

Ekskursijų organizatorių kelionių organizavimo ir tvarkymo paslaugos
Tour operator services for arranging and assembling tours

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ekskursijų organizatorių kelionių organizavimo ir
tvarkymo paslaugos

Description:

Tour operator services for arranging and assembling
tours

79.12.12

Kelionių (ekskursijų) vadovų paslaugos
Tour managers services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kelionių (ekskursijų) vadovų paslaugos

Description:

Tour managers services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kelionių vadybininkų
paslaugos savo sąskaita

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of own account
tour managers

79.12.12.00.00

Kelionių (ekskursijų) vadovų paslaugos
Tour managers services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kelionių (ekskursijų) vadovų paslaugos

Description:

Tour managers services
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79.9

Kitos išankstinio užsakymo ir susijusios paslaugos
Other reservation services and related services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos išankstinio užsakymo ir susijusios paslaugos

Description:

Other reservation services and related services

79.90

Kitos išankstinio užsakymo ir susijusios paslaugos
Other reservation services and related services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos išankstinio užsakymo ir susijusios paslaugos

Description:

Other reservation services and related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę neįeina: - kelionių agentūrų paslaugos, žr.
79.11 - ekskursijų organizatorių ir kelionių vadovų
paslaugos, žr. 79.12.1

Explanatory
notes:

This class excludes: - travel agency services, see 79.11 tour operator and tour manager services, see 79.12.1

79.90.1

Turizmo skatinimo ir turistų informacijos paslaugos
Tourism promotion and visitor information services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Turizmo skatinimo ir turistų informacijos paslaugos

Description:

Tourism promotion and visitor information services

79.90.11

Turizmo skatinimo paslaugos
Tourism promotion services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turizmo skatinimo paslaugos

Description:

Tourism promotion services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šalių, regionų ar rajonų
turizmo propagavimas, rėmimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - the promotion of tourism
for countries, regions or communities

79.90.11.00.00

Turizmo skatinimo paslaugos
Tourism promotion services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turizmo skatinimo paslaugos

Description:

Tourism promotion services

79.90.12

Turizmo informacijos paslaugos
Visitor information services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turizmo informacijos paslaugos

Description:

Visitor information services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - informacijos teikimas
lankytojams arba potencialiems lankytojams apie
lankytinas vietas, rengiant brošiūras ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - provision of information to
visitors or potential visitors regarding destinations,
preparing brochures, etc.

79.90.12.00.00

Turizmo informacijos paslaugos
Visitor information services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turizmo informacijos paslaugos

Description:

Visitor information services
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79.90.2

Turistų gidų paslaugos
Tourist guide services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Turistų gidų paslaugos

Description:

Tourist guide services

79.90.20

Turistų gidų paslaugos
Tourist guide services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Turistų gidų paslaugos

Description:

Tourist guide services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - turistų gidų agentūrų ir
nepriklausomų turistų gidų teikiamos paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - vertėjų žodžiu paslaugos, žr.
74.30.12 - žvejybos, medžioklės ir kalnų gidų
paslaugos, žr. 93.19.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - tourist guide services by
tourist guide agencies and own-account tourist guides
This subcategory excludes: - services of interpreters,
see 74.30.12 - services of fishing, hunting and
mountain guides, see 93.19.13

79.90.20.00.00

Turistų gidų paslaugos
Tourist guide services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Turistų gidų paslaugos

Description:

Tourist guide services

79.90.3

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, išankstinio užsakymo paslaugos
Other reservation services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, išankstinio užsakymo
paslaugos

Description:

Other reservation services n.e.c.

79.90.31

Apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstuose paslaugos
Time-share exchange services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstuose
paslaugos

Description:

Time-share exchange services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apsikeitimo ir išankstinio
Explanatory
užsakymo paslaugos (dažnai pagrįstos punktais) laikino notes:
apsikeitimo būstų savininkams

79.90.31.00.00

Apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstuose paslaugos
Time-share exchange services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi būstuose
paslaugos

Description:

Time-share exchange services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - exchange and reservation
services (often based on points) for time-share owners
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79.90.32

Posėdžių ir kongresų centrų ir parodų salių išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for convention centres, congress centres and exhibit halls

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Posėdžių ir kongresų centrų ir parodų salių išankstinio
užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for convention centres, congress
centres and exhibit halls

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - susirinkimų ir konferencijų Explanatory
organizavimas ir vadyba, žr. 82.30.11
notes:

79.90.32.00.00

Posėdžių ir kongresų centrų ir parodų salių išankstinio užsakymo paslaugos
Reservation services for convention centres, congress centres and exhibit halls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Posėdžių ir kongresų centrų ir parodų salių išankstinio
užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for convention centres, congress
centres and exhibit halls

79.90.39

Bilietų į renginius, pramogų ir poilsio paslaugų išankstinio užsakymo paslaugos ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, išankstinio užsakymo
paslaugos
Reservation services for event tickets, entertainment and recreational services and other reservation services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bilietų į renginius, pramogų ir poilsio paslaugų
išankstinio užsakymo paslaugos ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for event tickets, entertainment
and recreational services and other reservation services
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - renginių, tokių kaip teatro
spektakliai, koncertai arba sporto renginiai, bilietų
išankstinis užsakymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - arranging reservations for
attendance at events, such as theatre performances,
concerts or sporting events

79.90.39.00.00

Bilietų į renginius, pramogų ir poilsio paslaugų išankstinio užsakymo paslaugos ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, išankstinio užsakymo
paslaugos
Reservation services for event tickets, entertainment and recreational services and other reservation services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bilietų į renginius, pramogų ir poilsio paslaugų
išankstinio užsakymo paslaugos ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, išankstinio užsakymo paslaugos

Description:

Reservation services for event tickets, entertainment
and recreational services and other reservation services
n.e.c.

80

Apsaugos ir tyrimo paslaugos
Security and investigation services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Apsaugos ir tyrimo paslaugos

Description:

Security and investigation services

80.1

Privačios apsaugos paslaugos
Private security services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Privačios apsaugos paslaugos

Description:

Private security services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory excludes: - organisation and
management of conventions and conferences, see
82.30.11
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80.10

Privačios apsaugos paslaugos
Private security services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Privačios apsaugos paslaugos

Description:

Private security services

80.10.1

Privačios apsaugos paslaugos
Private security services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privačios apsaugos paslaugos

Description:

Private security services

80.10.11

Šarvuotųjų automobilių paslaugos
Armoured car services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šarvuotųjų automobilių paslaugos

Description:

Armoured car services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šarvuotojo automobilio
paslaugos, surenkant ir pristatant grynuosius pinigus,
įplaukas ar kitus vertingus daiktus, samdant personalą,
kuris tiesiogiai saugo nuosavybę pervežimo metu: •
bankinės surinkimo ir atidavimo saugoti paslaugos •
pervežimo su apsauga paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
providing an armoured car to pick up and deliver
money, receipts or other valuable items with hired
personnel to directly protect property while in transit: •
bank collection and deposit services • securities
transfers services

80.10.11.00.00

Šarvuotųjų automobilių paslaugos
Armoured car services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šarvuotųjų automobilių paslaugos

Description:

Armoured car services

80.10.12

Apsauginių paslaugos
Guard services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apsauginių paslaugos

Description:

Guard services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apsaugos paslaugos, kurias
Explanatory
teikia samdomi darbuotojai, kad būtų užtikrintas
notes:
asmenų arba privačios, pramoninės ar komercinės
nuosavybės saugumas, saugant ją nuo gaisro, vagystės,
vandalizmo arba neteisėto įsibrovimo: • saugos
patrulių paslaugos • apsaugininkų paslaugos • asmens
sargybinių paslaugos • sarginių šunų paslaugos •
saugomos automobilių stovėjimo aikštelės paslaugos •
leidimų kontrolės paslaugos Į šią subkategoriją neįeina:
- viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos, žr.
84.24.1

80.10.12.00.00

Apsauginių paslaugos
Guard services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apsauginių paslaugos

Description:

Guard services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services consisting of
providing protective services through hired personnel
to ensure the safety of people or private, industrial and
commercial properties by guarding them against fire,
theft, vandalism or illegal entry: • security patrol
services • security guard services • bodyguard services
• watchdog services • parking control services • access
control services This subcategory excludes: - public
order and safety services, see 84.24.1
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80.10.19

Kitos apsaugos paslaugos
Other security services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos apsaugos paslaugos

Description:

Other security services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sarginių šunų dresūra - melo Explanatory
detektorių paslaugos - pirštų atspaudų ėmimo
notes:
paslaugos - saugus bet kokios medžiagos su
informacija sunaikinimas

80.10.19.00.00

Kitos apsaugos paslaugos
Other security services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos apsaugos paslaugos

Description:

Other security services

80.2

Apsaugos sistemų paslaugos
Security systems services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Apsaugos sistemų paslaugos

Description:

Security systems services

80.20

Apsaugos sistemų paslaugos
Security systems services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Apsaugos sistemų paslaugos

Description:

Security systems services

80.20.1

Apsaugos sistemų paslaugos
Security systems services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Apsaugos sistemų paslaugos

Description:

Security systems services

80.20.10

Apsaugos sistemų paslaugos
Security systems services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Apsaugos sistemų paslaugos

Description:

Security systems services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - apsaugos sistemų įtaisų,
Explanatory
tokių kaip įsilaužimo ir gaisro pavojaus signalizacija,
notes:
stebėjimo ir aptarnavimo, t.y. įtaisų pagal gautus
pavojaus signalus tikrinimo ir patvirtinimo, kad visos
sistemos tinkamai veikia, arba policijos pareigūnų,
priešgaisrinės apsaugos tarnybų ar kitų suinteresuotų
tarnybų informavimo paslaugos Į šią subkategoriją taip
pat įeina: - nuotolinio stebėjimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - saugumo sistemų, tokių kaip
įsilaužimo arba gaisro signalizacija, diegimo paslaugos,
nenumatant vėliau teikti stebėjimo paslaugas, žr.
43.21.10 - prekyba saugumo sistemomis, mechaniniais
ar elektroniniais užraktų įtaisais, seifais ir saugyklomis,
neteikiant stebėjimo, įdiegimo ar techninės priežiūros
paslaugų, žr. 47.00.59 - konsultavimas saugumo

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - training of guard dogs polygraph services - fingerprinting services - security
shredding of information on any media

This subcategory includes: - services consisting of
monitoring and maintaining security systems devices,
such as burglar and fire alarms, by receiving alarm
signals, confirming or checking that all systems are
properly functioning, and dispatching police officers,
fire department or other designated parties This
subcategory also includes: - remote monitoring
services This subcategory excludes: - installation
services of security systems, such as burglar and fire
alarms, without later monitoring, see 43.21.10 - selling
security systems, mechanical or electronic locking
devices, safes and security vaults, without monitoring,
installation or maintenance services, see 47.00.59 security consulting as a stand-alone service, see
74.90.15 - providing key duplication services, see
1 822/1 939
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klausimais, kaip atskirai teikiama paslauga, žr. 74.90.15
- raktų kopijų gamybos paslaugos, žr. 95.29.19

95.29.19

80.20.10.00.00

Apsaugos sistemų paslaugos
Security systems services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Apsaugos sistemų paslaugos

Description:

Security systems services

80.3

Tyrimo paslaugos
Investigation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tyrimo paslaugos

Description:

Investigation services

80.30

Tyrimo paslaugos
Investigation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimo paslaugos

Description:

Investigation services

80.30.1

Tyrimo paslaugos
Investigation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tyrimo paslaugos

Description:

Investigation services

80.30.10

Tyrimo paslaugos
Investigation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tyrimo paslaugos

Description:

Investigation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina tyrimo ir detektyvų paslaugos, Explanatory
tokios kaip: - kliento užsakytų su nusikaltimais, vagyste, notes:
sukčiavimu, vagiliavimu, nesąžiningumu, asmenų
dingimu, šeimos santykių ir kitomis teisėtomis ar
neteisėtomis veikomis susijusių atvejų tyrimų
paslaugos - vidinių ir slaptų tyrimų paslaugos apsaugos nuo vagiliavimo parduotuvėse paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - kreditingumo tyrimų
paslaugos, žr. 82.91.11

80.30.10.00.00

Tyrimo paslaugos
Investigation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tyrimo paslaugos

Description:

Investigation services

81

Pastatų priežiūros ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Services to buildings and landscape

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes investigation and detective
services such as: - services consisting of investigating
cases submitted by the client, relating to crimes, theft,
fraud, shoplifting, dishonesty, missing persons,
domestic relations and other lawful or unlawful
practices - internal and undercover investigation shoplifting protection services This subcategory
excludes: - credit investigation services, see 82.91.11
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Pavadinimas:

Pastatų priežiūros ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos Description:

81.1

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
Combined facilities support services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo
paslaugos

Description:

Combined facilities support services

81.10

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
Combined facilities support services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo
paslaugos

Description:

Combined facilities support services

81.10.1

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
Combined facilities support services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo
paslaugos

Description:

Combined facilities support services

81.10.10

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
Combined facilities support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo
paslaugos

Description:

Combined facilities support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kliento patalpose teikiamos Explanatory
kombinuotosios patalpų priežiūros paslaugos, tokios
notes:
kaip bendras vidaus valymas, einamoji priežiūra,
šiukšlių išvežimas, apsauga, pašto siuntimas,
priėmimas, skalbimas ir pan. Į šią subkategoriją neįeina:
- tik vienos iš kombinuotųjų patalpų priežiūros
paslaugų (pvz., bendros vidaus patalpų valymo
paslaugos) teikimas, žr. atitinkamoje klasėje pagal
teikiamos paslaugos pobūdį - vadovaujančių ir
aptarnaujančių darbuotojų, reikalingų kliento įmonės,
tokios kaip viešbutis, restoranas, kasykla ar ligoninė,
veikai užtikrinti, paslaugos, žr. subkategoriją pagal
eksploatuojamo objekto veiklos rūšį

81.10.10.00.00

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo paslaugos
Combined facilities support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo užtikrinimo
paslaugos

Description:

Combined facilities support services

81.2

Valymo paslaugos
Cleaning services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Valymo paslaugos

Description:

Cleaning services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Services to buildings and landscape

This subcategory includes: - performing a combination
of support services within a client's facilities, such as
general interior cleaning, maintenance, trash disposal,
guard and security, mail routing, reception, laundry,
etc. This subcategory excludes: - provision services of
only one of the support services (e.g. general interior
cleaning services), see the appropriate class according
to the service provided - provision services of
management and operating staff for the complete
operation of a client's establishment, such as a hotel,
restaurant, mine, or hospital, see the class of the unit
operated
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81.21

Paprastojo pastatų valymo paslaugos
General cleaning services of buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Paprastojo pastatų valymo paslaugos

Description:

General cleaning services of buildings

81.21.1

Paprastojo pastatų valymo paslaugos
General cleaning services of buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Paprastojo pastatų valymo paslaugos

Description:

General cleaning services of buildings

81.21.10

Paprastojo pastatų valymo paslaugos
General cleaning services of buildings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Paprastojo pastatų valymo paslaugos

Description:

General cleaning services of buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamųjų, komercinių,
administracinių ir gamybinių patalpų valymo ir
priežiūros paslaugos, tokios kaip: • grindų valymas ir
vaškavimas • vidaus sienų valymas • baldų poliravimas
• kitos priežiūros paslaugos, įskaitant smulkų taisymą Į
šią subkategoriją neįeina: - specializuotos vidaus
valymo paslaugos, tokios kaip kaminų, židinių, krosnių,
kūryklų, krematoriumų, katilų, vėdinimo kanalų,
išmetimo vamzdžių valymas, žr. 81.22.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
cleaning and maintaining dwellings or commercial,
administrative and industrial buildings: • floor cleaning
and waxing • interior wall cleaning • furniture polishing
• other janitorial maintenance services, including minor
repairs This subcategory excludes: - specialised interior
cleaning services, such as chimney cleaning, cleaning
of fireplaces, stoves, furnaces, incinerators, boilers,
ventilation ducts, exhaust units, see 81.22.1

81.21.10.00.00

Paprastojo pastatų valymo paslaugos
General cleaning services of buildings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Paprastojo pastatų valymo paslaugos

Description:

General cleaning services of buildings

81.22

Kitos pastatų ir pramoninio valymo paslaugos
Other building and industrial cleaning services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos pastatų ir pramoninio valymo paslaugos

Description:

Other building and industrial cleaning services

81.22.1

Pramoninio valymo paslaugos
Industrial cleaning services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pramoninio valymo paslaugos

Description:

Industrial cleaning services

81.22.11

Langų valymo paslaugos
Window cleaning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Langų valymo paslaugos

Description:

Window cleaning services

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamųjų patalpų ir kitų

Explanatory

This subcategory includes: - services consisting of
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pastabos:

pastatų langų valymo paslaugos. Čia įeina langų išorės
valymo, naudojant kabančius lopšius, paslaugos.

notes:

cleaning windows in dwellings and other buildings.
Included here are cleaning services for exterior
windows using swing stages.

81.22.11.00.00

Langų valymo paslaugos
Window cleaning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Langų valymo paslaugos

Description:

Window cleaning services

81.22.12

Specializuotosios valymo paslaugos
Specialised cleaning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Specializuotosios valymo paslaugos

Description:

Specialised cleaning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterių patalpų ir pan.
Explanatory
valymo paslaugos - pramoninių mašinų valymo
notes:
paslaugos - specializuotos rezervuarų ir cisternų, kai
šios priklauso gamybiniams objektams, valymo
paslaugos - objektų ar patalpų (operacinių)
sterilizavimo paslaugos - visų tipų pastatų, įskaitant
įstaigas, gamyklas, parduotuves, institucijas ir kitas
verslo ar profesinės veiklos patalpas ir daugiafunkcius
gyvenamuosius pastatus, išorės valymo paslaugos kitos, niekur kitur nepriskirtos, pastatų ir pramoninio
valymo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - žemės
ūkio paskirties patalpų (vištidžių, kiaulidžių ir pan.)
valymo paslaugos, žr. 01.62.10 - centrinio šildymo
įrenginių techninės priežiūros paslaugos, žr. 33.11.19 ir
43.22.12 - pastatų išorės valymo paslaugos, baigiant
pastato statybą, žr. 43.39.19 - krosnių ir kaminų valymo
paslaugos, žr. 81.22.13 - kilimų, apmušalų, užuolaidų,
audinių, gobelenų ir pan. valymo paslaugos, žr.
96.01.19

81.22.12.00.00

Specializuotosios valymo paslaugos
Specialised cleaning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specializuotosios valymo paslaugos

Description:

Specialised cleaning services

81.22.13

Krosnių ir kaminų valymo paslaugos
Furnace and chimney cleaning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Krosnių ir kaminų valymo paslaugos

Description:

Furnace and chimney cleaning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - centrinio šildymo įrenginių Explanatory
techninės priežiūros paslaugos, žr. 43.22.12
notes:

81.22.13.00.00

Krosnių ir kaminų valymo paslaugos
Furnace and chimney cleaning services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Krosnių ir kaminų valymo paslaugos

Description:

Furnace and chimney cleaning services
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This subcategory includes: - cleaning services for
computer rooms and the like - cleaning services for
industrial machinery - specialised cleaning services for
reservoirs and tanks, these being parts of industrial
sites - sterilisation services of objects or premises
(operating rooms) - exterior cleaning services of
buildings of all types, including offices, factories, shops,
institutions and other business and professional
premises and multiunit residential buildings - other
building and industrial cleaning services n.e.c. This
subcategory excludes: - cleaning services for
agricultural premises (hen houses, piggeries, etc.), see
01.62.10 - maintenance services for central heating
installations, see 33.11.19 and 43.22.12 - building
exterior cleaning services when associated with
building completion, see 43.39.19 - furnace and
chimney cleaning services, see 81.22.13 - cleaning of
carpets, upholstery, fabric, wall hangings, etc., see
96.01.19

This subcategory excludes: - maintenance services for
central heating installations, see 43.22.12
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81.29

Kitos valymo paslaugos
Other cleaning services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos valymo paslaugos

Description:

Other cleaning services

81.29.1

Kitos valymo paslaugos
Other cleaning services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos valymo paslaugos

Description:

Other cleaning services

81.29.11

Dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos
Disinfecting and exterminating services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos

Description:

Disinfecting and exterminating services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - gyvenamųjų patalpų ir kitų
pastatų dezinfekcija - transporto priemonių, pvz.,
autobusų, traukinių, laivų, lėktuvų, dezinfekcija vabzdžių, graužikų ir kitų kenkėjų dezinsekcija aprūkymo ir kenkėjų kontrolės paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - kenkėjų (įskaitant triušius)
kontrolės paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, žr.
01.61.10 - žemės ūkio paskirties patalpų (vištidžių,
kiaulidžių ir pan.) valymas, žr. 01.62.10 - medienos
impregnavimo paslaugos, žr. 16.10.91 - asbesto, švino
ir pan. pašalinimas iš pastatų, žr. 39.00.14

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - disinfecting dwellings and
other buildings - disinfecting vehicles, e.g., buses,
trains, boats, planes - exterminating insects, rodents
and other pests - fumigation services and pest control
services This subcategory excludes: - pest control
services (including rabbits) in connection with
agriculture, see 01.61.10 - cleaning of agricultural
premises (hen houses, piggeries, etc.), see 01.62.10 impregnation of timber services, see 16.10.91 asbestos, lead etc. abatement in buildings, see 39.00.14

81.29.11.00.00

Dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos
Disinfecting and exterminating services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos

Description:

Disinfecting and exterminating services

81.29.12

Šlavimo ir sniego valymo paslaugos
Sweeping and snow removal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šlavimo ir sniego valymo paslaugos

Description:

Sweeping and snow removal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aerodromo takų nusiurbimo
paslaugos - gatvių šlavimo ir valymo paslaugos - kelių
barstymas smėliu ar druska - sniego nustūmimas ir
valymas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - runway vacuuming
services - street sweeping and cleaning services gritting and salting of roads - snow ploughing and
removal

81.29.12.00.00

Šlavimo ir sniego valymo paslaugos
Sweeping and snow removal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šlavimo ir sniego valymo paslaugos

Description:

Sweeping and snow removal services
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81.29.13

Kitos sanitarinės paslaugos
Other sanitation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos sanitarinės paslaugos

Description:

Other sanitation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paplūdimių valymo
Explanatory
paslaugos Į šią kategoriją neįeina: - kenkėjų (įskaitant
notes:
triušius) kontrolės paslaugos, susijusios su žemės ūkiu,
žr. 01.61.10 - išsiliejusios naftos ir kitų teršalų valymo
paslaugos jūrų pakrantėse, žr. 39.00 - pastatų ir kitų ne
žemės ūkio paskirties statinių dezinfekcijos ir
dezinsekcijos paslaugos, žr. 81.29.11

81.29.13.00.00

Kitos sanitarinės paslaugos
Other sanitation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sanitarinės paslaugos

Description:

Other sanitation services

81.29.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, valymo paslaugos
Other cleaning services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, valymo paslaugos

Description:

Other cleaning services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - autobusų, metro ir kitų
traukinių, lėktuvų, laivų ir kitų transporto priemonių
nespecializuotos valymo paslaugos - butelių plovimo
paslaugos - plaukimo baseinų valymo ir priežiūros
paslaugos - kelių autocisternų ir jūrų tanklaivių vidaus
valymo paslaugos - kitos, niekur kitur nepriskirtos,
valymo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - žemės
ūkio paskirties patalpų (vištidžių, kiaulidžių ir pan.)
valymo paslaugos, žr. 01.62.10 - taršos šalinimo ir
švarinimo paslaugos, žr. 39.00 - pastatų išorės valymo
paslaugos, baigiant pastato statybą, žr. 43.39.19 automobilių valymo paslaugos, žr. 45.20.30 - kilimų,
apmušalų, užuolaidų, audinių, gobelenų ir pan. valymo
paslaugos, žr. 96.01.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - non-specialised cleaning
services of: buses, underground and other trains,
planes, ships and other transport equipment - bottle
cleaning services - swimming pool cleaning and
maintenance services - cleaning services of the inside
of road and sea tankers - other cleaning services n.e.c.
This subcategory excludes: - cleaning of agricultural
premises (hen houses, piggeries, etc.), see 01.62.10 remediation and clean-up services, see 39.00 - building
exterior cleaning services when associated with
building completion, see 43.39.19 - car cleaning
services, see 45.20.30 - cleaning of carpets, upholstery
fabric, wall hangings, etc., see 96.01.19

81.29.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, valymo paslaugos
Other cleaning services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, valymo paslaugos

Description:

Other cleaning services n.e.c.

81.3

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Landscape services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

Description:

Landscape services
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This subcategory includes: - beach cleaning services
This category excludes: - pest control services
(including rabbits) in connection with agriculture, see
01.61.10 - cleaning services of oil spills and other
pollutions in coastal areas, see 39.00 - disinfection and
extermination services for buildings and other nonagricultural structures, see 81.29.11
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81.30

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Landscape services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

Description:

Landscape services

81.30.1

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Landscape services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

Description:

Landscape services

81.30.10

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Landscape services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

Description:

Landscape services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sodinimo, kasdieninės ir
Explanatory
techninės priežiūros paslaugos: • parkų ir sodų: •
notes:
privačių ir viešųjų gyvenamųjų įstaigų • viešų ir pusiau
viešų pastatų (mokyklų, ligoninių, administracinių
pastatų, bažnyčių ir pan.) • savivaldybei priklausančių
plotų (parkų, žaliųjų zonų, kapinių ir pan.) • transporto
kelių (kelių, geležinkelių ir tramvajų linijų, vandens
kelių, uostų) žaliųjų juostų • gamybinių ir komercinių
pastatų • želdiniai, skirti: • pastatams (stogo, fasado
želdiniai, kambariniai sodai ir pan.) • sporto aikštynams
(futbolo aikštėms, golfo laukams ir pan.), žaidimų
aikštelėms, deginimosi pievelėms ir kitiems poilsiui
skirtiems parkams • stovinčio ar tekančio vandens
telkiniams (baseinams, kintamos drėgmės plotams,
tvenkiniams, plaukimo baseinams, grioviams, kanalams,
gamyklų nuotakynams) - medžių persodinimo
paslaugos, ne žemės ūkio paskirties medžių auginimo
ir jų atjauninimo paslaugos - sodinimo ir kraštovaizdžio
formavimo paslaugos, siekiant apsaugoti nuo triukšmo,
vėjo, erozijos, matomumo ir akinimo - kitos ne žemės
ūkio paskirties ir ne miško kraštovaizdžio tvarkymo
paslaugos: reaklimatizacija, rekultivacija, sulaikomųjų
zonų, melioracijos, baseinų potvyniams išvengti ir kt.
įrengimas Į šią subkategoriją taip pat įeina: - smulkios
atsitiktinės projektavimo ir statybos paslaugos (žemės
formavimas, laikančiųjų sienelių, šaligatvių ir pan.
statyba) Į šią subkategoriją neįeina: - augalų bei
medžių auginimo ir sodinimo komerciniais tikslais
paslaugos, žr. 01, 02 skyrius - medelynų ir miško
medžių medelynų paslaugos, žr. 01.30.10, 02.10.20 žemės ūkio paskirties žemės priežiūros paslaugos,
siekiant išlaikyti gerą ūkinę ir ekologinę žemės būklę,
žr. 01.61.10 - statybos darbai kraštovaizdžio formavimo
tikslais, žr. F skyrių - kraštovaizdžio projektavimo ir
architektūros paslaugos, žr. 71.11.4

81.30.10.00.00

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos
Landscape services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

Description:

Landscape services
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This subcategory includes: - planting, care and
maintenance services of: • parks and gardens for: •
private and public housing • public and semi-public
buildings (schools, hospitals, administrative buildings,
church buildings etc.) • municipal grounds (parks,
green areas, cemeteries etc.) • highway greenery
(roads, train lines and tramlines, waterways, ports) •
industrial and commercial buildings • greenery for: •
buildings (roof gardens, fa?ade greenery, indoor
gardens etc.) • sports grounds (football fields, golf
courses etc.), play grounds, lawns for sunbathing and
other recreational parks • stationary and flowing water
(basins, alternating wet areas, ponds, swimming pools,
ditches, watercourses, plant sewage systems) replanting services of trees, arboriculture and tree
surgery for non-agricultural plants - planting and
landscaping services for protection against noise, wind,
erosion, visibility and dazzling - other landscaping
services for non-agricultural or non-forestry land:
renaturalisation, recultivation, retention areas,
melioration, anti-flood basins etc. This subcategory
also includes: - minor incidental design and
construction services (ground modelling, erection of
retaining walls, walkways etc.) This subcategory
excludes: - commercial production and planting
services for commercial production of plants, trees, see
divisions 01, 02 - tree nursery and forest tree nursery
services, see 01.30.10, 02.10.20 - maintenance services
of agricultural land in order to keep it in good
agricultural and ecological condition, see 01.61.10 construction works for landscaping purposes, see
section F - landscape design and architecture services,
see 71.11.4
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82

Administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugos
Office administrative, office support and other business support services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių
aptarnavimo paslaugos

Description:

Office administrative, office support and other business
support services

82.1

Įstaigų administracinės ir aptarnavimo paslaugos
Office administrative and support services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Įstaigų administracinės ir aptarnavimo paslaugos

Description:

Office administrative and support services

82.11

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos
Combined office administrative services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos

Description:

Combined office administrative services

82.11.1

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos
Combined office administrative services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos

Description:

Combined office administrative services

82.11.10

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos
Combined office administrative services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos

Description:

Combined office administrative services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kombinuotosios kasdienės
įstaigų administravimo paslaugos, tokios kaip
priimamojo paslaugos, finansų planavimas, sąskaitų
išrašymas ir įrašų saugojimas, personalo, pašto
paslaugos ir pan., pagal sutartį arba už atlygį Į šią
subkategoriją neįeina: - visoms įmonės operacijoms
atlikti reikalingų darbuotojų teikimo paslaugos, žr.
atitinkamą įmonės vykdomos veiklos rūšies klasę - tik
vienos iš minėtų paslaugų teikimas, žr. atitinkamą
subkategoriją pagal teikiamą paslaugą

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - the provision of a
combination of day to day office administrative
services, such as reception, financial planning, billing
and record keeping, personnel and mail services etc.
for others on a contract or fee basis This subcategory
excludes: - the provision of operating staff to carry out
the complete operations of a business, see the
appropriate class according to the business they
perform - the provision of only one particular service
mentioned here, see the appropriate class according to
the service provided

82.11.10.00.00

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos
Combined office administrative services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kombinuotosios įstaigų administracinės paslaugos

Description:

Combined office administrative services
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82.19

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos
Photocopying, document preparation and other specialised office support services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kitos
specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos

Description:

Photocopying, document preparation and other
specialised office support services

82.19.1

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos
Photocopying, document preparation and other specialised office support services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kitos
specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos

Description:

Photocopying, document preparation and other
specialised office support services

82.19.11

Dauginimo paslaugos
Duplicating services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dauginimo paslaugos

Description:

Duplicating services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šviesoraščio, fotokopijavimo, Explanatory
mimeografijos, fotostatijos ir kitos dauginimo
notes:
paslaugos, kitokios nei spausdinimas Į šią subkategoriją
neįeina: - dokumentų spausdinimo paslaugos (ofsetinė
spauda, operatyvioji poligrafija ir pan.), žr. 18.12.19

82.19.11.00.00

Dauginimo paslaugos
Duplicating services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dauginimo paslaugos

Description:

Duplicating services

82.19.12

Adresų sąrašų sudarymo ir siuntimo paslaugos
Mailing list compilation and mailing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Adresų sąrašų sudarymo ir siuntimo paslaugos

Description:

Mailing list compilation and mailing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, kurias sudaro
pavadinimų, pavardžių ir adresų iš telefono adresų
knygų ir kitų šaltinių sąrašų sudarymas ir prekyba paslaugos, kurias sudaro medžiagos (pvz., reklaminės,
informacinės ar kitos medžiagos) siuntimas, įskaitant
adreso ant voko užrašymą, įdėjimą į voką,
antspaudavimą, vokų skaičiavimą ir išsiuntimą paštu. Į
šią subkategoriją neįeina: - pašto pasiuntinių (kurjerių)
paslaugos, žr. 53.20.1 - duomenų bazių paslaugos, žr.
63.11.1 - faktų ir informacijos rinkimo paslaugos, žr.
63.99.10 - originalių adresų sąrašų sudarymo
paslaugos, žr. 63.99.20 - reklaminės medžiagos
pristatymo paslaugos, žr. 73.11.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting of
compiling and selling the use of lists of names and
addresses from telephone directories and other
sources - services consisting of sending materials (e.g.
advertising material, information material or any other
material) by envelope addressing, stuffing, sealing,
metering and mailing This subcategory excludes: courier services, see 53.20.1 - database services, see
63.11.1 - compilation services of facts and information,
see 63.99.10 - original compilations of mailing lists, see
63.99.20 - delivery services of advertising material, see
73.11.19
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82.19.12.00.00

Adresų sąrašų sudarymo ir siuntimo paslaugos
Mailing list compilation and mailing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Adresų sąrašų sudarymo ir siuntimo paslaugos

Description:

Mailing list compilation and mailing services

82.19.13

Dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos
Document preparation and other specialised office support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų
aptarnavimo paslaugos

Description:

Document preparation and other specialised office
support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - dokumentų parengimo
paslaugos - dokumentų redagavimo ir korektūros
paslaugos - įvedimo, teksto redagavimo arba stalinės
leidybos paslaugos - pagalbinės sekretoriaus
paslaugos - dokumentų nuorašų darymo ir kitos
sekretoriaus paslaugos - laiškų ar santraukų rašymo
paslaugos - pašto dėžutės nuomos paslaugos - teksto
redaktoriaus paslaugos - kitos dokumentų kopijavimo
paslaugos, neteikiant spausdinimo paslaugų (t. y.
ofsetinės spaudos, operatyviosios poligrafijos,
skaitmeninio spausdinimo, parengiamųjų spausdinimo
darbų) Į šią subkategoriją neįeina: - parengiamieji
spausdinimo darbai, žr. 18.13.10 - specializuotos
stenografavimo paslaugos, tokios kaip teismo
protokolai, žr. 82.99.11 - viešos stenografavimo
paslaugos, žr. 82.99.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - document preparation document editing or proofreading - typing, word
processing, or desktop publishing - secretarial support
services - transcription of documents, and other
secretarial services - letter or resume writing provision of mailbox rental - word processing services other document copying services without also
providing printing services (i.e. offset printing, quick
printing, digital printing, prepress services) This
subcategory excludes: - pre-press services, see 18.13.10
- specialised stenotype services such as court
reporting, see 82.99.11 - public stenography services,
see 82.99.11

82.19.13.00.00

Dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų aptarnavimo paslaugos
Document preparation and other specialised office support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dokumentų rengimo ir kitos specializuotosios įstaigų
aptarnavimo paslaugos

Description:

Document preparation and other specialised office
support services

82.2

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
Call centre services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos

Description:

Call centre services

82.20

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
Call centre services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos

Description:

Call centre services

82.20.1

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
Call centre services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos

Description:

Call centre services
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82.20.10

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
Call centre services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos

Description:

Call centre services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - klientų užsakymų priėmimo
telefonu paslaugos - užsakymų įmokų ir informacijos
teikimo klientams telefonu paslaugos - telerinkodaros
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - prekybos
reklamos paslaugos, nesudarant pirkimo sutarčių, žr.
73.11.19 - rinkos tyrimų paslaugos, žr. 73.20.1 viešosios nuomonės apklausų paslaugos, žr. 73.20.20

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - taking orders for clients by
telephone - soliciting contribution or providing
information for clients by telephone - telemarketing
This subcategory excludes: - sales promotion services,
if no orders are received, see 73.11.19 - market
research services, see 73.20.1 - public opinion polling
services, see 73.20.20

82.20.10.00.00

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos
Call centre services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos

Description:

Call centre services

82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos
Convention and trade show organisation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos

Description:

Convention and trade show organisation services

82.30

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos
Convention and trade show organisation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos

Description:

Convention and trade show organisation services

82.30.1

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos
Convention and trade show organisation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos

Description:

Convention and trade show organisation services

82.30.11

Posėdžių organizavimo paslaugos
Convention organisation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Posėdžių organizavimo paslaugos

Description:

Convention organisation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - suvažiavimų ir susitikimų
organizavimo ir vadybos paslaugos, suvažiavimų
aptarnavimo ir susijusios paslaugos, teikiamos
pasitelkiant savą personalą arba ne, įskaitant tokius
komponentus kaip: • patarimų ir konsultavimo
paslaugos visais suvažiavimų organizavimo aspektais,
įskaitant uždavinių apibrėžimą, finansavimo šaltinių,
pvz., rėmėjų, parodų, paskolų ir registracijos mokesčių,
numatymą, pajamų ir išlaidų biudžeto apskaičiavimą ir
kitus finansinius klausimus • pagalba pasirenkant ir
paskiriant vietą, renginio vietos tyrimo, tinkamumo
pagrindimo ir derybų paslaugos • suvažiavimo ar

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - organisation and
management of conventions and congresses and
provision of convention assistance and support
services, with or without own staff, including
components such as: • advice and consultancy services
with respect to all aspects of the organisation of
conventions, including defining objectives, financing,
e.g. through sponsorship, exhibitions, loans and
registration fees, estimating income and expenditure
budgets and other financial matters • assistance in
choosing and locating space, venue research, feasibility
and negotiation • marketing and public relations for
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kongreso reklama ir viešieji ryšiai, kalbėtojo ryšys •
sekretoriato ir biuro įrangos teikimo ar organizavimo
paslaugos ir darbuotojų, reikalingų konferencijos
registracijai, administravimui, konferencijos
dokumentacijai ir santraukoms tvarkyti, dokumentams
versti ir pan., parūpinimo paslaugos • sinchroninio
vertimo ir kitų vietoje teikiamų paslaugų parūpinimo ar
organizavimo paslaugos • registracijos tvarkymo
sistemų, elektroninės informacijos ir el. projektavimo
tiekimo paslaugos • įrangos, tokios kaip garso ir vaizdo
įranga, susijusios su renginio organizavimu, tiekimo ir
montavimo paslaugos • apgyvendinimo vietos
užsakymo paslaugų teikimo ar organizavimo, įskaitant
derėjimąsi dėl nuolaidos grupei, dalyvių vežiojimą ir
vežimo vietoje paslaugas, maitinimo ir gėrimų teikimo
organizavimą ir apžvalgines programas, paslaugos. Šios
paslaugos gali būti apmokamos iš įmokų
organizatoriams ir rengėjams arba lankytojų įėjimo
mokesčio.

the convention or congress, speaker liaison •
organisation or provision of secretariat and office
facilities and staff for conference registration,
conference administration, conference documentation
and abstract handling, translation of documents etc. •
organisation or supply of simultaneous interpretation
and other on-site services • supply of registration
processing systems, electronic information and design
• supply and setting up of equipment such as
audiovisual equipment associated with the
organisation of the event • organisation or provision of
accommodation booking service including negotiating
group discounts, delegate transfers and on-site
transportation services, food and beverage
arrangements, and tour programmes Payment for
these services can be through fees assessed to
organisers and exhibitors, as well as entry fees for
visitors.

82.30.11.00.00

Posėdžių organizavimo paslaugos
Convention organisation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Posėdžių organizavimo paslaugos

Description:

Convention organisation services

82.30.12

Verslo renginių organizavimo paslaugos
Trade show organisation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verslo renginių organizavimo paslaugos

Description:

Trade show organisation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - prekybos parodų ir mugių
Explanatory
organizavimo ir vadybos paslaugos bei pagalbinių ir
notes:
aptarnavimo paslaugų teikimas, įskaitant tokius
komponentus kaip: • patarimų ir konsultavimo
paslaugos visais prekybos parodų ir mugių
organizavimo aspektais, įskaitant uždavinių apibrėžimą,
finansavimo šaltinių, pvz., rėmėjų, parodų, paskolų ir
registracijos mokesčių, numatymą, pajamų ir išlaidų
biudžeto apskaičiavimą ir kitus finansinius klausimus •
pagalba pasirenkant ir paskiriant vietą, renginio vietos
tyrimo, tinkamumo pagrindimo ir derybų paslaugos •
prekybos parodos ar mugės reklama ir viešieji ryšiai •
sekretoriato ir biuro paslaugų įrangos organizavimo ar
tiekimo paslaugos ir darbuotojų, reikalingų prekybos
parodos ar mugės registracijai, administravimui,
dokumentacijos tvarkymui, dokumentų vertimui ir pan.,
teikimo paslaugos • kitų vietoje teikiamų paslaugų
teikimas arba organizavimas • registracijos tvarkymo
sistemų, elektroninės informacijos ir el. projektų
paslaugos • įrangos, tokios kaip garso ir vaizdo įranga,
susijusios su įvykio organizavimu, teikimo ir montavimo
veikla • apgyvendinimo vietos išankstinio užsakymo
arba organizavimo paslaugos, įskaitant derėjimąsi dėl
nuolaidos grupei, dalyvių vežiojimą ir vežimo vietoje
paslaugas, maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugas

82.30.12.00.00

Verslo renginių organizavimo paslaugos
Trade show organisation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verslo renginių organizavimo paslaugos

Description:

Trade show organisation services
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This subcategory includes: - organisation and
management services of trade shows and trade fairs
and provision of assistance and support services,
including components such as: • advice and
consultancy services with respect to all aspects of the
organisation of trade shows and trade fairs, including
defining objectives, financing, e.g. through
sponsorship, exhibitions, loans and registration fees,
estimating income and expenditure budgets and other
financial matters • assistance in choosing and locating
space, venue research, feasibility and negotiation •
marketing and public relations for the trade show or
trade fair • organisation or provision of secretariat and
office facilities and staff for trade show or trade fair
registration, administration, documentation, translation
of documents etc. • organisation or supply of other onsite services • supply of registration processing
systems, electronic information and design • supply
and setting up of equipment such as audiovisual
equipment associated with the organisation of the
event • organisation or provision of accommodation
booking service including negotiating group discounts,
on-site transportation services, food and beverage
arrangements
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82.9

Niekur kitur nepriskirtos verslui būdingos paslaugos
Business support services n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos verslui būdingos paslaugos

Description:

Business support services n.e.c.

82.91

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų paslaugos
Collection agency and credit bureau services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų paslaugos

Description:

Collection agency and credit bureau services

82.91.1

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų paslaugos
Collection agency and credit bureau services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų paslaugos

Description:

Collection agency and credit bureau services

82.91.11

Kreditavimo pajėgumo vertinimo paslaugos
Credit reporting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kreditavimo pajėgumo vertinimo paslaugos

Description:

Credit reporting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - asmenų ir verslo įmonių
kreditavimo pajėgumo įvertinimo paslaugos - būsimų
klientų, paskolų prašytojų ir pan. finansinės padėties ir
kreditinės patirties įvertinimo paslaugos kreditingumo tyrimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting in the
reporting of credit ratings of persons and businesses evaluation services of the financial status and credit
experience of prospective customers, loan applicants,
etc. - credit investigation services

82.91.11.00.00

Kreditavimo pajėgumo vertinimo paslaugos
Credit reporting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kreditavimo pajėgumo vertinimo paslaugos

Description:

Credit reporting services

82.91.12

Išieškojimo agentūrų paslaugos
Collection agency services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Išieškojimo agentūrų paslaugos

Description:

Collection agency services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paskolų išieškojimo pagal
sąskaitas, čekius, sutartis arba vekselius ir pinigų
pervedimo klientui paslaugos - mokesčių pagal
pastovias sąskaitas (pvz., komunalinių mokesčių)
surinkimo paslaugos ir neapmokėtų sąskaitų
išieškojimo paslaugos - nepatikimų vekselių ir paskolų
visiško įsigijimo ir po to sekančio padengimo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services consisting in the
collection of accounts, cheques, contracts or notes and
the remittance of the money to the client - collection
services of regular accounts (e.g. utility bills) and
recovery services of delinquent accounts - outright
purchase of delinquent accounts and debts and
subsequent recovery
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82.91.12.00.00

Išieškojimo agentūrų paslaugos
Collection agency services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Išieškojimo agentūrų paslaugos

Description:

Collection agency services

82.92

Fasavimo ir pakavimo paslaugos
Packaging services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Fasavimo ir pakavimo paslaugos

Description:

Packaging services

82.92.1

Fasavimo ir pakavimo paslaugos
Packaging services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fasavimo ir pakavimo paslaugos

Description:

Packaging services

82.92.10

Fasavimo ir pakavimo paslaugos
Packaging services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fasavimo ir pakavimo paslaugos

Description:

Packaging services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ne savo produktų, tokių kaip Explanatory
maisto produktai, vaistai, buitiniai valikliai, tualetinių
notes:
preparatų ir metalo dirbinių, fasavimo ir pakavimo
paslaugos, naudojant daugybę automatizuoto ir
rankinio pakavimo būdų, įskaitant formavimą ir
pakavimą į plėvelę, įvyniojimą į susitraukiančią šiluminę
medžiagą ar į plėvelę, formų pripildymą ir
antspaudavimą ir sudėjimą į maišelius, išpilstymą į
butelius ir aerozolių pakavimą. Į šias paslaugas gali įeiti
etikečių klijavimas ar įspaudavimas ant pakuočių. siuntinių pakavimo ir dovanų suvyniojimo paslaugos monetų ir valiutos pakavimo paslaugos - skysčių,
įskaitant gėrimus ir maistą, išpilstymo į butelius
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - vien tik
informacijos atspausdinimas ant įpakavimo medžiagos,
žr. 18.12.16, 18.12.19 - transportavimui būdingo
pakavimo ir sudėjimo į dėžes paslaugos, žr. 52.29.20 pakuočių projektavimo paslaugos, žr. 74.10.19 pakavimo paslaugos, į kurias įeina kliento pateiktų
medžiagų perdirbimas į kitus produktus (pvz., vandens
ir koncentrato sumaišymas, siekiant gauti gaiviuosius
gėrimus, žuvies gaminimas prieš užkonservuojant,
kremų ir dažiklių maišymas, siekiant gauti kosmetikos
produktą), žr. pagal sutartį vykdomą veiklą, kaip
gamybos dalį, klasifikuojamą C sekcijoje

82.92.10.00.00

Fasavimo ir pakavimo paslaugos
Packaging services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fasavimo ir pakavimo paslaugos

Description:

Packaging services
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This subcategory includes: - services consisting of
packaging goods for others, such as food products,
pharmaceuticals, household cleaners, toilet
preparations and hardware, using a variety of
automated or manual packaging techniques, including
blister forming and packaging, shrink or skin wrapping,
form filling and sealing, pouch filling, bottling and
aerosol packaging. This service may also include the
labelling or imprinting of the package. - parcel packing
and gift wrapping - coin and currency packing services
- bottling services of liquids, including beverages and
food This subcategory excludes: - solely printing
information on packaging materials, see 18.12.16,
18.12.19 - packing and crating services incidental to
transport, see 52.29.20 - package design services, see
74.10.19 - packaging services that include processing
of client owned materials into a different product (e.g.,
mixing water and concentrate to produce soft drinks,
cooking fish prior to canning, blending creams and
colouring materials into cosmetics), see sub-contracted
operations as part of manufacturing in section C
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82.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos paslaugos
Other business support services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos
paslaugos

Description:

Other business support services n.e.c.

82.99.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos paslaugos
Other business support services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos
paslaugos

Description:

Other business support services n.e.c.

82.99.11

Stenografavimo ir įrašymo stenografinėmis mašinomis paslaugos
Verbatim reporting and stenotype recording services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stenografavimo ir įrašymo stenografinėmis mašinomis
paslaugos

Description:

Verbatim reporting and stenotype recording services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specializuotos stenografijos
paslaugos, tokios kaip teismo protokolai - viešojo
stenografavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - specialised stenotype
services such as court reporting - public stenography
services

82.99.11.00.00

Stenografavimo ir įrašymo stenografinėmis mašinomis paslaugos
Verbatim reporting and stenotype recording services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stenografavimo ir įrašymo stenografinėmis mašinomis
paslaugos

Description:

Verbatim reporting and stenotype recording services

82.99.12

Aptarnavimo telefonu paslaugos
Telephone based support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aptarnavimo telefonu paslaugos

Description:

Telephone based support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atsiliepimo į telefono
skambučius paslaugos - žadinimo telefonu paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: automatizuotos
kompiuterinės informacinės paslaugos, žr. 63.99.10 užsakomųjų informacinių paslaugų centrų paslaugos,
žr. 82.20.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - telephone answering
services - telephone wake-up services This subcategory
excludes: - automatised computer-based information
services, see 63.99.10 - call centre services, see 82.20.10

82.99.12.00.00

Aptarnavimo telefonu paslaugos
Telephone based support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aptarnavimo telefonu paslaugos

Description:

Telephone based support services
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82.99.19

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, verslo įmonių aptarnavimo paslaugos
Other miscellaneous business support services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, verslo įmonių
aptarnavimo paslaugos

Description:

Other miscellaneous business support services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - iškart pateikiamo (t. y.
Explanatory
sinchroniškai) paslėptojo posėdžių ar konferencijų
notes:
tiesioginių televizijos transliacijų teleteksto teikimas rinkmenos numerio brūkšninio kodo paslaugos brūkšninių kodų spausdinimo paslaugos - lėšų paieška
ir jų rinkimo organizavimo paslaugos pagal sutartį arba
už atlygį - nuosavybės teisių atstatymo paslaugos stovėjimo laiko skaitiklių monetų surinkimo paslaugos
- nuolaidų ir dovanų kuponų išleidimas - aukciono
paslaugos, kitos nei tos, kurios susijusios su
teisminėmis procedūromis - šildymo, elektros, dujų ir
vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas - duomenų
parengimo paslaugos - kitos, niekur kitur nepriskirtos,
verslo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - titrų
kūrimo paslaugos, kitos nei sinchroninis paslėptas
teletekstas, žr. 59.12.16 - paslaugos, susijusios su
reklama ir prekybos skatinimu, žr. 73.1 - dokumentų
nuorašų paslaugos, žr. 82.19.13

82.99.19.00.00

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, verslo įmonių aptarnavimo paslaugos
Other miscellaneous business support services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, verslo įmonių
aptarnavimo paslaugos

Description:

Other miscellaneous business support services n.e.c.

O

VIEŠOJO VALDYMO IR GYNYBOS PASLAUGOS; PRIVALOMOJO SOCIALINIO DRAUDIMO PASLAUGOS
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE SERVICES; COMPULSORY SOCIAL SECURITY SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

VIEŠOJO VALDYMO IR GYNYBOS PASLAUGOS;
PRIVALOMOJO SOCIALINIO DRAUDIMO PASLAUGOS

Description:

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE SERVICES;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY SERVICES

84

Viešojo valdymo ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Public administration and defence services; compulsory social security services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Viešojo valdymo ir gynybos paslaugos; privalomojo
socialinio draudimo paslaugos

Description:

Public administration and defence services; compulsory
social security services

84.1

Valstybės valdymo paslaugos ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika
Administration services of the State and the economic and social policy of the community

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Valstybės valdymo paslaugos ir bendroji ekonominė
bei socialinė bendruomenės politika

Description:

Administration services of the State and the economic
and social policy of the community

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - real-time (i.e.
simultaneous) closed captioning of live television
performances of meetings, conferences - address bar
coding services - bar code imprinting services fundraising organisation services on a contract or fee
basis - repossession services - parking meter coin
collection services - issue of reduced-price coupons
and gift stamps - auctioning services other than in
connection with legal procedures - reading of heating,
electric, gas and water meters - data preparation
services - other business services n.e.c. This
subcategory excludes: - captioning services other than
simultaneous closed captioning, see 59.12.16 - services
related to advertising and sales promotion, see 73.1 document transcription services, see 82.19.13
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84.11

Bendrosios viešojo valdymo paslaugos
General public administration services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrosios viešojo valdymo paslaugos

Description:

General public administration services

84.11.1

Bendrosios (visos) viešosios paslaugos
General (overall) public services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios (visos) viešosios paslaugos

Description:

General (overall) public services

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos
Executive and legislative services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos

Description:

Executive and legislative services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - centrinių, regioninių ir
vietinių valdžios institucijų vykdomosios valdžios ir
įstatymų leidybos administravimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - executive and legislative
administration services of central, regional and local
bodies

84.11.11.00.00

Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos
Executive and legislative services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vykdomosios ir įstatymų leidybos paslaugos

Description:

Executive and legislative services

84.11.12

Finansų ir iždo paslaugos
Financial and fiscal services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Finansų ir iždo paslaugos

Description:

Financial and fiscal services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: valdymo ir priežiūros
paslaugos, susijusios su finansų ir iždo reikalais: •
apmokestinimo sistemų tvarkybos paslaugos • prekių
muito ir valstybės mokesčių surinkimo paslaugos •
mokesčių įstatymų pažeidimo tyrimo paslaugos biudžeto įgyvendinimo ir valstybinių lėšų bei valstybės
skolų valdymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administrative and
supervisory services related to financial and fiscal
affairs, such as: • operational services for taxation
schemes • duty and tax collection on goods • tax
violation investigation services - budget
implementation and management services of public
funds and public debt services

84.11.12.00.00

Finansų ir iždo paslaugos
Financial and fiscal services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Finansų ir iždo paslaugos

Description:

Financial and fiscal services
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84.11.13

Bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei statistikos paslaugos
Overall economic and social planning and statistical services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei
statistikos paslaugos

Description:

Overall economic and social planning and statistical
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės ir tvarkybos Explanatory
paslaugos, susijusios su bendru ekonominiu ir
notes:
socialiniu planavimu - įvairių valdymo lygių planavimo
ir statistikos tarnybų paslaugos - kitų įstaigų, tarnybų ar
programų rengimo padalinių, kurie rengia bendruosius
ekonominius ir socialinius planus bei programas,
koordinuoja bei dažnai stebi jų įgyvendinimą,
paslaugos

84.11.13.00.00

Bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei statistikos paslaugos
Overall economic and social planning and statistical services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei
statistikos paslaugos

Description:

Overall economic and social planning and statistical
services

84.11.14

Vyriausybės parama fundamentiniams moksliniams tyrimams
Government services to fundamental research

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyriausybės parama fundamentiniams moksliniams
tyrimams

Description:

Government services to fundamental research

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įstaigų, tarnybų, programų
Explanatory
rengimo padalinių ir pan. administracinės paslaugos
notes:
vyriausybinei veiklai, susijusiai su fundamentinių tyrimų
finansavimu ir skatinimu gamtos mokslų, socialinių
mokslų ir humanitarinių mokslų srityse ir
fundamentaliųjų mokslų tarpdisciplininiuose tyrimuose
Į šią subkategoriją neįeina: - tyrimų ir plėtros strategijų,
kuriais numatoma gerinti asmeninę gerovę ir didinti
susijusias lėšas, administravimo paslaugos, 84.12.12 tyrimų ir plėtros strategijų, kuriais numatoma gerinti
ekonominę veiklą ir konkurencingumą, administravimo
paslaugos, žr. 84.13.1 - su gynyba susijusių tyrimų ir
plėtros strategijų bei susijusių lėšų administravimo
paslaugos, žr. 84.22.1

84.11.14.00.00

Vyriausybės parama fundamentiniams moksliniams tyrimams
Government services to fundamental research

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyriausybės parama fundamentiniams moksliniams
tyrimams

Description:

Government services to fundamental research

84.11.19

Kitos bendrosios (visos) viešosios paslaugos
Other general (overall) public services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos bendrosios (visos) viešosios paslaugos

Description:

Other general (overall) public services

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės ir tvarkybos

Explanatory

This subcategory includes: - administrative, operational
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This subcategory includes: - administrative and
operational services related to overall economic and
social planning - services provided by planning and
statistical offices undertaken at the different levels of
government - services by the other offices, bureaux or
programme units which formulate, co-ordinate and
frequently monitor the implementation of overall
economic and social plans and programmes

This subcategory includes: - administrative services
provided by offices, bureaux, programme units, etc., for
governmental activities in the funding or conduction of
fundamental research into the natural sciences, the
social sciences and humanities and fundamental
multidisciplinary research This subcategory excludes: administrative services for research and development
policies intended to increase personal well-being and
of associated funds, see 84.12.12 - administrative
services for research and development policies
intended to improve economic performance and
competitiveness, see 84.13.1 - administrative services
for defence-related research and development policies
and of associated funds, see 84.22.1
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pastabos:

bei aprūpinimo paslaugos, susijusios su vyriausybiniais
(valstybiniais) reikalais, kurie negali būti priskirti vienai
iš keturių ankstesnių kategorijų - programų rengimo
padalinių, besirūpinančių nesavarankiškų ir prižiūrimų
teritorijų reikalais, paslaugos - programų rengimo
padalinių, įpareigotų organizuoti rinkimus, paslaugos

notes:

and support services related to government (public)
affairs that cannot be assigned to one of the four
previous categories - services provided by programme
units dealing with non-self-governing and trust
territory affairs - services provided by programme units
administering elections

84.11.19.00.00

Kitos bendrosios (visos) viešosios paslaugos
Other general (overall) public services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos bendrosios (visos) viešosios paslaugos

Description:

Other general (overall) public services

84.11.2

Vyriausybės aptarnavimo paslaugos
Supporting services for the government

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vyriausybės aptarnavimo paslaugos

Description:

Supporting services for the government

84.11.21

Bendrosios personalo tarnybų paslaugos vyriausybei
General personnel services for the government

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendrosios personalo tarnybų paslaugos vyriausybei

Description:

General personnel services for the government

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo valdymo ir
Explanatory
vykdomosios paslaugos specifinių ar nespecifinių
notes:
funkcijų bendrosioms personalo tarnyboms paslaugos, susijusios su bendrosios personalo politikos
ir procedūrų, apimančių personalo parinkimą ir
paaukštinimą, darbo vertinimo metodus, darbo
aprašymus, vertinimus ir klasifikavimą, rengimu ir
įgyvendinimu, valstybės tarnybos reglamento
administravimu ir panašiais dalykais

84.11.21.00.00

Bendrosios personalo tarnybų paslaugos vyriausybei
General personnel services for the government

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios personalo tarnybų paslaugos vyriausybei

Description:

General personnel services for the government

84.11.29

Kitos vyriausybės aptarnavimo paslaugos
Other supporting services for the government

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos vyriausybės aptarnavimo paslaugos

Description:

Other supporting services for the government

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - centralizuotų viešųjų pirkimų Explanatory
ir tiekimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: notes:
valdžios institucijoms priklausančių arba jų užimamų
pastatų eksploatavimo paslaugos, žr. 68.20.12, 68.32.13
- valstybinių archyvų priežiūros paslaugos, žr. 91.01.12
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This subcategory includes: - public administrative and
operational services for general personnel affairs,
whether or not connected with a specific function services related to the development and
implementation of general personnel policies and
procedures, covering selection and promotion, rating
methods, job descriptions, evaluation and
classification, administration of civil service regulations
and similar matters

This subcategory includes: - centralised public
procurement and supply services This subcategory
excludes: - operation services of government owned or
occupied buildings, see 68.20.12, 68.32.13 - operation
services of government archives, see 91.01.12
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84.11.29.00.00

Kitos vyriausybės aptarnavimo paslaugos
Other supporting services for the government

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos vyriausybės aptarnavimo paslaugos

Description:

Other supporting services for the government

84.12

Švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, reguliavimo administracinės paslaugos
Administrative services for the regulation of health care, education, cultural services and other social services, excluding social security

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų socialinių Description:
paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, reguliavimo
administracinės paslaugos

84.12.1

Švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, reguliavimo administracinės paslaugos
Administrative services for the regulation of health care, education, cultural services and other social services excluding social security

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų socialinių Description:
paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, reguliavimo
administracinės paslaugos

Administrative services for the regulation of health
care, education, cultural services and other social
services excluding social security

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - tyrimų ir plėtros politikos bei šių Explanatory
sričių susijusių fondų viešasis valdymas
notes:

This category includes: - public administrative services
of research and development policies and associated
funds for these areas

84.12.11

Administracinės švietimo paslaugos
Administrative educational services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Administracinės švietimo paslaugos

Description:

Administrative educational services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įvairių švietimo institucijų
Explanatory
viešojo administravimo paslaugos - visų tipų mokyklų ir notes:
kitų švietimo institucijų valdymo, eksploatavimo,
patikrinimo ir paramos paslaugos - viešosios
informavimo paslaugos, susijusios su švietimo sistema
apskritai, teikiamos ministerijų arba specializuotų
padalinių Į šią subkategoriją neįeina: - švietimui
būdingos paslaugos, žr. 85.60.10

84.12.11.00.00

Administracinės švietimo paslaugos
Administrative educational services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Administracinės švietimo paslaugos

Description:

Administrative educational services

84.12.12

Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos
Administrative health care services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Administrative health care services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų tipų sveikatos ir
socialinių tarnybų viešojo administravimo paslaugos -

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - public administration
services for all kinds of health and social services -
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Administrative services for the regulation of health
care, education, cultural services and other social
services, excluding social security

This subcategory includes: - public administrative
services for different educational institutions management, operation, inspection and support
services for all types of schools and other educational
institutions - public information services concerning
the educational system in general, provided by
government departments or special programme units
This subcategory excludes: - educational support
services, see 85.60.10
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bendrosios praktikos ir specializuotų medicinos arba
odontologijos ligoninių ir klinikų, įskaitant slaugos
namų ir sanatorijų paslaugas, administracinės,
tvarkybos, priežiūros ir rėmimo paslaugos visuomenės sveikata dalykų, tokių kaip kraujo bankų
eksploatavimo paslaugos, ligų nustatymo paslaugos,
prevencijos paslaugos, vaistų kokybės programų
valdymas, gimimų kontrolės paslaugos ir pan.,
administracinės, tvarkybos, priežiūros ir rėmimo
paslaugos. Šias paslaugas dažnai teikia specialios
komandos arba pavieniai sveikatos specialistai, nesusiję
su ligonine, klinika arba praktikuojančiais gydytojais. Į
šią subkategoriją neįeina: - ligos, motinystės ar laikino
nedarbingumo pašalpų administravimo paslaugos, žr.
84.30.11 - su žmonių sveikata susijusios paslaugos, žr.
86 skyrių - socialinės paslaugos, žr. 87.90

management, operation, inspection and support
services for general and specialised medical or dental
hospitals and clinics, plus nursing and convalescent
home services - administration, management,
operation and support services in public health
matters, such as blood bank operation services, disease
detection services, prevention services, management of
drug quality programmes, birth control services, etc.
These services are frequently provided by special
teams or individual health professionals not connected
with a hospital, clinic or practitioner. This subcategory
excludes: - administration services for sickness,
maternity or temporary disablement benefit schemes,
see 84.30.11 - human health-related services, see
division 86 - social work services, see 87.90

84.12.12.00.00

Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos
Administrative health care services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Administracinės sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Administrative health care services

84.12.13

Administracinės būsto ir komunalinių patogumų paslaugos
Administrative housing and community amenity services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Administracinės būsto ir komunalinių patogumų
paslaugos

Description:

Administrative housing and community amenity
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - būsto ir bendro komunalinio Explanatory
vystymo, vandens tiekimo, sanitarijos ir gatvių
notes:
apšvietimo viešojo administravimo paslaugos - būsto ir
būsto standartų (kitokių nei statybos standartai)
kūrimo, kontrolės ir įvertinimo paslaugos - valstybės
subsidijuojamo būsto nuomojimo kontrolės ir
paskirstymo standartų administracinės paslaugos būsto paslaugos gyventojams ar žmonėms su
ypatingais poreikiais - viešosios informacijos apie būstą
platinimas - tarnybų, įstaigų, departamentų ir
programų rengimo padalinių, įtrauktų į vandens
tiekimo nuostatų rengimą ir tvarkymą, paslaugos viešojo valdymo paslaugos, susijusios su atliekų
surinkimu ir šalinimu, nuotėkų surinkimo tinklų
eksploatavimu, gatvių valymu - užterštumo standartai,
informacijos apie užterštumą platinimo paslaugos. aplinkos apsaugos programų administravimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - nuotakynai,
atliekų pašalinimo ir taršos šalinimo paslaugos, žr. 37,
38, 39 skyrius

84.12.13.00.00

Administracinės būsto ir komunalinių patogumų paslaugos
Administrative housing and community amenity services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Administracinės būsto ir komunalinių patogumų
paslaugos

Description:

Administrative housing and community amenity
services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - public administrative
services for housing and overall community
development, water supply, sanitation and street
lighting - services related to the development,
monitoring and evaluation of housing and housing
standards (other than construction standards) administrative services for rent control and eligibility
standards for state-subsidised housing - administrative
housing services for the general public or for people
with special needs - dissemination of public
information about housing - services provided by
offices, bureaux, departments and programme units
involved in developing and administering regulations
concerning water supply - public administrative
services related to refuse collection and disposal,
sewage system operation and street cleaning pollution standards, dissemination of information on
pollution - administrative services of environmental
protection programmes This subcategory excludes: sewage, refuse disposal and remediation, see divisions
37, 38, 39
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84.12.14

Administracinės poilsio organizavimo, kultūrinės ir religinės paslaugos
Administrative recreational, cultural and religious services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Administracinės poilsio organizavimo, kultūrinės ir
religinės paslaugos

Description:

Administrative recreational, cultural and religious
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kultūros įstaigų, pavienių
Explanatory
menininkų, taip pat ir kultūrinę veiklą propaguojančių
notes:
organizacijų rėmimo paslaugos, įskaitant viešų dotacijų
menininkams paskirstymo paslaugas - nacionalinių,
regioninių arba vietinių šventinių renginių ir religinių
institucijų išlaikymo ir priežiūros paslaugos - poilsio ir
kultūrinės veiklos rėmimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - muziejai ir kitos kultūros paslaugos, žr. 91
skyrių - valstybės aptarnaujamų bibliotekų ir archyvų
paslaugos, žr. 91.01.1 - kitos poilsio organizavimo
paslaugos, žr. 92.00, 93.21, 93.29 - sporto
infrastruktūros eksploatavimo paslaugos, žr. 93.11.10 sporto renginių reklamos ir organizavimo paslaugos, žr.
93.12.10, 93.19.11

84.12.14.00.00

Administracinės poilsio organizavimo, kultūrinės ir religinės paslaugos
Administrative recreational, cultural and religious services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Administracinės poilsio organizavimo, kultūrinės ir
religinės paslaugos

Description:

Administrative recreational, cultural and religious
services

84.13

Administracinės įmonių veiklos veiksmingumo didinimo paslaugos
Administrative services for more efficient operation of businesses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Administracinės įmonių veiklos veiksmingumo
didinimo paslaugos

Description:

Administrative services for more efficient operation of
businesses

84.13.1

Administracinės įmonių veiklos veiksmingumo didinimo paslaugos
Administrative services for more efficient operation of businesses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Administracinės įmonių veiklos veiksmingumo
didinimo paslaugos

Description:

Administrative services for more efficient operation of
businesses

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - tyrimų ir plėtros politikos bei šių Explanatory
sričių susijusių fondų viešasis valdymas - toliau
notes:
išvardytų sričių veiklos rėmimo ir informavimo
paslaugos Į šią kategoriją neįeina: - tyrimų ir
eksperimentinės plėtros paslaugos, žr. 72 skyrių

This category includes: - administrative services of
research and development policies and associated
funds in these sectors - support and information
services for the below-mentioned affairs This category
excludes: - research and experimental development
services, see division 72

84.13.11

Su žemės, miškų ūkiu, žvejyba ir medžiokle susijusios administracinės paslaugos
Administrative agriculture-, forestry-, fishing- and hunting-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su žemės, miškų ūkiu, žvejyba ir medžiokle susijusios
administracinės paslaugos

Description:

Administrative agriculture-, forestry-, fishing- and
hunting-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo administravimo
paslaugos, susijusios su: • žemės ūkio paskirties žemės

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - public administrative
services related to: • agricultural land management •

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - support services for
cultural facilities and individual artists as well as
organisations engaged in promoting cultural activities,
including distribution services of public grants to artists
- support services for national, regional or local
festivities and for the maintenance and running of
religious institutions - sponsoring services of recreation
and cultural activities This subcategory excludes: museums and other cultural services, see division 91 government operated library and archive services, see
91.01.1 - other recreational services, see 92.00, 93.21,
93.29 - sports facilities operation services, see 93.11.10
- sports events promotion and organisation services,
see 93.12.10, 93.19.11
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valdymu • žemės ūkio reforma ir žemės klausimų
sureguliavimu • žemės ūkio rinkos stabilizavimu •
veterinarijos paslaugomis • kenkėjų kontrole •
miškininkyste • žvejybos ir medžioklės reikalais įstaigų, tarnybų ir programų rengimo padalinių
teikiamos administracinės paslaugos, susijusios su: •
žemdirbystei tinkamos žemės išsaugojimu • žemės
naudmenų įsisavinimu • žemės gerinimu ir plėtra •
veterinarijos paslaugų teikimu ūkiams • naikinimu ir
apsauga nuo kenkėjų, parazitų, augalų ligų ar kitų
žalingų organizmų • grūdinių augalų inspekcija ir
įvertinimu - administracinės paslaugos, susijusios su: •
miškininkystės veiklą reguliuojančiais teisės aktais •
medžių kirtimo licencijų išdavimu • miško išteklių
racionalizavimu ir efektyviu naudojimu • miškų
atkūrimo ir apželdinimo darbais • administracinės
paslaugomis, susijusiomis su medžioklės plotų bei žuvų
inkubatorių veikla ir parama jai • teisės aktų kūrimu ir
jų vykdymo kontrole, įskaitant žvejybos ir medžioklės
licencijavimą

agrarian reform and land settlement • stabilisation of
agrarian markets • veterinary affairs • pest control •
forestry • fishing and hunting affairs - administrative
services provided by offices, bureaux and programme
units concerning: • conservation of farmland • land
reclamation • land improvement and expansion •
supply of veterinary services to farms • eradication or
control of pests, vermin, plant diseases or other
destructive agents • crop inspection and grading administrative services concerning: • regulations
governing forest operations • issuing of tree-felling
licences • rationalisation of forest resources,
exploitation • reforestation work • administrative
services concerning the operation and support of
game preserves and fish hatcheries • development and
monitoring of regulations, including the licensing of
fishing and hunting

84.13.11.00.00

Su žemės, miškų ūkiu, žvejyba ir medžiokle susijusios administracinės paslaugos
Administrative agriculture-, forestry-, fishing- and hunting-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su žemės, miškų ūkiu, žvejyba ir medžiokle susijusios
administracinės paslaugos

Description:

Administrative agriculture-, forestry-, fishing- and
hunting-related services

84.13.12

Su kuru ir energija susijusios administracinės paslaugos
Administrative fuel- and energy-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su kuru ir energija susijusios administracinės paslaugos Description:

Administrative fuel- and energy-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įstaigų, tarnybų ir programų
rengimo padalinių administracinės paslaugos,
susijusios su: • kietuoju kuru, įskaitant teisės aktus dėl
kuro naudojimo ar laikymo • benzinu ir gamtinėmis
dujomis • mineraliniu kuru • atominiu ir nekomerciniu
kuru, įskaitant tokį kurą kaip alkoholis, malkos,
medienos atliekos ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administrative services
provided by offices, bureaux and programme units
concerning: • solid fuel, including regulations
concerning their exploitation or conservation •
petroleum and natural gas • mineral fuel • nuclear and
non-commercial fuel, including such fuels as alcohol,
wood and wood waste, etc.

84.13.12.00.00

Su kuru ir energija susijusios administracinės paslaugos
Administrative fuel- and energy-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su kuru ir energija susijusios administracinės paslaugos Description:

84.13.13

Su kasyba ir mineralinių žaliavų ištekliais, gamyba ir statyba susijusios administracinės paslaugos
Administrative mining- and mineral resources-, manufacturing- and construction-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su kasyba ir mineralinių žaliavų ištekliais, gamyba ir
statyba susijusios administracinės paslaugos

Description:

Administrative mining- and mineral resources-,
manufacturing- and construction-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įstaigų, tarnybų ir programų Explanatory
rengimo padalinių administracinės paslaugos,
notes:
susijusios su: • naudingųjų iškasenų atradimu,
naudojimu, laikymu, prekyba ir kitais aspektais,
įskaitant teisės aktų dėl numatomų veiksmų kūrimą ir
jų vykdymo stebėjimą • kasybos ir saugumo standartais
• paslaugomis, skirtomis vystyti, plėsti ir gerinti
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Administrative fuel- and energy-related services

This subcategory includes: - administrative services
provided by offices, bureaux and programme units
concerning: • discovery, exploitation, conservation,
marketing and other aspects of mineral production,
including the development and monitoring of
regulations concerning prospecting • mining and
safety standards • services designed to develop,
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gamybos įmonių padėtį • paslaugomis, susijusiomis su
statybos standartų teisės aktų rengimu ir
administravimu, profesijos sertifikatų išdavimu,
saugumo statybvietėse teisės aktų kūrimu ir jų
vykdymo kontrole Į šią subkategoriją neįeina: administracinės paslaugos, susijusios su mineraliniu
kuru, žr. 84.13.12

expand and improve the position of manufacturing
establishments • services related to development and
administration of regulations concerning building
standards, issuing of occupation certificates,
development and monitoring of regulations
concerning safety on construction sites This
subcategory excludes: - administrative services related
to mineral fuel, see 84.13.12

84.13.13.00.00

Su kasyba ir mineralinių žaliavų ištekliais, gamyba ir statyba susijusios administracinės paslaugos
Administrative mining- and mineral resources-, manufacturing- and construction-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su kasyba ir mineralinių žaliavų ištekliais, gamyba ir
statyba susijusios administracinės paslaugos

Description:

Administrative mining- and mineral resources-,
manufacturing- and construction-related services

84.13.14

Su transportu ir ryšiais susijusios administracinės paslaugos
Administrative transport- and communications-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su transportu ir ryšiais susijusios administracinės
paslaugos

Description:

Administrative transport- and communications-related
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kelių, vandens, geležinkelių ir Explanatory
oro transporto bei ryšių viešojo administravimo
notes:
paslaugos - įstaigų, tarnybų ir programų rengimo
padalinių administravimo paslaugos, susijusios su: •
kelių, autostradų ir susijusių statinių planavimu,
projektavimu, statyba, priežiūra ir tobulinimu • kelio
sankasomis ir susijusiais statiniais • vandens transporto
infrastruktūra; geležinkeliais; aerodromų takais;
terminalais; angarais, oro navigacijos priemonėmis;
kitais pastoviais statiniais ir įrenginiais, susijusiais su
oro transportu • vamzdynais ir kitais įrenginiais - tokių
darbų priežiūra ir reguliavimas bei visų anksčiau
paminėtų transporto rūšių ir atitinkamos įrangos
eksploatavimo taisyklių rengimas ir jų administravimas
- administracinės paslaugos, susijusiomis su ryšiais, t. y.
paštu, telefonu, telegrafu, kabelinėmis ir belaidėmis
ryšių sistemomis ir ryšių palydovais - paslaugos,
susijusios su ryšių sistemų planavimu, kūrimu,
funkcionavimu ir tobulinimu - paslaugos, susijusios su
šių sistemų teisės aktų kūrimu ir administravimu Į šią
subkategoriją neįeina: - sausumos ir vandens kelių
policijos patrulių paslaugos, žr. 84.24.11

84.13.14.00.00

Su transportu ir ryšiais susijusios administracinės paslaugos
Administrative transport- and communications-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su transportu ir ryšiais susijusios administracinės
paslaugos

Description:

Administrative transport- and communications-related
services

84.13.15

Su prekyba, viešuoju maitinimu, viešbučiais ir restoranais susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to the distributive and catering trades, hotels and restaurants

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su prekyba, viešuoju maitinimu, viešbučiais ir
restoranais susijusios administracinės paslaugos

Description:

Administrative services related to the distributive and
catering trades, hotels and restaurants
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This subcategory includes: - public administrative
services for road and water transport, railway and air
transport and communications - administrative services
provided by offices, bureaux and programme units
concerning: • planning, design, construction,
maintenance and improvement of roads, highways and
associated structures • road-beds and associated
structures • water transport facilities; railways; airport
runways, terminals, hangars, air navigation aids; other
fixed structures and equipment associated with air
transport • pipelines and other facilities - supervision
and regulation of such work and development and
administration of operational regulations for all the
above-mentioned means of transport and related
equipment - administrative services related to
communications, i.e., postal, telephone, telegraph,
cable and wireless communications systems and
communications satellites - services related to
planning, development, functioning and improvement
of communications systems - services concerning the
development and administration of regulations for
these systems This subcategory excludes: - police
traffic-control services on roads and waterways, see
84.24.11
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo administravimo
Explanatory
paslaugos, susijusios su mažmenine prekyba, laikymu ir notes:
sandėliavimu, viešbučiais ir restoranais - įstaigų,
tarnybų ir programų rengimo padalinių teikiamos
administravimo paslaugos, susijusios su: • teisės aktų,
susijusių su didmenine ir mažmenine prekyba,
vartotojų teisių gynimu, kainų kontrolės ir ribojimo
programų, turinčių įtakos mažmeninės ar didmeninės
prekybos prekiautojams, saugojimu ir sandėliavimu,
viešbučių ir restoranų darbu, rengimu ir priežiūra administracinės paslaugos, susijusios su viešbučių ir
restoranų patalpų projektavimu ir statyba

84.13.15.00.00

Su prekyba, viešuoju maitinimu, viešbučiais ir restoranais susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to the distributive and catering trades, hotels and restaurants

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su prekyba, viešuoju maitinimu, viešbučiais ir
restoranais susijusios administracinės paslaugos

Description:

Administrative services related to the distributive and
catering trades, hotels and restaurants

84.13.16

Su turizmo reikalais susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to tourism affairs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su turizmo reikalais susijusios administracinės
paslaugos

Description:

Administrative services related to tourism affairs

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo administravimo
Explanatory
paslaugos, susijusios su turizmu ir turizmo skatinimu - notes:
įstaigų, tarnybų ir programų rengimo padalinių
administracinės paslaugos, susijusios su: • reklamos
kampanijomis • turistinės informacijos sklaida • kitomis
turizmui būdingomis paslaugomis Į šią subkategoriją
neįeina: - turizmo biurų paslaugos, žr. 79.90.12

84.13.16.00.00

Su turizmo reikalais susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to tourism affairs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su turizmo reikalais susijusios administracinės
paslaugos

Description:

Administrative services related to tourism affairs

84.13.17

Administracinės daugiatikslių plėtros projektų paslaugos
Administrative multipurpose development project services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Administracinės daugiatikslių plėtros projektų
paslaugos

Description:

Administrative multipurpose development project
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tarnybų, įstaigų ir programų
rengimo padalinių administracinės paslaugos,
susijusios su daugiatikslių projektų planavimu,
projektavimu, statyba, tobulinimu ir eksploatavimu.
Tokie projektai paprastai susideda iš suvienytų
priemonių energijos gamybai, apsaugai nuo potvynių,
laukų drėkinimui, navigacijai ir pramoginei veiklai.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administrative services
provided by offices, bureaux and programme units
concerning: planning, design, construction,
improvement and operation of multipurpose projects.
Such projects typically consist of integrated facilities
for power generation, flood control, irrigation,
navigation and recreation.
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This subcategory includes: - public administrative
services related to the distributive trades, storage and
warehousing and hotels and restaurants administrative services provided by offices, bureaux
and programme units concerning: • development and
monitoring of regulations concerning wholesale and
retail trade, consumer protection, price control and
rationing schemes operating through retailers or
wholesalers, storage and warehousing, hotel and
restaurant operation - administrative services
concerning the design and construction of hotel and
restaurant accommodation

This subcategory includes: - public administration
services related to tourism and tourism promotion administrative services provided by offices, bureaux
and programme units concerning: • advertising
campaigns • dissemination of tourism information •
other tourist support services This subcategory
excludes: - operational services of tourist offices, see
79.90.12
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84.13.17.00.00

Administracinės daugiatikslių plėtros projektų paslaugos
Administrative multipurpose development project services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Administracinės daugiatikslių plėtros projektų
paslaugos

Description:

Administrative multipurpose development project
services

84.13.18

Su ekonomikos, verslo ir darbo reikalais susijusios bendrosios administracinės paslaugos
General administrative economic, commercial and labour affairs-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su ekonomikos, verslo ir darbo reikalais susijusios
bendrosios administracinės paslaugos

Description:

General administrative economic, commercial and
labour affairs-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - įstaigų, tarnybų ir programų Explanatory
rengimo padalinių administracinės paslaugos,
notes:
susijusios su: • bendrosios ekonominės politikos
formavimu • bendrosios ekonominės veiklos,
pavyzdžiui, eksporto ar importo prekybos, kaip
visumos, prekių ir maržų rinkų reguliavimu ar rėmimu •
bendrųjų įplaukų valdymu • bendrąja prekybos rėmimo
veikla • bendruoju monopolijų ir kitų prekybos bei
įėjimo į rinką suvaržymų reguliavimu • įvairių verslo
sričių reguliavimu, licencijavimu ir tikrinimu - su
patentų, prekių ženklų ir autorinių teisių tvarkymo
įstaigų, meteorologijos ir standartizacijos institucijų
darbu susijusios administracinės paslaugos administracinės paslaugos apimančios formulavimą ir
įgyvendinimą bendrosios darbo politikos ir teisės aktų,
pavyzdžiui, darbo sąlygų; darbo biržų veikla; įdiegimą
šalies ir regioninės plėtros politikos priemonių, siekiant
sumažinti nedarbą ir skatinti darbinį aktyvumą

84.13.18.00.00

Su ekonomikos, verslo ir darbo reikalais susijusios bendrosios administracinės paslaugos
General administrative economic, commercial and labour affairs-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su ekonomikos, verslo ir darbo reikalais susijusios
bendrosios administracinės paslaugos

Description:

General administrative economic, commercial and
labour affairs-related services

84.2

Bendruomenei teikiamos bendrosios paslaugos
Provision of services to the community as a whole

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Bendruomenei teikiamos bendrosios paslaugos

Description:

Provision of services to the community as a whole

84.21

Užsienio reikalų paslaugos
Foreign affairs services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užsienio reikalų paslaugos

Description:

Foreign affairs services
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This subcategory includes: - administrative services
provided by offices, bureaux and programme units
involving: • formulation of general economic policies •
regulation or support of general economic activities,
such as export and import trade as a whole,
commodity and equity markets • overall income
controls • general trade promotion activities • general
regulation of monopolies and other restraints on trade
and market entry • regulation, licensing and inspection
of miscellaneous commercial sectors - administrative
services concerning the operation of such institutions
as the patent, trademark and copyright offices, weather
forecasting institutions, standardisation institutions administrative services concerning the formulation and
implementation of general labour policies and
regulations, such as labour conditions; the operation of
labour exchanges; the implementation of national and
regional development policy measures to reduce
unemployment and to stimulate labour mobility
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84.21.1

Užsienio reikalų paslaugos
Foreign affairs services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Užsienio reikalų paslaugos

Description:

Foreign affairs services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - tarptautinės pabėgėliams dėl Explanatory
nelaimių arba karinių konfliktų teikiamos paslaugos, žr. notes:
88.99.19

84.21.11

Su užsienio reikalais susijusios administracinės paslaugos, diplomatinės ir konsulinės paslaugos užsienyje
Administrative external affairs-related services, diplomatic and consular services abroad

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su užsienio reikalais susijusios administracinės
paslaugos, diplomatinės ir konsulinės paslaugos
užsienyje

Description:

Administrative external affairs-related services,
diplomatic and consular services abroad

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - užsienio reikalų ministerijų ir Explanatory
diplomatinių bei konsulinių atstovybių, įsikūrusių
notes:
užsienyje arba tarptautinių organizacijų įstaigose,
viešojo valdymo ir tvarkybos paslaugos administravimo, tvarkybos ir paramos paslaugos
tarnyboms, teikiančioms užsienio šalims informacinio ir
kultūrinio pobūdžio paslaugas, įskaitant užsienyje
įsikūrusias bibliotekas, skaityklas ir informacijos teikimo
paslaugų įstaigas

84.21.11.00.00

Su užsienio reikalais susijusios administracinės paslaugos, diplomatinės ir konsulinės paslaugos užsienyje
Administrative external affairs-related services, diplomatic and consular services abroad

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su užsienio reikalais susijusios administracinės
paslaugos, diplomatinės ir konsulinės paslaugos
užsienyje

Description:

Administrative external affairs-related services,
diplomatic and consular services abroad

84.21.12

Su ekonomine pagalba užsieniui susijusios paslaugos
Foreign economic aid-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su ekonomine pagalba užsieniui susijusios paslaugos

Description:

Foreign economic aid-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo valdymo tiesioginės Explanatory
ar per tarptautines organizacijas teikiamos ekonominės notes:
pagalbos besivystančioms šalims paslaugos administracinės įstaigų, tarnybų ir programų rengimo
padalinių paslaugos besivystančių šalių nekarinės
pagalbos programoms vykdyti - techninės pagalbos ir
mokymų teikimo ar rėmimo paslaugos - ekonominės
pagalbos misijos, akredituotos prie užsienio
vyriausybių

84.21.12.00.00

Su ekonomine pagalba užsieniui susijusios paslaugos
Foreign economic aid-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su ekonomine pagalba užsieniui susijusios paslaugos

Description:

Foreign economic aid-related services
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This category excludes: - international disaster or
conflict refugee services, see 88.99.19

This subcategory includes: - public administrative and
operational services for ministries of foreign affairs and
diplomatic and consular missions stationed abroad or
at offices of international organisations administrative, operational and support services for
information and cultural services intended for
distribution beyond national boundaries, including
libraries, reading rooms and reference services located
abroad

This subcategory includes: - public administrative
services for economic aid to developing countries,
whether or not routed through international
organisations - administrative services provided by
offices, bureaux and programme units for non-military
aid programmes to developing countries - provision of
or support for technical assistance and training economic aid missions accredited to foreign
governments
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84.21.13

Su karine pagalba užsieniui susijusios paslaugos
Foreign military aid-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su karine pagalba užsieniui susijusios paslaugos

Description:

Foreign military aid-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės įstaigų,
Explanatory
tarnybų ir programų rengimo padalinių paslaugos,
notes:
susijusios su karinės pagalbos misijomis,
akredituotomis prie užsienio vyriausybių ar priskirtomis
tarptautinėms karinėms organizacijoms ar aljansams subsidijos ir paskolos, skirtos karinei pagalbai - įmokos
tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms, į karinių
pajėgų paskyrimą

84.21.13.00.00

Su karine pagalba užsieniui susijusios paslaugos
Foreign military aid-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su karine pagalba užsieniui susijusios paslaugos

Description:

Foreign military aid-related services

84.22

Gynybos paslaugos
Defence services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gynybos paslaugos

Description:

Defence services

84.22.1

Gynybos paslaugos
Defence services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gynybos paslaugos

Description:

Defence services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - administracinės su gynyba
susijusių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
politikos bei tam skirtų lėšų paslaugos

Explanatory
notes:

This category includes: - administrative services of
defence-related research and development policies
and related funds

84.22.11

Karinės gynybos paslaugos
Military defence services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Karinės gynybos paslaugos

Description:

Military defence services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo administravimo
Explanatory
paslaugos, susijusios su karine gynyba notes:
administravimo, tvarkybos ir priežiūros paslaugos
teikiamos: • gynybai ir karinėms pajėgoms: sausumos,
jūrų, oro ir kosmoso gynybos pajėgoms • inžinerijai,
transportui ir ryšiams • žvalgybai • materialiniam
aprūpinimui, personalui ir kitomis nekovinėms
pajėgoms bei junginiams • rezervinėms ir pagalbinėms
gynybos pajėgoms prie gynybos padalinių aprūpinimo amunicija, pastatais, ištekliais ir t. t.
paslaugos ir medicininės pagalbos kariūnams karo
lauke paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - su
užsienio karine pagalba susijusios paslaugos, žr.
84.21.13 - administracinės karinių tribunolų paslaugos,
žr. 84.23.11 - karo mokyklų, kolegijų ir akademijų
teikiamos švietimo paslaugos, žr. atitinkamose 85.3 ir
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This subcategory includes: - administrative services by
offices, bureaux and programme units concerning
military aid missions accredited to foreign
governments or attached to international military
organisations or alliances - grants and loans for
military aid - contributions to international
peacekeeping forces, including assignment of
manpower

This subcategory includes: - public administrative
services related to military defence - administrative,
operational and supervisory services for: • military
defence and forces: land, sea, air and space defence
forces • engineering, transport, communications •
intelligence • material, personnel, and other noncombat forces and commands • reserve and auxiliary
forces attached to the department of defence services related to the provision of equipment,
structures, supplies, etc., plus health services for
military personnel in the field This subcategory
excludes: - foreign military aid-related services, see
84.21.13 - administrative services for military tribunals,
see 84.23.11 - educational services provided by military
schools, colleges and academies, see the appropriate
categories of 85.3, 85.4 - military hospital services, see
1 850/1 939

PGPK 2013

85.4 kategorijose - karo ligoninės paslaugos, žr. 86.10.1

86.10.1

84.22.11.00.00

Karinės gynybos paslaugos
Military defence services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Karinės gynybos paslaugos

Description:

Military defence services

84.22.12

Civilinės gynybos paslaugos
Civil defence services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Civilinės gynybos paslaugos

Description:

Civil defence services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės, tvarkybos ir Explanatory
rėmimo paslaugos civilinės saugos pajėgoms - rėmimo notes:
paslaugos, susijusios su nenumatytų atvejų planų
sudarymu - pratybų, įtraukiant civilines institucijas ir
gyventojus, organizavimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - paslaugos, susijusios su taikos metu, stichinių
nelaimių ar kitokių negandų atvejais naudojamų
vietinių neliečiamųjų atsargų pristatymo užtikrinimu, žr.
84.24.19

84.22.12.00.00

Civilinės gynybos paslaugos
Civil defence services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Civilinės gynybos paslaugos

Description:

Civil defence services

84.23

Teisingumo ir teisminės paslaugos
Justice and judicial services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Teisingumo ir teisminės paslaugos

Description:

Justice and judicial services

84.23.1

Teisingumo ir teisminės paslaugos
Justice and judicial services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Teisingumo ir teisminės paslaugos

Description:

Justice and judicial services

84.23.11

Su teismais susijusios administracinės paslaugos
Law courts-related administrative services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su teismais susijusios administracinės paslaugos

Description:

Law courts-related administrative services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - civilinių ir baudžiamųjų bylų
teismų, karinių tribunolų ir teisminės sistemos viešojo
administravimo paslaugos - teisinio atstovavimo ir
konsultavimo paslaugos vyriausybės vardu arba kitų
vyriausybės paskirtų asmenų vardu - su teisės
interpretavimu ir nuosprendžių priėmimu susijusios
paslaugos, įskaitant civilinių ieškinių arbitražą Į šią
subkategoriją neįeina: - paslaugos, susijusios su

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - public administrative
services for civil and criminal law courts, military
tribunals and the judicial system - legal representation
and advisory services on behalf of the government or
on behalf of others when provided by the government
- services related to sentencing and the interpretation
of the law, including arbitration of civil suits This
subcategory excludes: - services related to advice and
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This subcategory includes: - administrative, operational
and support services related to civil defence forces support services related to drawing up of contingency
plans - carrying out exercises involving civilian
institutions and populations This subcategory excludes:
- services related to the provision of supplies for
domestic emergency use in case of peacetime
disasters, see 84.24.19
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konsultavimu ir atstovavimu civilinėse, baudžiamosiose
ir kitose bylose, žr. 69.10.1

representation in civil, criminal and other cases, see
69.10.1

84.23.11.00.00

Su teismais susijusios administracinės paslaugos
Law courts-related administrative services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su teismais susijusios administracinės paslaugos

Description:

Law courts-related administrative services

84.23.12

Su nusikaltėlių įkalinimu ir jų reabilitacija susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to detention or rehabilitation of criminals

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su nusikaltėlių įkalinimu ir jų reabilitacija susijusios
administracinės paslaugos

Description:

Administrative services related to detention or
rehabilitation of criminals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešųjų pataisos darbų
paslaugos - administracinės ir tvarkybos paslaugos,
susijusios su kalėjimais ir kitomis nusikaltėlių įkalinimo
ir auklėjimo vietomis, tokiomis kaip kalėjimų ūkiai,
darbo stovyklos, pataisos namai ir prieglaudos Į šią
subkategoriją neįeina: - kalėjimų mokyklų teikiamos
švietimo paslaugos, žr. 85 skyrių - kalėjimų ligoninių
paslaugos, žr. 86.10.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - public correctional services
- administrative and operational services related to
prisons and other places for the incarceration and
rehabilitation of criminals, such as prison farms,
workhouses, reformatories and asylums This
subcategory excludes: - education services provided by
prison schools, see division 85 - prison hospital
services, see 86.10.1

84.23.12.00.00

Su nusikaltėlių įkalinimu ir jų reabilitacija susijusios administracinės paslaugos
Administrative services related to detention or rehabilitation of criminals

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su nusikaltėlių įkalinimu ir jų reabilitacija susijusios
administracinės paslaugos

Description:

Administrative services related to detention or
rehabilitation of criminals

84.24

Viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos
Public order and safety services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos

Description:

Public order and safety services

84.24.1

Viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos
Public order and safety services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos

Description:

Public order and safety services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - policijos laboratorijų veikla, žr. Explanatory
71.20.19 - karinių ginkluotųjų pajėgų administracinės ir notes:
tvarkybos paslaugos, žr. 84.22.11 - nuolatinių ir
pagalbinių ugniagesių komandų, kurias finansuoja
viešosios valdžios institucijos, gaisro gesinimo ir
priešgaisrinės apsaugos administracinės ir tvarkybos
paslaugos, žr. 84.25.11 - kovos su potvyniais ir kitomis
gaivalinėmis nelaimėmis, paplūdimio stebėjimo ir
gelbėjimo operacijos atviruose vandenyse bei kalnuose
ir panašios ugniagesių komandų paslaugos, žr.
84.25.19

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category excludes: - operation of police
laboratories, see 71.20.19 - administrative and
operation services of military armed forces, see
84.22.11 - administrative and operational services for
fire fighting and fire prevention by regular and auxiliary
fire brigades financed by public authorities, see
84.25.11 - combat of floods and other natural disasters,
beach surveillance and rescue operations on open
water and in mountains and similar activities carried
out by fire brigades, see 84.25.19
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84.24.11

Policijos paslaugos
Police services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Policijos paslaugos

Description:

Police services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - reguliariųjų ir pagalbinių
policijos pajėgų, įskaitant uosto policiją, pasienio
policiją, pakrantės apsaugą ir kitas specialias policijos
pajėgas, kurias finansuoja viešosios valdžios
institucijos, administracinės ir tvarkybos paslaugos policijos paslaugos, susijusios su eismo reguliavimu,
užsieniečių registravimu, policijos laboratorijų
eksploatavimu ir policijos tiriamų įvykių aprašymu

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administrative and
operational services provided by regular and auxiliary
police forces financed by public authorities, plus
harbour police, border police, coast guards and other
special police forces - police services related to traffic
regulation, registration of aliens, operation of police
laboratories and maintenance of police records

84.24.11.00.00

Policijos paslaugos
Police services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Policijos paslaugos

Description:

Police services

84.24.19

Kitos viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos
Other public order and safety affairs-related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo
paslaugos

Description:

Other public order and safety affairs-related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paslaugos, susijusios su
bendru valdymu, reguliavimu ir parama viešosios
tvarkos ir saugumo veiklos gerinimui ir bendros
politikos plėtrai - paslaugos, susijusios su taikos metu,
stichinių nelaimių ar kitokių negandų atvejais
naudojamų vietinių neliečiamųjų atsargų pristatymo
užtikrinimu ir minėtų reikalų informacijos sklaida

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services related to overall
administration, regulation and support of activities for
the promotion of public order and safety and the
development of related overall policy - services related
to the provision of supplies for domestic emergency
use in the event of peacetime disasters and
information dissemination services for the abovementioned affairs

84.24.19.00.00

Kitos viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo paslaugos
Other public order and safety affairs-related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo
paslaugos

Description:

Other public order and safety affairs-related services

84.25

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos
Fire brigade services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos

Description:

Fire brigade services

84.25.1

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos
Fire brigade services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos

Description:

Fire brigade services
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84.25.11

Gaisrų gesinimo ir jų prevencijos paslaugos
Fire-fighting and fire-prevention services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gaisrų gesinimo ir jų prevencijos paslaugos

Description:

Fire-fighting and fire-prevention services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės ir tvarkybos Explanatory
paslaugos valstybės finansuojamoms reguliariosioms ir notes:
pagalbinėms gaisrų gesinimo ir gaisrų profilaktikos
komandoms - jūrų priešgaisrinės apsaugos laivų
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - miškų
priešgaisrinės apsaugos ir gaisrų gesinimo paslaugos,
žr. 02.40.10 - naftos ir dujų telkinių gaisrų gesinimo
paslaugos, žr. 09.10.11 - nespecializuotų tarnybų
teikiamos gaisrų gesinimo ir jų prevencijos paslaugos
oro uostuose, žr. 52.23.19

84.25.11.00.00

Gaisrų gesinimo ir gaisrų prevencijos paslaugos
Fire-fighting and fire-prevention services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gaisrų gesinimo ir gaisrų prevencijos paslaugos

Description:

Fire-fighting and fire-prevention services

84.25.19

Kitos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos
Other fire brigade services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos

Description:

Other fire brigade services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos priešgaisrinių ir
gelbėjimo tarnybų teikiamos paslaugos: • kova su
potvyniais ir kitomis gaivalinėmis nelaimėmis •
paplūdimio stebėjimas ir gelbėjimo operacijos
atviruose vandenyse ir kalnuose • civilinės saugos
paslaugos, kurias teikia kariuomenė arba policijos
pajėgos Į šią subkategoriją neįeina: - policijos pajėgų
teikiamos kovos su potvyniais ir kitomis gaivalinėmis
nelaimėmis, paplūdimio stebėjimo ir gelbėjimo
operacijos atviruose vandenyse bei kalnuose ir
panašios paslaugos, žr. 84.24.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other services provided by
fire brigades: • combat of floods and other natural
disasters • beach surveillance and rescue operations on
open water and in mountains • civil protection services
provided by army or police forces This subcategory
excludes: - combat of floods and other natural
disasters, beach surveillance and rescue operations on
open water and in mountains and similar activities
carried out by police forces, see 84.24.11

84.25.19.00.00

Kitos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos
Other fire brigade services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų paslaugos

Description:

Other fire brigade services

84.3

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - administrative and
operational services for fire fighting and fire prevention
by regular and auxiliary fire brigades financed by public
authorities - marine fireboat services This subcategory
excludes: - forestry fire-protection and fire-fighting
services, see 02.40.10 - oil and gas field fire fighting
services, see 09.10.11 - firefighting and fire-prevention
services at airports provided by non-specialised units,
see 52.23.19
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84.30

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services

84.30.1

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - neprivalomojo socialinio
draudimo paslaugos, žr. 65.30.1 - socialinės paslaugos
ir socialinis darbas (be apgyvendinimo), žr. 88.10, 88.9

Explanatory
notes:

This category excludes: - non-compulsory social
security services, see 65.30.1 - welfare and social work
services (without accommodation), see 88.10, 88.9

84.30.11

Su ligos, motinystės ar laikinojo nedarbingumo pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning sickness, maternity or temporary disablement benefits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su ligos, motinystės ar laikinojo nedarbingumo
pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo
paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning
sickness, maternity or temporary disablement benefits

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - administracinės ir tvarkybos
paslaugos, susijusios su socialine apsauga, įskaitant
pašalpų teikimą praradus pajamas dėl ligos, vaiko
gimimo arba laikino nedarbingumo Į šią subkategoriją
neįeina: - sveikatos priežiūros administravimo
paslaugos, žr. 84.12.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - administrative and
operational services related to social security, involving
provision of benefits for loss of income due to sickness,
childbirth or temporary disablement This subcategory
excludes: - administration of health-care services, see
84.12.12

84.30.11.00.00

Su ligos, motinystės ar laikinojo nedarbingumo pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning sickness, maternity or temporary disablement benefits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su ligos, motinystės ar laikinojo nedarbingumo
pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo
paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning
sickness, maternity or temporary disablement benefits

84.30.12

Su valstybės tarnautojų pensijų programomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos; senatvės, invalidumo ar našlių ir
našlaičių pašalpos, kitokios nei valstybės tarnautojų
Compulsory social security services concerning government employee pension schemes; old-age, disability or survivors' benefits other
than for government employees

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su valstybės tarnautojų pensijų programomis susijusios Description:
privalomojo socialinio draudimo paslaugos; senatvės,
invalidumo ar našlių ir našlaičių pašalpos, kitokios nei
valstybės tarnautojų

Compulsory social security services concerning
government employee pension schemes; old-age,
disability or survivors' benefits other than for
government employees

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - valstybės tarnautojų pensijų,
senatvės pensijų, neįgalumo arba netekus maitintojo
pašalpų, kitų nei tos, kurios skirtos valstybės
tarnautojams, viešojo administravimo paslaugos administracinės ir tvarkybos paslaugos, susijusios su
valstybės tarnautojų išėjimo į pensiją, pensijų ir
nedarbingumo programomis bei jų šeimos nariams ar
išlaikytiniams išmokamomis pašalpomis, įskaitant
vyriausybės socialinės pagalbos programas, siekiant
kompensuoti nuolatinio pajamų šaltinio netekimą dėl

This subcategory includes: - public administrative
services for government employee pension schemes
and for old-age, disability or survivors' benefits other
than for government employees - administrative and
operational services related to retirement, pension and
disability schemes for government employees and their
survivors, including government social assistance
schemes to compensate for permanent loss of income
due to partial or full disablement

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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dalinio arba visiško nedarbingumo
84.30.12.00.00

Su valstybės tarnautojų pensijų programomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos; senatvės, invalidumo ar našlių ir
našlaičių pašalpos, kitokios nei valstybės tarnautojų
Compulsory social security services concerning government employee pension schemes; old-age, disability or survivors' benefits other
than for government employees

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su valstybės tarnautojų pensijų programomis susijusios Description:
privalomojo socialinio draudimo paslaugos; senatvės,
invalidumo ar našlių ir našlaičių pašalpos, kitokios nei
valstybės tarnautojų

84.30.13

Su bedarbių kompensacinėmis pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning unemployment compensation benefits

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su bedarbių kompensacinėmis pašalpomis susijusios
privalomojo socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning
unemployment compensation benefits

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su nedarbo pašalpomis
susijusios viešojo administravimo, tvarkybos ir rėmimo
paslaugos Čia įeina socialinio draudimo išmokos arba
kita valstybės parama, kompensuojant asmenims dėl
nedarbo prarastas pajamas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - public administrative,
operational and support services related to
unemployment compensation schemes. Included are
payments under social insurance or other government
schemes to compensate individuals for loss of income
due to unemployment

84.30.13.00.00

Su bedarbių kompensacinėmis pašalpomis susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning unemployment compensation benefits

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su bedarbių kompensacinėmis pašalpomis susijusios
privalomojo socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning
unemployment compensation benefits

84.30.14

Su šeimų ir vaikų rėmimu susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning family and child allowances

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su šeimų ir vaikų rėmimu susijusios privalomojo
socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning family
and child allowances

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešojo administravimo,
Explanatory
tvarkybos ir rėmimo paslaugos, susijusios su finansine notes:
parama namų ūkiams ir šeimoms, turinčioms išlaikomų
vaikų - išmokos išlaikomų vaikų turinčioms šeimoms,
nesvarbu ar paramos gavėjas yra namų ūkio narys ar
ne - išmokos namų ūkiams už vaiką, neatsižvelgiant į
poreikius Į šią subkategoriją neįeina: - motinystės
pašalpų paslaugos, žr. 84.30.11

84.30.14.00.00

Su šeimų ir vaikų rėmimu susijusios privalomojo socialinio draudimo paslaugos
Compulsory social security services concerning family and child allowances

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su šeimų ir vaikų rėmimu susijusios privalomojo
socialinio draudimo paslaugos

Description:

Compulsory social security services concerning family
and child allowances

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Compulsory social security services concerning
government employee pension schemes; old-age,
disability or survivors' benefits other than for
government employees

This subcategory includes: - public administrative,
operational and support services related to income
assistance for households and families with dependent
children - payments to families with dependent
children whether or not an income recipient is part of
the household - payment to households on a per-child
basis, regardless of needs This subcategory excludes: maternity benefit services, see 84.30.11
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P

ŠVIETIMO PASLAUGOS
EDUCATION SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ŠVIETIMO PASLAUGOS

Description:

EDUCATION SERVICES

85

Švietimo paslaugos
Education services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Švietimo paslaugos

Description:

Education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį skyrių taip pat įeina: - specialiojo mokinių su fizine
ar protine negalia ugdymo kiekvienoje ugdymo
pakopoje paslaugos

Explanatory
notes:

This division also includes: - special education for
physically or mentally handicapped pupils at each level
of education

85.1

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos
Pre-primary education services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Description:

Pre-primary education services

85.10

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos
Pre-primary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Description:

Pre-primary education services

85.10.1

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos
Pre-primary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Description:

Pre-primary education services

85.10.10

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos
Pre-primary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Description:

Pre-primary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ugdymo paslaugos, kurias
Explanatory
paprastai teikia lopšeliai, vaikų darželiai,
notes:
priešmokyklinės klasės, ankstyvojo vaikų ugdymo
centrai, kūdikių ugdymo centrai arba specialieji
pradinių mokyklų skyriai. Priešmokyklinis ugdymas
(ISCED 0 lygmuo) apibrėžiamas kaip pradinė
organizuoto mokymo stadija, siekiant labai jauną vaiką
supažindinti su mokykla, t. y. susieti mokyklą su namais
Į šią subkategoriją neįeina: - vaikų dienos priežiūros
paslaugos, žr. 88.91.1

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - education services usually
provided by nursery schools, kindergartens, preschools, centres for early childhood education, centres
for infant education or special sections attached to
primary schools. Pre-primary education (ISCED Level 0)
is defined as the initial stage of organised instruction
designed primarily to introduce very young children to
a school-type environment, that is, to provide a bridge
between the home and a school-based atmosphere.
This subcategory excludes: - child day-care services,
see 88.91.1
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85.10.10.00.00

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos
Pre-primary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Description:

Pre-primary education services

85.2

Pradinio ugdymo paslaugos
Primary education services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo paslaugos

Description:

Primary education services

85.20

Pradinio ugdymo paslaugos
Primary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo paslaugos

Description:

Primary education services

85.20.1

Pradinio ugdymo paslaugos
Primary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo paslaugos

Description:

Primary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - ugdymo paslaugos, teikiamos
Explanatory
ISCED 1 lygmeniu, į kurias įeina programos, skirtos
notes:
suteikti mokiniams pirminį pradinį išsilavinimą, juos
mokant skaityti, rašyti ir skaičiuoti, kartu mokant
elementaraus suvokimo apie kitus dalykus, tokius kaip
istorija, geografija, gamtos mokslai, socialiniai mokslai,
dailė ir muzika Į šią kategoriją taip pat įeina: paslaugos, susijusios su raštingumo programų, skirtų
suaugusiems šiame lygmenyje, teikimu Į šią kategoriją
neįeina: - vaikų dienos priežiūros paslaugos, žr. 88.91.1

85.20.11

Pradinio ugdymo internetu paslaugos
On-line primary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo internetu paslaugos

Description:

On-line primary education services

85.20.11.00.00

Pradinio ugdymo internetu paslaugos
On-line primary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo internetu paslaugos

Description:

On-line primary education services

85.20.12

Kitos pradinio ugdymo paslaugos
Other primary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pradinio ugdymo paslaugos

Description:

Other primary education services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category includes: - educational services provided
at ISCED Level 1, which includes programmes designed
to provide students with an initial basic education in
reading, writing and mathematics along with an
elementary understanding of other subjects such as
history, geography, natural science, social science, art
and music This category also includes: - services
related to the provision of literacy programmes for
adults at this level This category excludes: - child daycare services, see 88.91.1
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85.20.12.00.00

Kitos pradinio ugdymo paslaugos
Other primary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pradinio ugdymo paslaugos

Description:

Other primary education services

85.3

Vidurinio ugdymo paslaugos
Secondary education services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Vidurinio ugdymo paslaugos

Description:

Secondary education services

85.31

Bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
General secondary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos

Description:

General secondary education services

85.31.1

Bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
General secondary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos

Description:

General secondary education services

85.31.11

Žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo internetu paslaugos
On-line lower general secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo
internetu paslaugos

Description:

On-line lower general secondary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ugdymo internetu paslaugos Explanatory
ISCED 2 lygmeniu, siekiant užbaigti pradinio lygmens
notes:
pagrindinių įgūdžių ir žinių teikimą, nors mokyme
dažniausiai pabrėžiami atskiri dalykai, paprastai
samdant daugiau specialybių mokytojų , vedančių savo
dalyko pamokas. Į šias paslaugas įeina ugdymas, kuris
tiesiogiai nėra skirtas paruošti besimokančius tam tikrai
profesijai arba amatui, arba parengti stoti į tolesnių
profesinio ugdymo programų studijas. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - paslaugos, susijusios su
raštingumo programų, skirtų suaugusiems šiame
lygmenyje, teikimu

85.31.11.00.00

Žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo internetu paslaugos
On-line lower general secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo
internetu paslaugos

Description:

On-line lower general secondary education services
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This subcategory includes: - on-line educational
services at ISCED Level 2 generally aiming to complete
the provision of basic skills and knowledge of the
primary level, although teaching is typically more
subject-focused, often employing more specialised
teachers who conduct classes in their field of
specialisation. These services cover education which is
not designed explicitly to prepare participants for a
specific class of occupations or trades or for entry into
further vocational or technical education programmes.
This subcategory also includes: - services related to the
provision of literacy programmes for adults at this level
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85.31.12

Kitos žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
Other lower general secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio
ugdymo paslaugos

Description:

Other lower general secondary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos ugdymo paslaugos
Explanatory
ISCED 2 lygmeniu, siekiant užbaigti pradinio lygmens
notes:
pagrindinių įgūdžių ir žinių teikimą, nors mokymas yra
labiau orientuotas į atskirus dalykus, paprastai samdant
siauresnės specializacijos mokytojus, vedančius savo
dalyko pamokas. Į šias paslaugas įeina ugdymas, kuris
tiesiogiai nėra skirtas paruošti besimokančius tam tikrai
profesijai arba amatui, arba parengti stoti į tolesnių
profesinio ugdymo programų studijas. Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - paslaugos, susijusios su
raštingumo programų, skirtų suaugusiems šiame
lygmenyje, teikimu

85.31.12.00.00

Kitos žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
Other lower general secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos žemesniosios pakopos bendrojo vidurinio
ugdymo paslaugos

Description:

Other lower general secondary education services

85.31.13

Aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo internetu paslaugos
On-line upper general secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo
internetu paslaugos

Description:

On-line upper general secondary education services

85.31.13.00.00

Aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo internetu paslaugos
On-line upper general secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo
internetu paslaugos

Description:

On-line upper general secondary education services

85.31.14

Kitos aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
Other upper general secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio
ugdymo paslaugos

Description:

Other upper general secondary education services

85.31.14.00.00

Kitos aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio ugdymo paslaugos
Other upper general secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aukštesniosios pakopos bendrojo vidurinio
ugdymo paslaugos

Description:

Other upper general secondary education services
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This subcategory includes: - other educational services
at ISCED Level 2 generally aiming to complete the
provision of basic skills and knowledge of the primary
level, although teaching is typically more subjectfocused, often employing more specialised teachers
who conduct classes in their field of specialisation.
These services cover education which is not designed
explicitly to prepare participants for a specific class of
occupations or trades or for entry into further
vocational or technical education programmes. This
subcategory also includes: - services related to the
provision of literacy programmes for adults at this level
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85.32

Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Technical and vocational secondary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Technical and vocational secondary education services

85.32.1

Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Technical and vocational secondary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Technical and vocational secondary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - ugdymo paslaugos, kurių
negalima apibrėžti lygmeniu, teikiamos poilsio,
pomėgių ir asmeninio tobulėjimo tikslais, žr. 85.5 automobilių vairavimo mokyklų paslaugos, kurios nėra
skirtos vairuotojams profesionalams, žr. 85.53.11 profesijos mokymo paslaugos, kurios sudaro socialinio
darbo paslaugų dalį, be apgyvendinimo, žr. 88.10.13,
88.99.13

Explanatory
notes:

This category excludes: - educational services not
definable by level for recreation, hobby and selfdevelopment purposes, see 85.5 - automobile driving
school services not intended for occupational drivers,
see 85.53.11 - job training services forming part of
social work services without accommodation, see
88.10.13, 88.99.13

85.32.11

Žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo internetu paslaugos
On-line technical and vocational lower secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio Description:
mokymo internetu paslaugos

On-line technical and vocational lower secondary
education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ugdymo internetu paslaugos Explanatory
ISCED 2 lygmeniu, siekiant užbaigti pradinio lygmens
notes:
pagrindinių įgūdžių ir žinių teikimą, nors mokymas yra
labiau orientuotas į atskirus dalykus, paprastai samdant
siauresnės specializacijos mokytojus, vedančius savo
dalyko pamokas. Į šias paslaugas įeina ugdymas, skirtas
besimokančius parengti, be tolesnio mokymo, tam
tikrai profesijai. Sėkmingai baigus šias programas,
įgyjama darbo rinkai tinkama profesinė kvalifikacija.

This subcategory includes: - on-line educational
services at ISCED Level 2 generally aiming to complete
the provision of basic skills and knowledge of the
primary level, although teaching is typically more
subject-focused, often employing more specialised
teachers who conduct classes in their field of
specialisation. These services cover education that
prepares participants for direct entry, without further
training, into specific occupations. Successful
completion of such programmes leads to a labourmarket relevant vocational qualification. ???

85.32.11.00.00

Žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo internetu paslaugos
On-line technical and vocational lower secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio Description:
mokymo internetu paslaugos

85.32.12

Kitos žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Other technical and vocational lower secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos žemesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Other technical and vocational lower secondary
education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos ugdymo paslaugos
Explanatory
ISCED 2 lygmeniu, kurių bendrasis tikslas yra užbaigti
notes:
pagrindinių pradinio lygmens įgūdžių ir žinių teikimą,
nors mokymas yra labiau orientuotas į atskirus dalykus,
paprastai samdant siauresnės specializacijos
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On-line technical and vocational lower secondary
education services

This subcategory includes: - other educational services
at ISCED Level 2 generally aiming to complete the
provision of basic skills and knowledge of the primary
level, although teaching is typically more subjectfocused, often employing more specialised teachers
1 861/1 939
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mokytojus, vedančius savo dalyko pamokas. Į šias
paslaugas įeina ugdymas, kurio metu besimokantys
tiesiogiai ruošiami, be tolesnio mokymo, tam tikrai
profesijai. Sėkmingai baigus šias programas, įgyjama
darbo rinkai tinkama profesinė kvalifikacija.

who conduct classes in their field of specialisation.
These services cover education that prepares
participants for direct entry, without further training,
into specific occupations. Successful completion of
such programmes leads to a labour-market relevant
vocational qualification.

85.32.12.00.00

Kitos žemesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Other technical and vocational lower secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos žemesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Other technical and vocational lower secondary
education services

85.32.13

Aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo internetu paslaugos
On-line technical and vocational upper secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo internetu paslaugos

Description:

On-line technical and vocational upper secondary
education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ugdymo internetu paslaugos Explanatory
(ISCED 3 lygmuo), kuriame specializacijos laipsnis
notes:
didesnis, mokytojai kvalifikuotesni ir labiau
specializuojasi savo dalykuose, lyginant su 2 lygmeniu.
Šiame lygmenyje dažnai galima mokytis skirtingose
klasėse pagal skirtingas programas. Apskritai kalbant, 3
lygmens ugdymo baigimas yra minimalus reikalavimas,
norint stoti į aukštojo mokslo studijas. Į šios
subkategorijos paslaugas įeina ugdymas, kurio metu
besimokantys tiesiogiai ruošiami, be tolesnio mokymo,
tam tikrai profesijai. Sėkmingai baigus šias programas,
įgyjama darbo rinkai tinkama profesinė kvalifikacija.

85.32.13.00.00

Aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo internetu paslaugos
On-line technical and vocational upper secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo internetu paslaugos

Description:

On-line technical and vocational upper secondary
education services

85.32.14

Kitos aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Other technical and vocational upper secondary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Other technical and vocational upper secondary
education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų ugdymo programų
paslaugos (ISCED lygmuo 3), kuriame specializacijos
laipsnis didesnis, mokytojai kvalifikuotesni ir labiau
specializuojasi savo dalykuose, lyginant su 2 lygmeniu.
Šiame lygmenyje dažnai galima mokytis skirtingose
klasėse pagal skirtingas programas. Apskritai kalbant,
ugdymo 3 lygmens baigimas yra minimalus
reikalavimas, norint tęsti aukštojo mokslo studijas. Į
šios subkategorijos paslaugas įeina ugdymas, kurio
metu besimokantys tiesiogiai ruošiami, be tolesnio
mokymo, tam tikrai profesijai. Sėkmingai baigus šias
programas, įgyjama darbo rinkai tinkama profesinė
kvalifikacija.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other educational services
for programmes (ISCED Level 3), with a higher degree
of specialisation and where teachers are more qualified
and specialised in their subjects when compared to
Level 2. Often different streams and types of
programmes are available at this level. Generally
speaking, completion of Level 3 education is the
minimum requirement for entry into tertiary education
programmes. Services in this subcategory cover
education that prepares participants for direct entry,
without further training, into specific occupations.
Successful completion of such programmes leads to a
labour-market relevant vocational qualification.
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This subcategory includes: - on-line educational
services for programmes (ISCED Level 3), with a higher
degree of specialisation and where teachers are more
qualified and specialised in their subjects when
compared to Level 2. Often different streams and types
of programmes are available at this level. Generally
speaking, completion of Level 3 education is the
minimum requirement for entry into tertiary education
programmes. Services in this subcategory cover
education that prepares participants for direct entry,
without further training, into specific occupations.
Successful completion of such programmes leads to a
labour-market relevant vocational qualification.
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85.32.14.00.00

Kitos aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos
Other technical and vocational upper secondary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aukštesniosios pakopos techninio ir profesinio
vidurinio mokymo paslaugos

Description:

Other technical and vocational upper secondary
education services

85.4

Aukštojo mokslo paslaugos
Higher education services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo paslaugos

Description:

Higher education services

85.41

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį išsilavinimą mokymo paslaugos
Post-secondary non-tertiary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį
išsilavinimą mokymo paslaugos

Description:

Post-secondary non-tertiary education services

85.41.1

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį išsilavinimą mokymo paslaugos
Post-secondary non-tertiary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį
išsilavinimą mokymo paslaugos

Description:

Post-secondary non-tertiary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - menų ir kalbų mokymo
paslaugos poilsio, pomėgių ir asmeninio tobulėjimo
tikslais, žr. 85.52.1 - automobilių vairavimo mokyklų
paslaugos, kurios nėra skirtos vairuotojams
profesionalams, žr. 85.53.11 - profesijos mokymo
paslaugos, kurios sudaro socialinio darbo paslaugų
dalį, be apgyvendinimo, žr. 88.10.13, 88.99.13

Explanatory
notes:

This category excludes: - art and language instruction
services for recreation, hobby and self-development
purposes, see 85.52.1 - automobile driving school
services not intended for occupational drivers, see
85.53.11 - job training services forming part of social
work services without accommodation, see 88.10.13,
88.99.13

85.41.11

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį išsilavinimą mokymo internetu paslaugos
On-line post-secondary non-tertiary general education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį
išsilavinimą mokymo internetu paslaugos

Description:

On-line post-secondary non-tertiary general education
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ugdymo internetu paslaugos Explanatory
(4 ISCED lygmuo), kurios, nors ir teikiamos mokiniams notes:
baigus vidurinio ugdymo programas, negali būti
priskirtos aukštojo mokslo paslaugoms, nes tam tikrų
žinių programos savo turiniu nėra reikšmingai gilesnės
nei vidurinio ugdymo programos. Šios programos yra
arba trumpos profesinio rengimo programos, kurios
parengia studentus darbo rinkai, arba programos, kurių
esminis teorinis mokymo pagrindas turi specialų tikslą
parengti studentus studijuoti aukštojo mokslo
programas tais atvejais, kai jie prieš tai mokėsi pagal
vidurinio ugdymo programą (minėtame 3 lygmenyje),
kurioje trūko dalykų, reikalingų jiems įstoti į aukštojo
mokslo įstaigą. Į šios subkategorijos paslaugas įeina
ugdymas, kuris tiesiogiai nėra skirtas parengti
besimokančius tam tikrai profesijai ar amatui, ar
parengti studijuoti tolesnes profesinio arba techninio

This subcategory includes: - on-line educational
services for programmes (ISCED Level 4) which, while
happening after students finish upper secondary
education, they cannot be considered tertiary
education because content-wise these programmes
are not significantly more advanced than those from
upper secondary. They are either short vocational
programmes that lead students to the labour market or
programmes with substantial theoretical background
instruction specifically designed to prepare students
for entry to tertiary education in cases where they had
previously followed a curriculum (in Level 3 above) that
lacked elements needed to entitle them to enter
tertiary education programmes. Services in this
subcategory cover education which is not designed
explicitly to prepare participants for a specific class of
occupations or trades or for entry into
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ugdymo programas.

further vocational or technical education programmes.

85.41.11.00.00

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį išsilavinimą mokymo internetru paslaugos
On-line post-secondary non-tertiary general education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio turint vidurinį
išsilavinimą mokymo internetru paslaugos

Description:

On-line post-secondary non-tertiary general education
services

85.41.12

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio bendrojo mokymo, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos
Other post-secondary non-tertiary general education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio bendrojo Description:
mokymo, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos

Other post-secondary non-tertiary general education
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų ugdymo programų
Explanatory
paslaugos (4 ISCED lygmuo), kurios, nors ir teikiamos
notes:
mokiniams baigus vidurinio ugdymo programas, negali
būti priskirtos aukštojo mokslo paslaugoms, kadangi
tam tikrų žinių programos savo turiniu nėra reikšmingai
gilesnės nei tos, kurios teikiamos vidurinio ugdymo
pakopoje. Šios programos yra arba trumpos profesinio
rengimo programos, kurios parengia studentus darbo
rinkai, arba programos, kurių esminis teorinis mokymo
pagrindas turi specialų tikslą parengti studentus
studijuoti aukštojo mokslo programas tais atvejais, kai
jie prieš tai mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą
(minėtame 3 lygmenyje), kurioje trūko dalykų,
reikalingų jiems studijuoti aukštojo mokslo programas.
Į šios subkategorijos paslaugas įeina mokymas, kuris
tiesiogiai nėra skirtas parengti besimokančius tam tikrai
profesijai arba verslui, arba parengti studijuoti tolesnes
profesinio arba techninio ugdymo programas.

This subcategory includes: - other educational services
for programmes (ISCED Level 4) which, while
happening after students finish upper secondary
education, they cannot be considered tertiary
education because content-wise these programmes
are not significantly more advanced than those from
upper secondary. They are either short vocational
programmes that lead students to the labour market or
programmes with substantial theoretical background
instruction specifically designed to prepare students
for entry to tertiary education in cases where they had
previously followed a curriculum (in Level 3 above) that
lacked elements needed to entitle them to enter
tertiary education programmes. Services in this
subcategory cover education which is not designed
explicitly to prepare participants for a specific class of
occupations or trades or for entry into further
vocational or technical education programmes.

85.41.12.00.00

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio bendrojo mokymo, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos
Other post-secondary non-tertiary general education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio bendrojo Description:
mokymo, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos

85.41.13

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir profesinio mokymo internetu, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos
On-line post-secondary non-tertiary technical and vocational education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir
profesinio mokymo internetu, turint vidurinį
išsilavinimą, paslaugos

Description:

On-line post-secondary non-tertiary technical and
vocational education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - mokymo internetu paslaugos Explanatory
(4 ISCED lygmuo), kurios, nors ir teikiamos mokiniams notes:
baigus vidurinio ugdymo pakopą, negali būti priskirtos
aukštajam mokslui, kadangi tam tikrų žinių turinio
programos nėra reikšmingai gilesnės nei tos, kurios
teikiamos vidurinio lavinimo pakopoje. Šios programos
yra arba trumpos profesinio rengimo programos,
kurios parengia studentus darbo rinkai, arba
programos, kurių esminis teorinis mokymo pagrindas
turi specialų tikslą parengti studentus studijuoti
aukštojo mokslo programas tais atvejais, kai jie prieš tai
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mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą (minėtame 3
lygmenyje), kurioje trūko dalykų, reikalingų jiems
studijuoti aukštojo mokslo programas. Į šios
subkategorijos paslaugas įeina mokymas, kurio metu
dalyviai tiesiogiai rengiami, be tolesnio mokymo, tam
tikroms profesijoms. Sėkmingai baigus šias programas,
įgyjama darbo rinkai tinkama profesinė kvalifikacija.

cases where they had previously followed a curriculum
(in Level 3 above) that lacked elements needed to
entitle them to enter tertiary education programmes.
Services in this subcategory cover education that
prepares participants for direct entry, without further
training, into specific occupations. Successful
completion of such programmes leads to a labourmarket relevant vocational qualification.

85.41.13.00.00

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir profesinio mokymo internetu, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos
On-line post-secondary non-tertiary technical and vocational education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir
profesinio mokymo internetu, turint vidurinį
išsilavinimą, paslaugos

Description:

On-line post-secondary non-tertiary technical and
vocational education services

85.41.14

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir profesinio mokymo, turint vidurinį išsilavinimą,paslaugos
Other post-secondary non-tertiary technical and vocational education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio Description:
ir profesinio mokymo, turint vidurinį
išsilavinimą,paslaugos

Other post-secondary non-tertiary technical and
vocational education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitų ugdymo programų
Explanatory
paslaugos (4 ISCED lygmuo), kurios, nors ir teikiamos
notes:
mokiniams baigus vidurinio ugdymo programas, negali
būti priskirtos aukštojo mokslo paslaugoms, nes tam
tikrų žinių programos savo turiniu nėra reikšmingai
gilesnės nei tos, kurios teikiamos vidurinio ugdymo
pakopoje. Šios programos yra arba trumpos profesinio
rengimo programos, kurios parengia studentus darbo
rinkai, arba programos, kurių esminis teorinis mokymo
pagrindas turi specialų tikslą parengti studentus stoti į
aukštojo mokslo įstaigas tais atvejais, kai jie prieš tai
mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą (minėtame 3
lygmenyje), kurioje trūko dalykų, reikalingų jiems
studijuoti aukštojo mokslo programas. Į šios
subkategorijos paslaugas įeina mokymas, kurio metu
besimokantys tiesiogiai ruošiami, be tolesnio mokymo,
tam tikroms profesijoms. Sėkmingai baigus šias
programas, įgyjama darbo rinkai tinkama profesinė
kvalifikacija.

This subcategory includes: - other educational services
for programmes (ISCED Level 4) which, while
happening after students finish upper secondary
education, they cannot be considered tertiary
education because content-wise these programmes
are not significantly more advanced than those from
upper secondary. They are either short vocational
programmes that lead students to the labour market or
programmes with substantial theoretical background
instruction specifically designed to prepare students
for entry to tertiary education in cases where they had
previously followed a curriculum (in Level 3 above) that
lacked elements needed to entitle them to enter
tertiary education programmes. Services in this
subcategory cover education that prepares participants
for direct entry, without further training, into specific
occupations. Successful completion of such
programmes leads to a labour-market relevant
vocational qualification.

85.41.14.00.00

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio ir profesinio mokymo, turint vidurinį išsilavinimą, paslaugos
Other post-secondary non-tertiary technical and vocational education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio techninio Description:
ir profesinio mokymo, turint vidurinį išsilavinimą,
paslaugos

85.42

Aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Tertiary education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Description:

Tertiary education services
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85.42.1

Aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Tertiary education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Description:

Tertiary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - mokymo paslaugos, kuriomis
suteikiamas universiteto baigimo laipsnis arba jo
ekvivalentas. Tokios studijų programos siūlomos
universitetuose, kolegijose ir panašiose aukštojo
mokslo institucijose. Į šią kategoriją taip pat įeina: aukštojo mokslo menų mokyklų paslaugos

Explanatory
notes:

This category includes: - education services leading to
a university degree or equivalent. Such education
services are offered in universities, colleges and similar
institutions of tertiary education. This category also
includes: - performing arts schools services providing
tertiary education

85.42.11

Pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line first stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu Description:
paslaugos

85.42.11.00.00

Pirmosios pakopos aukštojo ((tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line first stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirmosios pakopos aukštojo ((tretinio) mokslo
internetu paslaugos

Description:

On-line first stage tertiary education services

85.42.12

Kitos pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other first stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other first stage tertiary education services

85.42.12.00.00

Kitos pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other first stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pirmosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other first stage tertiary education services

85.42.13

Antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line second stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu Description:
paslaugos

85.42.13.00.00

Antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line second stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position
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Pavadinimas:

Antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu Description:
paslaugos

85.42.14

Kitos antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other second stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other second stage tertiary education services

85.42.14.00.00

Kitos antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other second stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos antrosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other second stage tertiary education services

85.42.15

Trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line third stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu Description:
paslaugos

On-line third stage tertiary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aukštojo mokslo internetu
Explanatory
paslaugos, kurios tiesiogiai suteikia pažangių mokslinių notes:
tyrimų kvalifikaciją, tokią kaip daktaro laipsnis

This subcategory includes: - On-line education services
for tertiary programmes which lead directly to an
advanced research qualification, such as a doctoral
degree

85.42.15.00.00

Trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu paslaugos
On-line third stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo internetu Description:
paslaugos

85.42.16

Kitos trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other third stage tertiary education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other third stage tertiary education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos aukštojo mokslo
Explanatory
programų paslaugos, kurios tiesiogiai suteikia pažangių notes:
mokslinių tyrimų kvalifikaciją, tokią kaip daktaro
laipsnis

85.42.16.00.00

Kitos trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos
Other third stage tertiary education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos trečiosios pakopos aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Description:

Other third stage tertiary education services
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85.5

Kitos mokymo paslaugos
Other education services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos mokymo paslaugos

Description:

Other education services

85.51

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos
Sports and recreation education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos

Description:

Sports and recreation education services

85.51.1

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos
Sports and recreation education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos

Description:

Sports and recreation education services

85.51.10

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos
Sports and recreation education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos

Description:

Sports and recreation education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina sporto instruktorių paslaugos
teikiamos stovyklose ir mokyklose arba sporto
specialistų instruktorių, mokytojų ar trenerių teikiamos
paslaugos grupėms arba pavieniams asmenims. Čia
neįeina akademijų, kolegijų arba universitetų su sportu
susijusios paslaugos. Į šią subkategoriją įeina: sportinio ugdymo paslaugos (tinklinis, krepšinis,
kriketas, futbolas ir pan.) - stovyklų sportinio ugdymo
paslaugos - sportinių šokių mokymo paslaugos gimnastikos mokymo paslaugos - jojimo mokymo
paslaugos - plaukimo mokymo paslaugos - kovos
menų mokymo paslaugos - kortų žaidimų (tokių kaip
bridžas) mokymo paslaugos - jogos mokymo
paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina: - kultūrinio
švietimo paslaugos, žr. 85.52

Explanatory
notes:

This subcategory includes the provision of sports
instruction by camps and schools or by professional
sports instructors, teachers or coaches to groups of
individuals. It excludes the provision of such services by
academic schools, colleges and universities. This
subcategory includes: - sports instruction services
(baseball, basketball, cricket, football, etc) - camps,
sports instruction services - cheerleading instruction
services - gymnastics instruction services - riding
instruction services - swimming instruction services martial arts instruction services - card game instruction
services (such as bridge) - yoga instruction services
This subcategory excludes: - cultural education
services, see 85.52

85.51.10.00.00

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos
Sports and recreation education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sportinio ir rekreacinio švietimo paslaugos

Description:

Sports and recreation education services

85.52

Kultūrinio švietimo paslaugos
Cultural education services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kultūrinio švietimo paslaugos

Description:

Cultural education services
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85.52.1

Kultūrinio švietimo paslaugos
Cultural education services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kultūrinio švietimo paslaugos

Description:

Cultural education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina formalus mokymas, suteikiantis
profesinį diplomą arba laipsnį, žr. atitinkamą ugdymo
lygmenį 85.2-85.4.

Explanatory
notes:

This category excludes the formal instruction on the
above which leads to a professional diploma or degree,
see according to level of education 85.2-85.4.

85.52.11

Šokių mokyklų ir šokių mokytojų paslaugos
Dancing schools and dance instructors services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Šokių mokyklų ir šokių mokytojų paslaugos

Description:

Dancing schools and dance instructors services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - šokių mokytojų ir šokių
studijų teikiamos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by dance
instructors and dance studios

85.52.11.00.00

Šokių mokyklų ir šokių mokytojų paslaugos
Dancing schools and dance instructors services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Šokių mokyklų ir šokių mokytojų paslaugos

Description:

Dancing schools and dance instructors services

85.52.12

Muzikos mokyklų ir muzikos mokytojų paslaugos
Music schools and music instructors services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos mokyklų ir muzikos mokytojų paslaugos

Description:

Music schools and music instructors services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - grojimo fortepijonu ir kitos
muzikos mokymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - piano and other music
instruction services

85.52.12.00.00

Muzikos mokyklų ir muzikos mokytojų paslaugos
Music schools and music instructors services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos mokyklų ir muzikos mokytojų paslaugos

Description:

Music schools and music instructors services

85.52.13

Dailės mokyklų ir dailės mokytojų paslaugos
Fine arts schools and arts instruction services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dailės mokyklų ir dailės mokytojų paslaugos

Description:

Fine arts schools and arts instruction services

85.52.13.00.00

Dailės mokyklų ir dailės mokytojų paslaugos
Fine arts schools and arts instruction services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dailės mokyklų ir dailės mokytojų paslaugos

Description:

Fine arts schools and arts instruction services
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85.52.19

Kitos kultūrinio švietimo paslaugos
Other cultural education services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos kultūrinio švietimo paslaugos

Description:

Other cultural education services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vaidybos meno mokymo
paslaugos (išskyrus akademines) - fotografijos
mokymo paslaugos (išskyrus komercinę fotografiją)

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - drama instruction services
(except academic) - photography instruction services
(except commercial)

85.52.19.00.00

Kitos kultūrinio švietimo paslaugos
Other cultural education services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos kultūrinio švietimo paslaugos

Description:

Other cultural education services

85.53

Vairavimo mokyklų paslaugos
Driving school services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vairavimo mokyklų paslaugos

Description:

Driving school services

85.53.1

Vairavimo mokyklų paslaugos
Driving school services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vairavimo mokyklų paslaugos

Description:

Driving school services

85.53.11

Automobilių vairavimo mokyklų paslaugos
Car driving school services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Automobilių vairavimo mokyklų paslaugos

Description:

Car driving school services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - lengvojo automobilių,
autobusų, sunkvežimių ir motociklų vairavimo teisėms
įgyti vairuotojų rengimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - vairuotojų profesionalų vairavimo mokyklų
paslaugos, žr. 85.32.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - tuition services for car,
bus, lorry and motorcycle driving licences This
subcategory excludes: - driving school services for
occupational drivers, see 85.32.1

85.53.11.00.00

Automobilių vairavimo mokyklų paslaugos
Car driving school services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Automobilių vairavimo mokyklų paslaugos

Description:

Car driving school services

85.53.12

Skraidymo ir laivavedybos mokyklų paslaugos
Flying and sailing school services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Skraidymo ir laivavedybos mokyklų paslaugos

Description:

Flying and sailing school services

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - mokymo paslaugos

Explanatory

This subcategory includes: - tuition services for non-
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pastabos:

nekomercinio skraidymo ir laivavedybos sertifikatui
įgyti Į šią subkategoriją neįeina: - profesionalių pilotų
skraidymo mokyklų paslaugos, žr. 85.32.13 ir 85.32.14

notes:

commercial flying and shipmaster certificates This
subcategory excludes: - flying school services for
occupational pilots, see 85.32.13 and 85.32.14

85.53.12.00.00

Skraidymo ir laivavedybos mokyklų paslaugos
Flying and sailing school services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Skraidymo ir laivavedybos mokyklų paslaugos

Description:

Flying and sailing school services

85.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, švietimo paslaugos
Other education services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, švietimo paslaugos

Description:

Other education services n.e.c.

85.59.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, švietimo paslaugos
Other education services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, švietimo paslaugos

Description:

Other education services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - akademijų, kolegijų ir
universitetų ar panašius diplomus išduodančių įstaigų
teikiamos paslaugos, žr. atitinkamą ugdymo lygmenį
85.2-85.4

Explanatory
notes:

This category excludes: - services provided by
academic schools, colleges and universities or
establishments issuing comparable diplomas, see
according to level of education 85.2-85.4

85.59.11

Kalbų mokyklų paslaugos
Language school services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kalbų mokyklų paslaugos

Description:

Language school services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kalbos ir šnekamosios kalbos Explanatory
įgūdžių mokymo paslaugos
notes:

85.59.11.00.00

Kalbų mokyklų paslaugos
Language school services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kalbų mokyklų paslaugos

Description:

Language school services

85.59.12

Informacinių technologijų mokyklų paslaugos
IT school services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Informacinių technologijų mokyklų paslaugos

Description:

IT school services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterių mokymo
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - computer training services
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This subcategory includes: - language and
conversational skills instruction services
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85.59.12.00.00

Informacinių technologijų mokyklų paslaugos
IT school services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Informacinių technologijų mokyklų paslaugos

Description:

IT school services

85.59.13

Niekur kitur nepriskirtos profesinio mokymo paslaugos
Vocational education services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos profesinio mokymo paslaugos Description:

Vocational education services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - neapibrėžto pagal lygmenis Explanatory
tęstinio suaugusių profesinio mokymo paslaugos Į šią
notes:
subkategoriją neįeina: - vidurinio techninio ir profesinio
mokymo paslaugos, žr. 85.32.1 - aukštojo mokslo
laipsnio nesuteikiančio mokymo baigus vidurinę
mokyklą ir aukštojo mokslo paslaugos, prilyginamos
reguliariai švietimo sistemai, žr. 85.41.1, 85.42.1 instruktorių, trenerių ir pan. teikiamos švietimo
paslaugos, kaip sporto užsiėmimų dalis, žr. 85.51.10 kultūrinio švietimo paslaugos, kitos nei akademinis
mokymas, žr. 85.52.1 - kalbos ir šnekamosios kalbos
įgūdžių mokymo paslaugos, žr. 85.59.11

This subcategory includes: - continuous adult
vocational education services that are not definable by
level This subcategory excludes: - technical and
vocational secondary education services, see 85.32.1 post-secondary non-tertiary and tertiary education
services comparable to the regular education system,
see 85.41.1, 85.42.1 - education services provided by
instructors, coaches, etc., as part of sporting activities,
see 85.51.10 - cultural education services other than
academic, see 85.52.1 - language and conversational
skills instruction services, see 85.59.11

85.59.13.00.00

Niekur kitur nepriskirtos profesinio mokymo paslaugos
Vocational education services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos profesinio mokymo paslaugos Description:

85.59.19

Niekur kitur nepriskirtos švietimo paslaugos
Education services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos švietimo paslaugos

Description:

Education services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - neapibrėžto pagal lygmenis Explanatory
švietimo paslaugos - akademinės repetitorių paslaugos notes:
- mokymo centrų teikiamos korekcinių kursų paslaugos
- profesionalaus rengimo egzaminams kursai - greitojo
skaitymo mokymo paslaugos - religinio ugdymo
paslaugos - gelbėtojų mokymo paslaugos - mokymo
išgyventi paslaugos - viešojo kalbėjimo mokymo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - paslaugos,
susijusios su suaugusiems skirtomis raštingumo
programomis, žr. 85.20.1 - bendrojo vidurinio ugdymo
paslaugos, žr. 85.31.1 - vidurinio techninio ir profesinio
mokymo paslaugos, žr. 85.32.1 - aukštojo mokslo
nesuteikiančio mokymo baigus vidurinę mokyklą ir
aukštojo mokslo paslaugos, prilyginamos reguliariai
švietimo sistemai, žr. 85.41.1, 85.42.1 - instruktorių,
trenerių ir pan. teikiamos švietimo paslaugos, kaip
sporto užsiėmimų dalis, žr. 85.51.10 - kultūrinio
švietimo paslaugos, kitos nei akademinis švietimas, žr.
85.52.1 - kalbos ir šnekamosios kalbos įgūdžių
mokymo paslaugos, žr. 85.59.11
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Vocational education services n.e.c.

This subcategory includes: - education services that are
not definable by level - academic tutoring services remedial courses offered by learning centres professional examination review courses - speed
reading instruction services - religious instruction
services - lifeguard training services - survival training
services - public speaker training services This
subcategory excludes: - services related to literacy
programmes for adults, see 85.20.1 - general
secondary education services, see 85.31.1 - technical
and vocational secondary education services, see
85.32.1 - post-secondary non-tertiary and tertiary
education services comparable to the regular
education system, see 85.41.1, 85.42.1 - education
services provided by instructors, coaches, etc., as part
of sporting activities, see 85.51.10 - cultural education
services other than academic, see 85.52.1 - language
and conversational skills instruction services, see
85.59.11
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85.59.19.00.00

Niekur kitur nepriskirtos švietimo paslaugos
Education services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos švietimo paslaugos

Description:

Education services n.e.c.

85.6

Papildomos švietimo paslaugos
Educational support services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Papildomos švietimo paslaugos

Description:

Educational support services

85.60

Papildomos švietimo paslaugos
Educational support services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Papildomos švietimo paslaugos

Description:

Educational support services

85.60.1

Papildomos švietimo paslaugos
Educational support services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Papildomos švietimo paslaugos

Description:

Educational support services

85.60.10

Papildomos švietimo paslaugos
Educational support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Papildomos švietimo paslaugos

Description:

Educational support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina ne mokymo paslaugos,
Explanatory
susijusios su mokymo procesu ar sistema, tokios kaip: - notes:
konsultavimas švietimo klausimais - profesijos
pasirinkimo konsultavimo paslaugos - mokymo
testavimo vertinimo paslaugos - mokymo testavimo
paslaugos - studentų mainų programų organizavimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - socialinių ir
humanitarinių mokslų tyrimų ir eksperimentinės plėtros
paslaugos, žr. 72.20.1

85.60.10.00.00

Papildomos švietimo paslaugos
Educational support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Papildomos švietimo paslaugos

Description:

Educational support services

Q

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO DARBO PASLAUGOS
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO
DARBO PASLAUGOS

Description:

HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK SERVICES
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This subcategory includes the provision of noninstructional services that support educational
processes or systems, such as: - educational consulting
- educational guidance counselling services educational testing evaluation services - educational
testing services - organisation of student exchange
programmes This subcategory excludes: - research and
experimental development services in social sciences
and humanities, see 72.20.1
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86

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Human health services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Human health services

86.1

Ligoninių paslaugos
Hospital services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ligoninių paslaugos

Description:

Hospital services

86.10

Ligoninių paslaugos
Hospital services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ligoninių paslaugos

Description:

Hospital services

86.10.1

Ligoninių paslaugos
Hospital services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ligoninių paslaugos

Description:

Hospital services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - trumpalaikio ar ilgalaikio
Explanatory
gydymo ligoninių paslaugos, t. y. terapinės,
notes:
diagnostinės ir gydymo paslaugos, kurias teikia
bendrosios praktikos ligoninės (pvz., bendruomeninės
ir rajoninės ligoninės, ne pelno siekiančių organizacijų
ligoninės, universitetinės, karinių bazių ir kalėjimų
ligoninės) ir specializuotos ligoninės (pvz., psichikos ir
priklausomybės ligų ligoninės, infekcinių ligų ligoninės,
gimdymo namai, specializuotos sanatorijos). Šios
paslaugos daugiausia skirtos stacionaro pacientams ir
teikiamos tiesiogiai stebint gydytojams: • medicininės ir
paramedicininės paslaugos • laboratorijų ir techninės
paslaugos • skubios pagalbos skyrių, operacinių ir pan.
paslaugos Į šią kategoriją neįeina: - ligoninėms
priklausančių ambulatorinių klinikų teikiamos
paslaugos, žr. 86.21.10, 86.22.1

86.10.11

Chirurginės ligoninių paslaugos
Hospital surgical services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Chirurginės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital surgical services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal medicininės praktikos Explanatory
gydytojų siuntimą teikiamos chirurginės paslaugos
notes:
stacionaro ligoniams, siekiant išgydyti, atstatyti ir (arba)
palaikyti jo sveikatą Į šią subkategoriją neįeina: odontologinė chirurgija ligoninėse, žr. 86.23.11
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This category includes: - short- or long-term hospital
services, i.e. medical, diagnostic and treatment services,
of general hospitals (e.g. community and regional
hospitals, hospitals of non-profit organisations,
university hospitals, military-base and prison hospitals)
and specialised hospitals (e.g. mental health and
substance abuse hospitals, hospitals for infectious
diseases, maternity hospitals, specialised sanatoriums).
The services are chiefly directed to inpatients and are
carried out under the direct supervision of medical
doctors: • medical and paramedical services •
laboratory and technical services • emergency room,
operating room etc. services This category excludes: services delivered by hospital outpatient clinics, see
86.21.10, 86.22.1

This subcategory includes: - surgical services delivered
under the direction of medical doctors to inpatients,
aimed at curing, restoring and/or maintaining the
health of a patient This subcategory excludes: - dental
surgery in hospitals, see 86.23.11
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86.10.11.00.00

Chirurginės ligoninių paslaugos
Hospital surgical services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Chirurginės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital surgical services

86.10.12

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių paslaugos
Hospital gynaecological and obstetrical services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital gynaecological and obstetrical services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal medicininės praktikos Explanatory
gydytojų siuntimą ginekologo ir akušerio paslaugos
notes:
teikiamos stacionaro ligoniams, siekiant išgydyti,
atstatyti ir (arba) palaikyti paciento sveikatą Į šią
subkategoriją taip pat įeina: - šeimos planavimo
paslaugos, įskaitant medicininį gydymą, tokį kaip
sterilizacija ir nėštumo nutraukimas, su apgyvendinimo
paslaugomis

86.10.12.00.00

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių paslaugos
Hospital gynaecological and obstetrical services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital gynaecological and obstetrical services

86.10.13

Reabilitacinės ligoninių paslaugos
Hospital rehabilitation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Reabilitacinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital rehabilitation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal medicininės praktikos Explanatory
gydytojo siuntimą teikiamos reabilitacijos paslaugos
notes:
stacionaro ligoniams, siekiant išgydyti, atstatyti ir (arba)
palaikyti jo sveikatą

86.10.13.00.00

Reabilitacinės ligoninių paslaugos
Hospital rehabilitation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Reabilitacinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital rehabilitation services

86.10.14

Psichiatrinės ligoninių paslaugos
Hospital psychiatric services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Psichiatrinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital psychiatric services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pagal medicininės praktikos Explanatory
gydytojo siuntimą teikiamos psichiatro paslaugos
notes:
stacionaro ligoniams, siekiant išgydyti, atstatyti ir (arba)
palaikyti jo sveikatą
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This subcategory includes: - gynaecological and
obstetrical services delivered under the direction of
medical doctors to inpatients, aimed at curing,
restoring and/or maintaining the health of a patient
This subcategory also includes: - family planning
services, including medical treatment such as
sterilisation and termination of pregnancy, with
accommodation

This subcategory includes: - rehabilitation services
delivered under the direction of medical doctors to
inpatients, aimed at curing, restoring and/or
maintaining the health of a patient

This subcategory includes: - psychiatric services
delivered under the direction of medical doctors to
inpatients, aimed at curing, restoring and/or
maintaining the health of a patient
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86.10.14.00.00

Psichiatrinės ligoninių paslaugos
Hospital psychiatric services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Psichiatrinės ligoninių paslaugos

Description:

Hospital psychiatric services

86.10.15

Kitos medicinos gydytojų teikiamos ligoninių paslaugos
Other hospital services provided by medical doctors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos medicinos gydytojų teikiamos ligoninių
paslaugos

Description:

Other hospital services provided by medical doctors

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos pagal medicininės
Explanatory
praktikos gydytojo siuntimą teikiamos ligoninės
notes:
paslaugos stacionaro ligoniams, siekiant išgydyti,
atstatyti ir (arba) palaikyti jų sveikatą Į šią subkategoriją
neįeina: - medicininės pagalbos kariūnams kovos lauke
paslaugos, žr. 84.22.11 - privačiai praktikuojančių
gydytojų paslaugos stacionaro ligoniams, žr. 86.2 odontologijos paslaugos, žr. 86.23.1

86.10.15.00.00

Kitos medicinos gydytojų teikiamos ligoninių paslaugos
Other hospital services provided by medical doctors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos medicinos gydytojų teikiamos ligoninių
paslaugos

Description:

Other hospital services provided by medical doctors

86.10.19

Kitos ligoninių paslaugos
Other hospital services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos ligoninių paslaugos

Description:

Other hospital services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos ligoninės paslaugos
Explanatory
(farmacijos paslaugos, slaugos paslaugos, laboratorijos notes:
ir techninės paslaugos, įskaitant radiologijos ir
anesteziologijos paslaugas ir pan.) Į šią subkategoriją
neįeina: - visų rūšių medžiagų ir produktų laboratorinių
tyrimų ir kontrolės, išskyrus medicinos tyrimus,
paslaugos, žr. 71.20.1 - veterinarijos paslaugos, žr.
75.00.1 - greitosios pagalbos paslaugos, žr. 86.90.14 medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos, žr. 86.90.15

86.10.19.00.00

Kitos ligoninių paslaugos
Other hospital services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos ligoninių paslaugos

Description:

Other hospital services

86.2

Medicinos ir odontologijos paslaugos
Medical and dental practice services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Medicinos ir odontologijos paslaugos

Description:

Medical and dental practice services
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This subcategory includes: - other hospital services
delivered under the direction of medical doctors to
inpatients, aimed at curing, restoring and/or
maintaining the health of a patient This subcategory
excludes: - health services for military personnel in the
field, see 84.22.11 - private consultants' services to
inpatients, see 86.2 - dental services, see 86.23.1

This subcategory includes: - other hospital services
(pharmaceutical services, nursing services and
laboratory and technical services, including radiological
and anaesthesiological services, etc.) This subcategory
excludes: - laboratory testing and inspection services
for all types of materials and products, except medical,
see 71.20.1 - veterinary services, see 75.00.1 ambulance services, see 86.90.14 - medical laboratory
testing services, see 86.90.15
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86.21

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos
General medical practice services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos

Description:

General medical practice services

86.21.1

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos
General medical practice services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos

Description:

General medical practice services

86.21.10

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos
General medical practice services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos

Description:

General medical practice services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bendrosios praktikos
gydytojų paslaugos, kurias sudaro medicinos gydytojų
atliekama ligų ir (arba) psichinių ligų prevencija,
diagnostika ir gydymas, tokios kaip: • gydytojų
konsultacijos • sveikatos patikra ir pan. Šios paslaugos
nėra apribotos specialių ar ypatingų sąlygų, ligų ar
anatominių sričių. Jos gali būti teikiamos bendrosios
praktikos gydytojų kabinetuose, taip pat
ambulatorinėse klinikose, namuose, įmonėse,
mokyklose ir t.t. arba telefonu, internetu ar kitais
būdais.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - general medical services
consisting in the prevention, diagnosis and treatment
by medical doctors of physical and/or mental diseases,
such as: • consultations • physical check-ups, etc. These
services are not limited to specified or particular
conditions, diseases or anatomical regions. They can be
provided in general practitioners' practices and also
delivered by outpatient clinics, at home, in firms,
schools etc. or by phone, Internet or other means.

86.21.10.00.00

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos
General medical practice services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos

Description:

General medical practice services

86.22

Gydytojų specialistų paslaugos
Specialist medical practice services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gydytojų specialistų paslaugos

Description:

Specialist medical practice services

86.22.1

Gydytojų specialistų paslaugos
Specialist medical practice services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Gydytojų specialistų paslaugos

Description:

Specialist medical practice services

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojų specialistų paslaugos gali būti teikiamos
specializuotose gydymo įstaigose, taip pat
ambulatorinėse (ne ligoninių) gydymo klinikose,
namuose, įmonėse, mokyklose ir pan. telefonu,
internetu ir kitomis priemonėmis.

Explanatory
notes:

The specialist medical practice services can be
provided in specialised practitioners' practices and also
delivered by outpatient clinics, at home, in firms,
schools etc. or by phone, Internet or other means.
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86.22.11

Medicinos nuotraukų analizė ir aiškinimas
Analysis and interpretation services of medical images

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicinos nuotraukų analizė ir aiškinimas

Description:

Analysis and interpretation services of medical images

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - medicinos nuotraukų
(rentgenogramų, elektrokardiogramų, endoskopijos ir
pan.) analizė ir aiškinimas Į šią subkategoriją neįeina: stacionarinių ligoninių paslaugos, žr. 86.10.1 medicinos laboratorijų paslaugos, žr. 86.90.15

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - analysis and interpretation
of medical images (x-ray, electrocardiograms,
endoscopies and the like) This subcategory excludes: inpatient hospital services, see 86.10.1 - services of
medical laboratories, see 86.90.15

86.22.11.00.00

Medicinos nuotraukų analizė ir aiškinimas
Analysis and interpretation services of medical images

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos nuotraukų analizė ir aiškinimas

Description:

Analysis and interpretation services of medical images

86.22.19

Kitos gydytojų specialistų paslaugos
Other specialist medical practice services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos gydytojų specialistų paslaugos

Description:

Other specialist medical practice services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - konsultacinės paslaugos
Explanatory
pediatrijos, ginekologijos - akušerijos, neurologijos,
notes:
psichiatrijos ir kitose medicinos srityse priešoperacinės konsultacinės paslaugos ambulatorinėse klinikose teikiamos gydymo paslaugos,
tokios kaip dializė, chemoterapija, insulino terapija,
kvėpavimo ligų gydymas, radioterapija ir pan. Į šią
subkategoriją neįeina: - stacionarinių ligoninių
paslaugos, žr. 86.10.1 - odontologijos paslaugos, žr.
86.23.1 - akušerių paslaugos, žr. 86.90.11 - slaugytojų
paslaugos, žr. 86.90.12 - fizioterapijos paslaugos, žr.
86.90.13 - medicinos laboratorijų paslaugos, žr.
86.90.15 - šeimos planavimo konsultacijos, neteikiant
medicininio gydymo, žr. 88.99.19

86.22.19.00.00

Kitos gydytojų specialistų paslaugos
Other specialist medical practice services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos gydytojų specialistų paslaugos

Description:

Other specialist medical practice services

86.23

Odontologijos paslaugos
Dental practice services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Odontologijos paslaugos

Description:

Dental practice services

86.23.1

Odontologijos paslaugos
Dental practice services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Odontologijos paslaugos

Description:

Dental practice services
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This subcategory includes: - consultation services in
paediatrics, gynaecology-obstetrics, neurology and
psychiatry, and various medical services - pre-surgical
consultation services - treatment services in
outpatients clinics, such as dialysis, chemotherapy,
insulin therapy, respiratory treatment, radiation
treatment and the like This subcategory excludes: inpatient hospital services, see 86.10.1 - dental services,
see 86.23.1 - services provided by midwives, see
86.90.11 - services provided by nurses, see 86.90.12 physiotherapeutic services, see 86.90.13 - services of
medical laboratories, see 86.90.15 - family planning
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86.23.11

Ortodontijos paslaugos
Orthodontic services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ortodontijos paslaugos

Description:

Orthodontic services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ortodontinės paslaugos, pvz., Explanatory
atsikišusių dantų, netaisyklingo sąkandžio gydymas ir
notes:
pan., įskaitant dantų chirurgiją ir tais atvejais, kai
paslaugos teikiamos stacionarinėse ligoninėse - burnos
chirurgijos paslaugos - kitos specializuotos
odontologijos paslaugos, pvz., periodontijos,
pedodontijos, endodontijos ir atstatymo srityse

86.23.11.00.00

Ortodontijos paslaugos
Orthodontic services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ortodontijos paslaugos

Description:

Orthodontic services

86.23.19

Kitos odontologijos paslaugos
Other dental practice services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos odontologijos paslaugos

Description:

Other dental practice services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - ligų, kurios pažeidžia
Explanatory
paciento burnos ertmę arba lemia nukrypimus nuo
notes:
normos, diagnozavimo ir gydymo bei dantų ligų
prevencijos paslaugos. Šios odontologijos paslaugos
gali būti teikiamos sveikatos klinikose, priskirtose
mokykloms, įmonėms, senelių namams ir pan., taip pat
ir privačios praktikos kabinetuose. Į jas įeina bendrosios
odontologijos paslaugos, tokios kaip įprastinė dantų
apžiūra, prevencinė dantų priežiūra, karieso gydymas ir
pan.

86.23.19.00.00

Kitos odontologijos paslaugos
Other dental practice services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos odontologijos paslaugos

Description:

Other dental practice services

86.9

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Other human health services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Other human health services

86.90

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Other human health services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Other human health services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - orthodontic services, e.g.,
treatment of protruding teeth, crossbite, overbite, etc.,
including dental surgery even when given in hospitals
to inpatients - services in the field of oral surgery other specialised dental services, e.g., in the field of
periodontics, paedodontics, endodontics and
reconstruction

This subcategory includes: - diagnosis and treatment
services of diseases affecting the patient or aberrations
in the cavity of the mouth, and services aimed at the
prevention of dental diseases These dental services can
be delivered in health clinics, such as those attached to
schools, firms, homes for the aged, etc., as well as in
own consulting rooms. They cover services in the field
of general dentistry, such as routine dental
examinations, preventive dental care, treatment of
caries, etc.
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86.90.1

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Other human health services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Other human health services

86.90.11

Su nėštumu susijusios paslaugos
Pregnancy related services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su nėštumu susijusios paslaugos

Description:

Pregnancy related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina paslaugos, kurias teikia
licencijas turintys asmenys, kiti nei gydytojai priežiūros nėštumo ir gimdymo metu paslaugos motinos po gimdymo priežiūros paslaugos - šeimos
planavimo paslaugos, įskaitant medicininį gydymą

Explanatory
notes:

This subcategory includes services provided by
authorised persons, other than medical doctors: services such as supervision during pregnancy and
childbirth - supervision of the mother after birth family planning services involving medical treatment

86.90.11.00.00

Su nėštumu susijusios paslaugos
Pregnancy related services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su nėštumu susijusios paslaugos

Description:

Pregnancy related services

86.90.12

Slaugos paslaugos
Nursing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Slaugos paslaugos

Description:

Nursing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina paslaugos, kurias teikia
licencijas turintys asmenys, kiti nei gydytojai: - su
slauga (be leidimo) susijusios paslaugos, patarimų ir
prevencijos paslaugos pacientams namuose,
motinystės priežiūros, vaikų higienos ir pan. paslaugos
Į šią subkategoriją neįeina: - slaugos įstaigų paslaugos,
žr. 87.10.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes services provided by
authorised persons, other than medical doctors: services in the field of nursing care (without
admission), advice and prevention for patients at
home, the provision of maternity care, children's
hygiene, etc. This subcategory excludes: - residential
nursing care facility services, see 87.10.10

86.90.12.00.00

Slaugos paslaugos
Nursing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Slaugos paslaugos

Description:

Nursing services

86.90.13

Fizioterapijos paslaugos
Physiotherapeutic services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fizioterapijos paslaugos

Description:

Physiotherapeutic services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina paslaugos, kurias teikia
licencijas turintys asmenys, kiti nei gydytojai: - su
fizioterapijos, ergoterapijos ir pan. sritimis susijusios
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes services provided by
authorised persons, other than medical doctors: services in the field of physiotherapy, ergotherapy, etc.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

1 880/1 939

PGPK 2013

86.90.13.00.00

Fizioterapijos paslaugos
Physiotherapeutic services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fizioterapijos paslaugos

Description:

Physiotherapeutic services

86.90.14

Greitosios pagalbos paslaugos
Ambulance services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Greitosios pagalbos paslaugos

Description:

Ambulance services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - greitosios pagalbos
transporto, turinčio gaivinimo įrangą ir medicinos
personalą arba ne, paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services involving
transport of patients by ambulance, with or without
resuscitation equipment or medical personnel

86.90.14.00.00

Greitosios pagalbos paslaugos
Ambulance services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Greitosios pagalbos paslaugos

Description:

Ambulance services

86.90.15

Medicinos laboratorijų paslaugos
Medical laboratory services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Medicinos laboratorijų paslaugos

Description:

Medical laboratory services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - ne medicinos laboratorijų Explanatory
tyrimų paslaugos, žr. 71.20.1 - tyrimų paslaugos maisto notes:
higienos srityje, žr. 71.20.11

86.90.15.00.00

Medicinos laboratorijų paslaugos
Medical laboratory services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Medicinos laboratorijų paslaugos

Description:

Medical laboratory services

86.90.16

Kraujo, spermos ir persodinamų organų bankų paslaugos
Blood, sperm and transplant organ bank services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kraujo, spermos ir persodinamų organų bankų
paslaugos

Description:

Blood, sperm and transplant organ bank services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kraujo, spermos, embrionų,
audinių ir persodinamų organų bankų teikiamos
paslaugos, įskaitant teikiamų ėminių saugojimą ir
katalogavimą, dovanojamųjų organų ar jų dalių ir
galimų gavėjų suderinamumo nustatymą ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by
blood, semen, embryo, tissue and transplant organ
banks, including storing and cataloguing of available
specimen, matching of donated specimen and
potential recipients etc.
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86.90.16.00.00

Kraujo, spermos ir persodinamų organų bankų paslaugos
Blood, sperm and transplant organ bank services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kraujo, spermos ir persodinamų organų bankų
paslaugos

Description:

Blood, sperm and transplant organ bank services

86.90.17

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be aiškinimo
Diagnostic imaging services without interpretation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be aiškinimo

Description:

Diagnostic imaging services without interpretation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - diagnostinio vizualizavimo
paslaugos be analizės ar aiškinimo, pvz.,
rentgenograma, ultragarsinė ar magnetinio rezonanso
(MRI) nuotrauka ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - diagnostic imaging
services without analysis or interpretation, e.g., x-ray,
ultrasound, magnetic resonance imaging (MRI), etc.

86.90.17.00.00

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be aiškinimo
Diagnostic imaging services without interpretation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be aiškinimo

Description:

Diagnostic imaging services without interpretation

86.90.18

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos
Mental health services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Mental health services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina paslaugos, kurias teikia
licencijas turintys asmenys, kiti nei gydytojai: psichoanalitikų, psichologų ir psichoterapeutų
teikiamos psichikos sveikatos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes services provided by
authorised persons, other than medical doctors: mental health services provided by psychoanalysts,
psychologists and psychotherapists

86.90.18.00.00

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos
Mental health services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Mental health services

86.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Other human health services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių sveikatos
priežiūros paslaugos

Description:

Other human health services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, paramedikų teikiamos žmonių sveikatos
paslaugos, tokios kaip darbo terapija, akupunktūra,
aromatinė terapija, kalbos terapija, homeopatija,
maisto terapija ir pan. Šias paslaugas teikia licencijas
turintys asmenys, kiti nei gydytojai Į šią subkategoriją
neįeina: - paslaugos, tokios kaip fizioterapija arba
ergoterapija, žr. 86.90.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - other paramedical human
health services n.e.c., such as occupational therapy,
acupuncture, aroma therapy, speech therapy,
homeopathy, nutrition therapy etc. These services are
provided by authorised persons, other than medical
doctors. This subcategory excludes: - services such as
physiotherapy and ergotherapy, see 86.90.13
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86.90.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių sveikatos priežiūros paslaugos
Other human health services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių sveikatos
priežiūros paslaugos

Description:

Other human health services n.e.c.

87

Stacionariosios globos paslaugos
Residential care services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Stacionariosios globos paslaugos

Description:

Residential care services

87.1

Stacionariosios slaugos paslaugos
Residential nursing care services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Stacionariosios slaugos paslaugos

Description:

Residential nursing care services

87.10

Stacionariosios slaugos paslaugos
Residential nursing care services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stacionariosios slaugos paslaugos

Description:

Residential nursing care services

87.10.1

Stacionariosios slaugos paslaugos
Residential nursing care services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stacionariosios slaugos paslaugos

Description:

Residential nursing care services

87.10.10

Stacionariosios slaugos paslaugos
Residential nursing care services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stacionariosios slaugos paslaugos

Description:

Residential nursing care services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - be gydytojo priežiūros
teikiamos kombinuotos apgyvendinimo ir medicinos
paslaugos patalpose, pvz., slaugos namuose, senelių
prieglaudose, kuriose teikiamos slaugos paslaugos,
sanatorijose, poilsio namuose, kuriuose teikiamos
slaugos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: sveikatos priežiūros specialistų paslaugos, teikiamos
namuose, žr. 86 skyrių - globos įstaigų priežiūros
paslaugos pagyvenusiems žmonėms su minimalia
slauga arba be jos, žr. 87.30.11 - socialinio darbo
paslaugos su apgyvendinimu, tokios kaip tos, kurias
teikia vaikų namai, vaikų laikinos globos namai ir
nakvynės namai, laikinos benamių prieglaudos, žr.
87.90.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - combined accommodation
and medical services provided without the supervision
of a medical doctor located on the premises, e.g.
nursing homes, homes for the elderly with nursing
care, convalescent homes, rest homes with nursing
care This subcategory excludes: - in-home services
provided by health care professionals, see division 86 residential care services for the elderly without or with
minimal nursing care, see 87.30.11 - social work
services with accommodation, such as those provided
by orphanages, children's boarding homes and hostels,
temporary homeless shelters, see 87.90.1
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87.10.10.00.00

Stacionariosios slaugos paslaugos
Residential nursing care services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stacionariosios slaugos paslaugos

Description:

Residential nursing care services

87.2

Stacionariosios protiškai atsilikusių, psichikos ligonių ir sergančių priklausomybės ligomis asmenų globos paslaugos
Residential care services for mental retardation, mental health and substance abuse

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, psichikos ligonių ir
sergančių priklausomybės ligomis asmenų globos
paslaugos

Description:

Residential care services for mental retardation, mental
health and substance abuse

87.20

Stacionariosios protiškai atsilikusių, psichikos ligonių ir sergančių priklausomybės ligomis asmenų globos paslaugos
Residential care services for mental retardation, mental health and substance abuse

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, psichikos ligonių ir
sergančių priklausomybės ligomis asmenų globos
paslaugos

Description:

Residential care services for mental retardation, mental
health and substance abuse

87.20.1

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos ir priklausomybės ligomis asmenų globos paslaugos
Residential care services for mental retardation, mental health and substance abuse

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos Description:
ir priklausomybės ligomis asmenų globos paslaugos

Residential care services for mental retardation, mental
health and substance abuse

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - alkoholikų arba narkomanų
gydymo įstaigų, sutrikusios psichikos asmenų
reabilitacijos įstaigų, proto negalią turinčių asmenų
globos namų, psichinių ligonių laikinos globos namų
teikiamos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: licencijuotos proto negalia turinčių asmenų, psichikos
ligonių ir asmenų su priklausomybėmis ligoninių
paslaugos, žr. 86.10 - socialinės paslaugos su
apgyvendinimu, tokios kaip laikinos benamių
prieglaudos, žr. 87.90.1

This category includes: - services provided by facilities
for alcoholism or drug addiction treatment, psychiatric
convalescent homes for the emotionally disturbed,
mental retardation facilities, mental health halfway
houses This category excludes: - licensed hospital care
services for mental retardation, mental health illnesses
and substance abuse, see 86.10 - social services with
accommodation, such as temporary homeless shelters,
see 87.90.1

87.20.11

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos ir priklausomybės ligomis vaikų globos paslaugos
Residential care services for children suffering from mental retardation, mental health illnesses and substance abuse

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos Description:
ir priklausomybės ligomis vaikų globos paslaugos

87.20.11.00.00

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos ir priklausomybės ligomis vaikų globos paslaugos
Residential care services for children suffering from mental retardation, mental health illnesses and substance abuse

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos Description:
ir priklausomybės ligomis vaikų globos paslaugos
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Explanatory
notes:

Residential care services for children suffering from
mental retardation, mental health illnesses and
substance abuse

Residential care services for children suffering from
mental retardation, mental health illnesses and
substance abuse
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87.20.12

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos ir priklausomybės ligomis suaugusių asmenų globos paslaugos
Residential care services for adults suffering from mental retardation, mental health illnesses and substance abuse

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Stacionariosios protiškai atsilikusių, sergančių psichikos Description:
ir priklausomybės ligomis suaugusių asmenų globos
paslaugos

87.20.12.00.00

Stacionariosios globos paslaugos protiškai atsilikusiems, sergantiems psichikos ir priklausomybės ligomis suaugusiesiems
Residential care services for adults suffering from mental retardation, mental health illnesses and substance abuse

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Stacionariosios globos paslaugos protiškai
atsilikusiems, sergantiems psichikos ir priklausomybės
ligomis suaugusiesiems

Description:

Residential care services for adults suffering from
mental retardation, mental health illnesses and
substance abuse

87.3

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos paslaugos
Residential care services for the elderly and disabled

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų
globos paslaugos

Description:

Residential care services for the elderly and disabled

87.30

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos paslaugos
Residential care services for the elderly and disabled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos
paslaugos

Description:

Residential care services for the elderly and disabled

87.30.1

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos paslaugos
Residential care services for the elderly and disabled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Stacionariosios pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos
paslaugos

Description:

Residential care services for the elderly and disabled

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - pensionatų su medicinos
Explanatory
priežiūra ir poilsio namų be slaugos paslaugos Į šią
notes:
subkategoriją neįeina: - pagal gydytojų siuntimus
teikiamos kombinuotos apgyvendinimo ir medicinos
paslaugos, žr. 86.10.1 - kombinuotos apgyvendinimo ir
medicinos paslaugos neprižiūrint gydytojams, žr.
87.10.10 - socialinio darbo paslaugos su
apgyvendinimu, kai medicininis gydymas arba
švietimas nėra svarbūs, žr. 87.90

87.30.11

Pagyvenusių asmenų globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to elderly persons

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų globos įstaigose teikiamos
rūpybos paslaugos

Description:

Welfare services delivered through residential
institutions to elderly persons

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės pagalbos
paslaugos, apimančios priežiūrą visą parą, kurias teikia

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - social assistance services
involving round-the-clock care services by residential
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Residential care services for adults suffering from
mental retardation, mental health illnesses and
substance abuse

This category includes: - services provided by assistedliving facilities and rest homes without nursing care
This category excludes: - combined accommodation
and medical services under the direction of medical
doctors, see 86.10.1 - combined accommodation and
medical services without supervision by a medical
doctor, see 87.10.10 - social work services with
accommodation where medical treatment or education
are not important elements, see 87.90
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pagyvenusių asmenų globos įstaigos, įskaitant senyvo
amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namų, senelių
globos namų su minimalia slauga teikiamas paslaugas

institutions for elderly persons, including services
provided by continuing care retirement communities,
homes for the elderly with minimal nursing care

87.30.11.00.00

Pagyvenusių asmenų globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to elderly persons

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų globos įstaigose teikiamos
rūpybos paslaugos

Description:

Welfare services delivered through residential
institutions to elderly persons

87.30.12

Neįgalių vaikų ir jaunimo globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to disabled children and young people

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįgalių vaikų ir jaunimo globos įstaigose teikiamos
rūpybos paslaugos

Description:

Welfare services delivered through residential
institutions to disabled children and young people

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės pagalbos
paslaugos, apimančios priežiūros visą parą paslaugas,
kurias teikia globos įstaigos vaikams ir jaunimui su
fizine ar protine negalia, įskaitant turinčius regėjimo,
klausos arba kalbos negalią

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - social assistance services
involving round-the-clock care services by residential
institutions for children and young persons with
physical or intellectual disabilities, including those
having disabilities in seeing, hearing or speaking

87.30.12.00.00

Neįgalių vaikų ir jaunimo globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to disabled children and young people

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįgalių vaikų ir jaunimo globos įstaigose teikiamos
rūpybos paslaugos

Description:

Welfare services delivered through residential
institutions to disabled children and young people

87.30.13

Neįgalių suaugusių asmenų globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to disabled adults

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįgalių suaugusių asmenų globos įstaigose teikiamos Description:
rūpybos paslaugos

Welfare services delivered through residential
institutions to disabled adults

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės pagalbos
Explanatory
paslaugos, apimančios priežiūros visą parą paslaugas,
notes:
kurias teikia globos įstaigos suaugusiems asmenims su
fizine ar protine negalia, įskaitant turinčius regėjimo,
klausos arba kalbos negalią

This subcategory includes: - social assistance services
involving round-the-clock care services by residential
institutions for adults with physical or intellectual
disabilities, including those having disabilities in
seeing, hearing or speaking

87.30.13.00.00

Neįgalių suaugusių asmenų globos įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos
Welfare services delivered through residential institutions to disabled adults

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįgalių suaugusių asmenų globos įstaigose teikiamos Description:
rūpybos paslaugos

87.9

Kitos stacionariosios globos paslaugos
Other residential care services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos stacionariosios globos paslaugos

Description:

Other residential care services
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87.90

Kitos stacionariosios globos paslaugos
Other residential care services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos stacionariosios globos paslaugos

Description:

Other residential care services

87.90.1

Kitos stacionariosios globos paslaugos
Other residential care services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos stacionariosios globos paslaugos

Description:

Other residential care services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - privalomų socialinės apsaugos Explanatory
programų finansavimo ir administravimo paslaugos, žr. notes:
84.30.1 - slaugos įstaigų paslaugos, žr. 87.10.10 trumpalaikio prieglobsčio nelaimių aukoms paslaugos,
žr. 88.99.19

87.90.11

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos vaikams ir jaunimui
Other social work services with accommodation for children and young people

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos vaikams ir jaunimui

Description:

Other social work services with accommodation for
children and young people

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės pagalbos
Explanatory
paslaugos, apimančios priežiūros visą parą paslaugas
notes:
vaikams ir jaunimui, pvz., socialinės paslaugos našlaičių
prieglaudoms, globos namams, jaunimo pataisos
namams ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: stacionarinės globos paslaugos teikiamos vaikams,
segantiems protiniu atsilikimu, psichinėmis ligomis ir
priklausomybe, žr. 87.20.11 - įsivaikinimo paslaugos, žr.
88.99.11

87.90.11.00.00

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos vaikams ir jaunimui
Other social work services with accommodation for children and young people

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos vaikams ir jaunimui

Description:

Other social work services with accommodation for
children and young people

87.90.12

Su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos nukentėjusioms moterims
Social work services with accommodation for mistreated women

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos nukentėjusioms moterims

Description:

Social work services with accommodation for
mistreated women

87.90.12.00.00

Su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos nukentėjusioms moterims
Social work services with accommodation for mistreated women

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos nukentėjusioms moterims

Description:

Social work services with accommodation for
mistreated women
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This category excludes: - funding and administration
services of compulsory social security programmes, see
84.30.1 - nursing care facility services, see 87.10.10 short-term shelter activities for disaster victims, see
88.99.19

This subcategory includes: - residential social
assistance services involving round-the-clock care
services to children and youths, e.g., social services for
orphanages, homes for children in need of protection,
juvenile correction homes etc. This subcategory
excludes: - residential care services for children
suffering from mental retardation, mental health and
substance abuse, see 87.20.11 - adoption services, see
88.99.11
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87.90.13

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos suaugusiems asmenims
Other social work services with accommodation for adults

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos suaugusiems asmenims

Description:

Other social work services with accommodation for
adults

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės pagalbos
Explanatory
paslaugos, apimančios priežiūros visą parą paslaugas
notes:
suaugusiems asmenims, pvz.: • namai vienišoms
motinoms ir jų vaikams • laikinos benamių prieglaudos
• psichinių ligonių, turinčių socialinių ir asmeninių
problemų, laikinos prieglaudos • teisės pažeidėjų ir
nusikaltėlių laikinos prieglaudos • kitos socialinės
reabilitacijos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: stacionarinės globos paslaugos suaugusiems
asmenims, sergantiems protiniu atsilikimu, psichinėmis
ir priklausomybės ligomis, žr. 87.20.12 - stacionarinės
globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms arba
neįgaliesiems, žr. 87.30.1

87.90.13.00.00

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo paslaugos suaugusiems asmenims
Other social work services with accommodation for adults

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos su apgyvendinimu susijusios socialinio darbo
paslaugos suaugusiems asmenims

Description:

Other social work services with accommodation for
adults

88

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos
Social work services without accommodation

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo
paslaugos

Description:

Social work services without accommodation

88.1

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims
Social work services without accommodation for the elderly and disabled

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo
paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims

Description:

Social work services without accommodation for the
elderly and disabled

88.10

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims
Social work services without accommodation for the elderly and disabled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo
paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims

Description:

Social work services without accommodation for the
elderly and disabled

88.10.1

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims
Social work services without accommodation for the elderly and disabled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo
paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims

Description:

Social work services without accommodation for the
elderly and disabled
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This subcategory includes: - residential social
assistance services involving round-the-clock care
services to adults, e.g.: • homes for single mothers and
their children • temporary homeless shelters • halfway
group homes for persons with social or personal
problems • halfway homes for delinquents and
offenders • other social rehabilitation services This
subcategory excludes: - residential care services for
adults suffering from mental retardation, mental health
and substance abuse, see 87.20.12 - residential care
services for the elderly or disabled, see 87.30.1
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - privalomų socialinės apsaugos Explanatory
programų finansavimo ir administravimo paslaugos, žr. notes:
84.30.1

88.10.11

Pagyvenusių asmenų lankymo ir pagalbos jiems paslaugos
Visiting and assistance services for the elderly

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų lankymo ir pagalbos jiems
paslaugos

Description:

Visiting and assistance services for the elderly

88.10.11.00.00

Pagyvenusių asmenų lankymo ir pagalbos jiems paslaugos
Visiting and assistance services for the elderly

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų lankymo ir pagalbos jiems
paslaugos

Description:

Visiting and assistance services for the elderly

88.10.12

Pagyvenusių asmenų dienos priežiūros centrų paslaugos
Day-care centre services for the elderly

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų dienos priežiūros centrų
paslaugos

Description:

Day-care centre services for the elderly

88.10.12.00.00

Pagyvenusių asmenų dienos priežiūros centrų paslaugos
Day-care centre services for the elderly

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagyvenusių asmenų dienos priežiūros centrų
paslaugos

Description:

Day-care centre services for the elderly

88.10.13

Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugos
Vocational rehabilitation services for persons with disabilities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugos

Description:

Vocational rehabilitation services for persons with
disabilities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - neįgalių asmenų profesinės
Explanatory
reabilitacijos ir rengimo tam tikrai veiklai paslaugos, kai notes:
švietimas yra ribotas Į šią subkategoriją neįeina: neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugos, kai
švietimas dominuoja, žr. 85 skyrių

88.10.13.00.00

Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugos
Vocational rehabilitation services for persons with disabilities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugos

Description:

Vocational rehabilitation services for persons with
disabilities

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This category excludes: - funding and administration
services of compulsory social security programmes, see
84.30.1

This subcategory includes: - vocational rehabilitation
and habilitation services for persons with disabilities,
provided that the education component is limited This
subcategory excludes: - vocational rehabilitation
services for persons with disabilities where the
education component is predominant, see division 85
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88.10.14

Neįgalių asmenų lankymo ir pagalbos paslaugos
Visiting and assistance services for persons with disabilities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįgalių asmenų lankymo ir pagalbos paslaugos

Description:

Visiting and assistance services for persons with
disabilities

88.10.14.00.00

Neįgalių asmenų lankymo ir pagalbos paslaugos
Visiting and assistance services for persons with disabilities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįgalių asmenų lankymo ir pagalbos paslaugos

Description:

Visiting and assistance services for persons with
disabilities

88.10.15

Suaugusių neįgalių asmenų dienos priežiūros centrų paslaugos
Day-care centre services for disabled adults

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Suaugusių neįgalių asmenų dienos priežiūros centrų
paslaugos

Description:

Day-care centre services for disabled adults

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - neįgalių vaikų dienos
priežiūros paslaugos, žr. 88.91.12

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - disabled children day-care
services, see 88.91.12

88.10.15.00.00

Suaugusių neįgalių asmenų dienos priežiūros centrų paslaugos
Day-care centre services for disabled adults

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Suaugusių neįgalių asmenų dienos priežiūros centrų
paslaugos

Description:

Day-care centre services for disabled adults

88.9

Kitos su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos
Other social work services without accommodation

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo
paslaugos

Description:

Other social work services without accommodation

88.91

Vaikų dienos priežiūros paslaugos
Child day-care services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vaikų dienos priežiūros paslaugos

Description:

Child day-care services

88.91.1

Vaikų dienos priežiūros paslaugos
Child day-care services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vaikų dienos priežiūros paslaugos

Description:

Child day-care services
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88.91.11

Vaikų dienos priežiūros paslaugos, išskyrus neįgalių vaikų dienos priežiūros paslaugas
Child day-care services excluding day-care services for the disabled

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vaikų dienos priežiūros paslaugos, išskyrus neįgalių
vaikų dienos priežiūros paslaugas

Description:

Child day-care services excluding day-care services for
the disabled

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: -socialinės paslaugos,
apimančios mažų vaikų priežiūros dieną ir ugdymo
elementarių žaidimų metu paslaugas, teikiamas vaikų
darželiuose ir kitose vaikų dienos priežiūros įstaigose Į
šią kategoriją neįeina: - auklių paslaugos, žr. 88.91.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - non-residential social
services consisting of the provision of daytime shelter
and elementary play-related teaching to small children
in nursery schools and other child day-care facilities
This category excludes: - baby-sitting services, see
88.91.13

88.91.11.00.00

Vaikų dienos priežiūros paslaugos, išskyrus neįgalių vaikų dienos priežiūros paslaugas
Child day-care services excluding day-care services for the disabled

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vaikų dienos priežiūros paslaugos, išskyrus neįgalių
vaikų dienos priežiūros paslaugas

Description:

Child day-care services excluding day-care services for
the disabled

88.91.12

Neįgalių vaikų ir jaunimo dienos priežiūros paslaugos
Day-care services for disabled children and young people

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neįgalių vaikų ir jaunimo dienos priežiūros paslaugos

Description:

Day-care services for disabled children and young
people

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - socialinės paslaugos,
Explanatory
apimančios neįgalių vaikų ir jaunimo priežiūros dieną ir notes:
ugdymo elementarių žaidimų metu paslaugas

88.91.12.00.00

Neįgalių vaikų ir jaunimo dienos priežiūros paslaugos
Day-care services for disabled children and young people

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neįgalių vaikų ir jaunimo dienos priežiūros paslaugos

Description:

Day-care services for disabled children and young
people

88.91.13

Ateinančių auklių paslaugos
Baby-sitting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ateinančių auklių paslaugos

Description:

Baby-sitting services

88.91.13.00.00

Ateinančių auklių paslaugos
Baby-sitting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ateinančių auklių paslaugos

Description:

Baby-sitting services
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This subcategory includes: - non-residential social
services consisting of the provision of daytime shelter
and elementary play-related teaching to children and
young people with disabilities
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88.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos
Other social work services without accommodation n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu
nesusijusios socialinio darbo paslaugos

Description:

Other social work services without accommodation
n.e.c.

88.99.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu nesusijusios socialinio darbo paslaugos
Other social work services without accommodation n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu
nesusijusios socialinio darbo paslaugos

Description:

Other social work services without accommodation
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - privalomų socialinės apsaugos Explanatory
programų finansavimo ir administravimo paslaugos, žr. notes:
84.30.1

88.99.11

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su vaikais susijusios orientavimo ir konsultavimo paslaugos
Guidance and counselling services n.e.c. related to children

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su vaikais susijusios
orientavimo ir konsultavimo paslaugos

Description:

Guidance and counselling services n.e.c. related to
children

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - niekur kitur nepriskirtos
orientavimo ir konsultavimo paslaugos, teikiamos
asmenims ir šeimoms, dažniausiai vaikų tėvams, jų
namuose ar kitur. Tokios paslaugos gali būti susijusios
su elgesio ir kitomis vaikus liečiančiomis problemomis,
pvz., skyrybų problemomis, mokyklos problemomis,
brendimo problemomis, žiauraus elgesio su vaikais
prevencija, įsikišimo į krizes paslaugomis, įvaikinimo
paslaugomis ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: - vaikų
profesijos pasirinkimo konsultacinės paslaugos, žr.
85.60.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - guidance and counselling
services n.e.c. delivered to individuals and families,
generally the children's parents, in their homes or
elsewhere Such services may deal with behavioural,
and other problems related to children, e.g., brokenhome problems, school problems, development
problems, prevention of cruelty to children, crisis
intervention services, adoption services, etc. This
subcategory excludes: - education-related guidance
counselling for children, see 85.60.10

88.99.11.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su vaikais susijusios orientavimo ir konsultavimo paslaugos
Guidance and counselling services n.e.c. related to children

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su vaikais susijusios
orientavimo ir konsultavimo paslaugos

Description:

Guidance and counselling services n.e.c. related to
children

88.99.12

Su apgyvendinimu nesusijusios rūpybos paslaugos
Welfare services without accommodation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Su apgyvendinimu nesusijusios rūpybos paslaugos

Description:

Welfare services without accommodation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - rūpybos paslaugos,
Explanatory
neįskaitant apgyvendinimo paslaugų, pvz., teisės
notes:
labdarai, buto mokesčio ar maisto priedui gauti
nustatymo paslaugos - dienos centrų paslaugos
benamiams ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms
- namų ūkio biudžeto konsultacinės paslaugos kredito ir įsiskolinimo konsultacinės paslaugos bendruomenės ir kaimynystės paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - sveikatos priežiūros namuose
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This category excludes: - funding and administration
services of compulsory social security programmes, see
84.30.1

This subcategory includes: - welfare services not
including accommodation services, e.g., eligibilitydetermination services in connection with welfare aid,
rent supplements and food stamps - day facility
services for the homeless and other socially weak
groups - household budget counselling services credit and debt counselling services - community and
neighbouring services This subcategory excludes: home health-care services, see 86.90.12 - day-care
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paslaugos, žr. 86.90.12 - dienos priežiūros centrų
pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims paslaugos, žr.
88.10.12, 88.10.15

centre services for elderly and disabled adults, see
88.10.12, 88.10.15

88.99.12.00.10

Socialinės nemokamo maitinimo paslaugos, teikiamos socialiai remtinų šeimų vaikams bendrojo lavinimo mokyklose
Social free catering services provided to children from socially supported families in general schools

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Socialinės nemokamo maitinimo paslaugos, teikiamos
socialiai remtinų šeimų vaikams bendrojo lavinimo
mokyklose

Description:

Social free catering services provided to children from
socially supported families in general schools

88.99.12.00.20

Socialinės nemokamo maitinimo paslaugos, teikiamos socialiai remtiniems suaugusiems asmenims
Social free catering services provided to socially supported adults

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Socialinės nemokamo maitinimo paslaugos, teikiamos
socialiai remtiniems suaugusiems asmenims

Description:

Social free catering services provided to socially
supported adults

88.99.12.00.80

Kitos socialinės su apgyvendinimu nesusijusios rūpybos paslaugos
Other social servines, which are not provided in non residential care facilities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos socialinės su apgyvendinimu nesusijusios rūpybos Description:
paslaugos

88.99.13

Bedarbių profesinės reabilitacijos paslaugos
Vocational rehabilitation services for the unemployed

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bedarbių profesinės reabilitacijos paslaugos

Description:

Vocational rehabilitation services for the unemployed

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - bedarbių profesinės
Explanatory
reabilitacijos ir rengimo tam tikrai veiklai paslaugos, kai notes:
švietimas yra ribotas Į šią subkategoriją neįeina: profesinės reabilitacijos paslaugos, kai švietimas
dominuoja, žr. 85 skyrių - neįgalių asmenų profesinės
reabilitacijos ir rengimo tam tikrai veiklai paslaugos, kai
švietimas yra ribotas, žr. 88.10.13

88.99.13.00.00

Bedarbių profesinės reabilitacijos paslaugos
Vocational rehabilitation services for the unemployed

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bedarbių profesinės reabilitacijos paslaugos

Description:

Vocational rehabilitation services for the unemployed

88.99.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu nesusijusios socialinės paslaugos
Other social services without accommodation n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu
nesusijusios socialinės paslaugos

Description:

Other social services without accommodation n.e.c.

Aiškinamosios

Į šią subkategoriją įeina: - kitos socialinės paslaugos, be Explanatory
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Other social servines, which are not provided in non
residential care facilities

This subcategory includes: - vocational rehabilitation
and habilitation services for persons who are
unemployed, provided that the education component
is limited This subcategory excludes: - vocational
rehabilitation services where the education component
is predominant, see division 85 - vocational
rehabilitation and habilitation services for disabled
persons where the education component is limited, see
88.10.13

This subcategory includes: - other social services not
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pastabos:

apgyvendinimo paslaugų, pvz., rengimo santuokai
notes:
paslaugos, pagal pasižadėjimą paleistų asmenų arba
bandomąjį laikotarpį atliekančių asmenų konsultavimo
paslaugos, socialinės pagalbos nelaimių aukoms,
pabėgėliams ir imigrantams paslaugos, įskaitant laikino
prieglobsčio suteikimo paslaugas, labdaros paslaugas,
tokias kaip lėšų rinkimas, ir kitos rėmimo paslaugos,
susijusios su socialiniu darbu

88.99.19.00.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu nesusijusios socialinės paslaugos
Other social services without accommodation n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su apgyvendinimu
nesusijusios socialinės paslaugos

Description:

Other social services without accommodation n.e.c.

R

MENO, PRAMOGŲ IR POILSIO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS
ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

MENO, PRAMOGŲ IR POILSIO ORGANIZAVIMO
PASLAUGOS

Description:

ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION SERVICES

90

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo paslaugos
Creative, arts and entertainment services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo
paslaugos

Description:

Creative, arts and entertainment services

90.0

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo paslaugos
Creative, arts and entertainment services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo
paslaugos

Description:

Creative, arts and entertainment services

90.01

Atlikėjų paslaugos
Services of performing artists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atlikėjų paslaugos

Description:

Services of performing artists

90.01.1

Atlikėjų paslaugos
Services of performing artists

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atlikėjų paslaugos

Description:

Services of performing artists
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including accommodation services, e.g. marriage
guidance services, guidance services delivered to
persons on parole or probation, social assistance
services to disaster victims, refugees and immigrants,
including temporary shelter services, charitable services
like fund-raising or other supporting services aimed at
social work
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90.01.10

Atlikėjų paslaugos
Services of performing artists

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atlikėjų paslaugos

Description:

Services of performing artists

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aktorių, skaitovų, dainininkų,
muzikantų, šokėjų, akrobatų, televizijos laidų vedėjų,
lektorių, pranešėjų, cirko artistų ir kitų atlikėjų
paslaugos - nepriklausomų modelių paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services of actors, readers,
singers, musicians, dancers, stunt people, television
personality hosts/presenters, lecturers, speakers, circus
artists and other performing artists - services of
independent models

90.01.10.00.00

Atlikėjų paslaugos
Services of performing artists

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atlikėjų paslaugos

Description:

Services of performing artists

90.02

Atlikimo menui būdingos paslaugos
Support services to performing arts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atlikimo menui būdingos paslaugos

Description:

Support services to performing arts

90.02.1

Atlikimo menui būdingos paslaugos
Support services to performing arts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atlikimo menui būdingos paslaugos

Description:

Support services to performing arts

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - asmeninių teatro aktorių
ar menininkų agentų paslaugos, žr. 74.90.20 - aktorių
parinkimo paslaugos, žr. 78.10.12

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - services of personal
theatrical or artistic agents, see 74.90.20 - casting
services, see 78.10.12

90.02.11

Atlikimo meno renginių kūrimo ir pristatymo paslaugos
Performing arts event production and presentation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atlikimo meno renginių kūrimo ir pristatymo paslaugos Description:

Performing arts event production and presentation
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kūrybos ir pristatymo
paslaugos, susijusios su: • teatro, operos, baleto,
muzikiniais, koncertiniais pasirodymais • lėlių teatro
spektakliais • cirko pasirodymais Į šią subkategoriją
neįeina: - „garso ir šviesų“ spektaklių ir fejerverkų
kūrybos ir pristatymo paslaugos, žr. 93.29.21

This subcategory includes: - production and
presentation services for: • theatre, opera, ballet,
musical, concert performances • puppet shows • circus
performances This subcategory excludes: - production
and presentation services for "sound and light"
performances and fireworks, see 93.29.21

90.02.11.00.00

Atlikimo meno renginių kūrimo ir pristatymo paslaugos
Performing arts event production and presentation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atlikimo meno renginių kūrimo ir pristatymo paslaugos Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

Explanatory
notes:

Performing arts event production and presentation
services

1 895/1 939

PGPK 2013

90.02.12

Atlikimo meno renginių viešinimo ir organizavimo paslaugos
Performing arts event promotion and organisation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atlikimo meno renginių viešinimo ir organizavimo
paslaugos

Description:

Performing arts event promotion and organisation
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - rėmino ir organizavimo
paslaugos, susijusios su: • teatro, operos, baleto,
muzikiniais, koncertiniais pasirodymais • lėlių teatro
spektakliais • cirko pasirodymais

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - promotion and
organisation services for: • theatre, opera, ballet,
musical, concert performances • puppet shows • circus
performances

90.02.12.00.00

Atlikimo meno renginių viešinimo ir organizavimo paslaugos
Performing arts event promotion and organisation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atlikimo meno renginių viešinimo ir organizavimo
paslaugos

Description:

Performing arts event promotion and organisation
services

90.02.19

Kitos pagalbinės atlikimo menui būdingos paslaugos
Other performing arts support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pagalbinės atlikimo menui būdingos paslaugos

Description:

Other performing arts support services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - teisių į meninius,
literatūrinius, muzikos kūrinius, išskyrus
kinematografijos bei garso ir vaizdo kūrinius, vadybos
paslaugos - meniniam pasirodymui būdingos
paslaugos, kurias teikia scenografai, kostiumų
dizaineriai ir apšvietimo režisieriai - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, meninį pasirodymą lydinčios pagalbinės
paslaugos (dekoracijų ir fono statymo, apšvietimo ir
garso įrangos eksploatavimo paslaugos) Į šią
subkategoriją neįeina: - teisių į kino filmus vadyba, žr.
59.13.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - management services for
rights attached to artistic, literary, musical works,
except cinematographic and audio-visual works performing arts support services by stage-set
designers, costume designers and lighting designers other services ancillary to performing arts n.e.c.
(operation of scenery and backdrops, lighting and
sound equipment for the performing arts) This
subcategory excludes: - management services of
motion picture rights, see 59.13.12

90.02.19.00.00

Kitos pagalbinės atlikimo menui būdingos paslaugos
Other performing arts support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pagalbinės atlikimo menui būdingos paslaugos

Description:

Other performing arts support services

90.03

Meninė kūryba
Artistic creation

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Meninė kūryba

Description:

Artistic creation

90.03.1

Meninė kūryba
Artistic creation

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Meninė kūryba

Description:

Artistic creation

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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90.03.11

Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų menininkų, išskyrus atlikėjus, paslaugos
Services provided by authors, composers, sculptors and other artists, except performing artists

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų menininkų,
išskyrus atlikėjus, paslaugos

Description:

Services provided by authors, composers, sculptors and
other artists, except performing artists

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pavienių menininkų, tokių
Explanatory
kaip kompozitoriai, skulptoriai, dailininkai,
notes:
animacininkai, raižytojai, ofortininkai ir pan. paslaugos pavienių rašytojų nepriklausomai nuo temos, įskaitant
grožinę ir techninę kūrybą, paslaugos - nepriklausomų
žurnalistų paslaugos - meno kūrinių restauravimo
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - vargonų ir kitų
istorinių muzikos instrumentų restauravimo paslaugos,
žr. 33.19.10 - kino filmų ir vaizdo įrašų gamybos ir
baigiamųjų darbų paslaugos, žr. 59.11.1, 59.12.1 baldų restauravimo paslaugos (išskyrus muziejaus
kolekcijų objektų restauravimą), žr. 95.24.10

This subcategory includes: - services of individual
artists such as composers, sculptors, painters,
cartoonists, engravers, etchers, etc. - services of
individual writers for all subjects, including fictional and
technical writing - services of independent journalists restoration services for works of art This subcategory
excludes: - restoration services for organs and other
historical musical instruments, see 33.19.10 - motion
picture and video production and post-production
services, see 59.11.1, 59.12.1 - restoration services for
furniture (except museum type restoration), see
95.24.10

90.03.11.00.00

Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų menininkų, išskyrus atlikėjus, paslaugos
Services provided by authors, composers, sculptors and other artists, except performing artists

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų menininkų,
išskyrus atlikėjus, paslaugos

Description:

Services provided by authors, composers, sculptors and
other artists, except performing artists

90.03.12

Originalūs rašytojų, kompozitorių ir kitų menininkų, išskyrus atlikėjus, tapytojus, grafikos menininkus ir skulptorius, darbai
Original works of authors, composers and other artists, except performing artists, painters, graphical artists and sculptors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Originalūs rašytojų, kompozitorių ir kitų menininkų,
išskyrus atlikėjus, tapytojus, grafikos menininkus ir
skulptorius, darbai

Description:

Original works of authors, composers and other artists,
except performing artists, painters, graphical artists
and sculptors

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina originalūs kūriniai: - rašytojų:
Explanatory
knygų rankraščiai - kompozitorių: originalūs muzikos
notes:
kūriniai, nepriskiriami pagal juos įrašyti autoriaus teisės
saugomi įrašai - kitų menininkų nei atlikėjai, dailininkai,
grafikai ar skulptoriai Šie originalūs kūriniai kuriami
savo sąskaita; t. y. kūriniai skirti prekybai, neturint nei iš
anksto sudarytų sutarčių, nei žinomų potencialių
pirkėjų. Į šią subkategoriją neįeina: - originalūs
dailininkų, grafikų ir skulptorių kūriniai, žr. 90.03.13

This subcategory includes original works of: - authors:
book manuscripts - composers: the original piece of
music, not the copyrighted master recording produced
from it - other artists other than performing artists,
painters, graphical artists and sculptors The creation of
these original works is done on own account; that is
their production is intended for sale that is undertaken
without either a contract or known buyer in mind. This
subcategory excludes: - original works of painters,
graphical artists and sculptors, see 90.03.13

90.03.12.00.00

Originalūs rašytojų, kompozitorių ir kitų menininkų, išskyrus atlikėjus, tapytojus, grafikos menininkus ir skulptorius, darbai
Original works of authors, composers and other artists, except performing artists, painters, graphical artists and sculptors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Originalūs rašytojų, kompozitorių ir kitų menininkų,
išskyrus atlikėjus, tapytojus, grafikos menininkus ir
skulptorius, darbai

Description:

Original works of authors, composers and other artists,
except performing artists, painters, graphical artists
and sculptors

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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90.03.13

Originalūs tapytojų, grafikų ir skulptorių darbai
Original works of painters, graphical artists and sculptors

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Originalūs tapytojų, grafikų ir skulptorių darbai

Description:

Original works of painters, graphical artists and
sculptors

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - paveikslai, piešiniai ir
pastelės; originalūs raižiniai, graviūros ir litografijos;
originalios skulptūros iš bet kokios medžiagos Į šią
subkategoriją neįeina: - statulos, kitos nei originalūs
meniniai kūriniai, žr. 23.70.1

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - paintings, drawings and
pastels; original engravings, prints and lithographs;
original sculptures and statuary, in any material This
subcategory excludes: - statues, other than artistic
originals, see 23.70.1

90.03.13.00.00

Originalūs tapytojų, grafikų ir skulptorių darbai
Original works of painters, graphical artists and sculptors

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Originalūs tapytojų, grafikų ir skulptorių darbai

Description:

Original works of painters, graphical artists and
sculptors

90.04

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos
Arts facility operation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Arts facility operation services

90.04.1

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos
Arts facility operation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Arts facility operation services

90.04.10

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos
Arts facility operation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Arts facility operation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - koncertų salių, teatrų, operų, Explanatory
muzikos salių eksploatavimo paslaugos, įskaitant
notes:
bilietų pardavimą - daugiafunkcių centrų ir panašių
pastatų, kurių pagrindinė paskirtis yra kultūrinė veikla,
eksploatavimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: kino teatrų eksploatavimo paslaugos, žr. 59.14.1 bilietų agentūrų paslaugos, žr. 79.90.39 - visų rūšių
muziejų eksploatavimo paslaugos, žr. 91.02.10 įvairiais tikslais naudojamų stadionų ir arenų
administravimo paslaugos, žr. 93.11.10

90.04.10.00.00

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos
Arts facility operation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Arts facility operation services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - operation services of
concert halls, theatres, opera houses, music halls,
including ticket services - operation services of
multipurpose centres and similar facilities with a
cultural predominance This subcategory excludes: operation services of cinemas, see 59.14.1 - ticket
agency services, see 79.90.39 - operation services of
museums of all kinds, see 91.02.10 - operation services
of stadiums and arenas used for a variety of purposes,
see 93.11.10
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91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos
Library, archive, museum and other cultural services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės
paslaugos

Description:

Library, archive, museum and other cultural services

91.0

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos
Library, archive, museum and other cultural services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės
paslaugos

Description:

Library, archive, museum and other cultural services

91.01

Bibliotekų ir archyvų paslaugos
Library and archive services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bibliotekų ir archyvų paslaugos

Description:

Library and archive services

91.01.1

Bibliotekų ir archyvų paslaugos
Library and archive services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Bibliotekų ir archyvų paslaugos

Description:

Library and archive services

91.01.11

Bibliotekų paslaugos
Library services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Bibliotekų paslaugos

Description:

Library services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - knygų ir pan. kaupimo,
Explanatory
katalogavimo, saugojimo ir paieškos paslaugos - knygų notes:
ir įrašų skolinimo paslaugos - fotografijos archyvų ir
kino filmų bibliotekų paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - vaizdo juostų ir DVD nuomos paslaugos, žr.
77.22.10 - knygų nuomos paslaugos, žr. 77.29.19

91.01.11.00.00

Bibliotekų paslaugos
Library services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Bibliotekų paslaugos

Description:

Library services

91.01.12

Archyvų paslaugos
Archive services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Archyvų paslaugos

Description:

Archive services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - viešųjų archyvų, įskaitant
skaitmeninius archyvus, eksploatavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - operation (collection,
cataloguing, conservation and retrieval) services of

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - collection, cataloguing,
conservation and retrieval services of books and the
like - lending services of books and records - stock
photo and movie library services This subcategory
excludes: - rental services of video tapes and DVDs, see
77.22.10 - rental services of books, see 77.29.19

1 899/1 939

PGPK 2013

(kaupimas, katalogavimas, saugojimas ir paieška) istorinių archyvų, įskaitant skaitmeninius archyvus,
eksploatavimo paslaugos

public archives, including digital archives - operation
services of historical archives, including digital archives

91.01.12.00.00

Archyvų paslaugos
Archive services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Archyvų paslaugos

Description:

Archive services

91.02

Muziejų paslaugos
Museum services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Muziejų paslaugos

Description:

Museum services

91.02.1

Muziejų valdymo paslaugos
Museum operation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Muziejų valdymo paslaugos

Description:

Museum operation services

91.02.10

Muziejų valdymo paslaugos
Museum operation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muziejų valdymo paslaugos

Description:

Museum operation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - visų rūšių (meno, mokslo ir
Explanatory
technologijų, istorijos) kolekcijų parodų paslaugos notes:
kolekcijų tvarkymo ir saugojimo paslaugos keliaujančių kolekcijų parodų organizavimo paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - komercinių meno galerijų
teikiamos prekybos ir parodų paslaugos, žr. 47.00.69 meno kūrinių ir muziejų kolekcijų objektų restauravimo
paslaugos, žr. 90.03.11 - bibliotekų ir archyvų
paslaugos, žr. 91.01.1 - istorinių vietų ir pastatų
paslaugos, žr. 91.03.10 - botanikos ir zoologijos sodų
paslaugos, žr. 91.04.11

91.02.10.00.00

Muziejų valdymo paslaugos
Museum operation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muziejų valdymo paslaugos

Description:

Museum operation services

91.02.2

Muziejų kolekcijos
Museum collections

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Muziejų kolekcijos

Description:

Museum collections

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - display services of
collections of all kinds (art, science and technology,
history) - management and conservation services for
the collections - organisation of travelling collection
exhibitions This subcategory excludes: - sale and
display services furnished by commercial art galleries,
see 47.00.69 - restoration services of works of art and
museum collection objects, see 90.03.11 - library and
archive services, see 91.01.1 - services of historical sites
and buildings, see 91.03.10 - services of botanical and
zoological gardens, see 91.04.11
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91.02.20

Muziejų kolekcijos
Museum collections

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muziejų kolekcijos

Description:

Museum collections

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - istorinių, etnografinių,
zoologinių, botaninių, mineraloginių, anatominių arba
numizmatinių daiktų kolekcijos ir kolekcijų dalys

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - collections and collectors'
pieces of historical, ethnographic, zoological, botanical,
mineralogical, anatomical or numismatic interest

91.02.20.00.00

Muziejų kolekcijos
Museum collections

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muziejų kolekcijos

Description:

Museum collections

91.03

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimo paslaugos
Operation services of historical sites and buildings and similar visitor attractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų
vietų eksploatavimo paslaugos

Description:

Operation services of historical sites and buildings and
similar visitor attractions

91.03.1

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimo paslaugos
Operation services of historical sites and buildings and similar visitor attractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų
vietų eksploatavimo paslaugos

Description:

Operation services of historical sites and buildings and
similar visitor attractions

91.03.10

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimo paslaugos
Operation services of historical sites and buildings and similar visitor attractions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų
vietų eksploatavimo paslaugos

Description:

Operation services of historical sites and buildings and
similar visitor attractions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - istorinių vietų, paminklų ir
Explanatory
pastatų eksploatavimo, informacijos prieigos ir
notes:
lankymo paslaugos - istorinių vietų, paminklų ir pastatų
išsaugojimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: istorinių vietų ir pastatų atnaujinimo ir restauravimo
paslaugos, žr. F skyrių

This subcategory includes: - operation of, and access
and visiting services to historical sites, monuments and
buildings - preservation services for historical sites,
monuments and buildings This subcategory excludes: renovation and restoration services of historical sites
and buildings, see section F

91.03.10.00.00

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimo paslaugos
Operation services of historical sites and buildings and similar visitor attractions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų
vietų eksploatavimo paslaugos

Description:

Operation services of historical sites and buildings and
similar visitor attractions
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91.04

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos
Botanical and zoological garden services and nature reserve services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų ir
draustinių paslaugos

Description:

Botanical and zoological garden services and nature
reserve services

91.04.1

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos
Botanical and zoological garden services and nature reserve services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų ir
draustinių paslaugos

Description:

Botanical and zoological garden services and nature
reserve services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - kraštovaizdžio tvarkymo ir
sodininkystės paslaugos, žr. 81.30.10

Explanatory
notes:

This category excludes: - landscape and gardening
services, see 81.30.10

91.04.11

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos
Botanical and zoological garden services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Description:

Botanical and zoological garden services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - botanikos ir zoologijos sodų Explanatory
eksploatavimo, informacijos prieigos ir lankymo
notes:
paslaugos - botanikos ir zoologijos sodų išsaugojimo ir
priežiūros paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: gamtos draustinių paslaugos, žr. 91.04.12

91.04.11.00.00

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos
Botanical and zoological garden services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Description:

Botanical and zoological garden services

91.04.12

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugas
Nature reserves services, including wildlife preservation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant
natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugas

Description:

Nature reserves services, including wildlife preservation
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nacionalinių parkų, gamtos
Explanatory
parkų ir draustinių eksploatavimo, informacijos prieigos notes:
ir lankymo paslaugos - nacionalinių parkų, gamtos
parkų ir draustinių saugojimo ir priežiūros paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - sportinės žūklės ir
medžioklės plotų eksploatavimo paslaugos, žr. 93.19.13

This subcategory includes: - operation of, and access
and visiting services to national parks, nature parks and
reserves - supervision services of national parks, nature
parks and reserves - conservation and maintenance
services of national parks, nature parks and reserves
This subcategory excludes: - operation services of sport
fishing and hunting preserves, see 93.19.13

91.04.12.00.00

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugas
Nature reserves services, including wildlife preservation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant
natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugas

Description:

Nature reserves services, including wildlife preservation
services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - operation of, and access
and visiting services of botanical and zoological
gardens - conservation and maintenance services of
botanical and zoological gardens This subcategory
excludes: - nature reserves services, see 91.04.12
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92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos
Gambling and betting services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling and betting services

92.0

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos
Gambling and betting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling and betting services

92.00

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos
Gambling and betting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling and betting services

92.00.1

Azartinių žaidimų organizavimo paslaugos
Gambling services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Azartinių žaidimų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling services

92.00.11

Azartinių stalo žaidimų organizavimo paslaugos
Gambling table services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Azartinių stalo žaidimų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling table services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kazino lošimo stalų
paslaugos, tokios kaip ruletė, trik trak, pokeris ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - casino gambling table
services such as roulette, black gammon, poker, etc.

92.00.11.00.00

Azartinių stalo žaidimų organizavimo paslaugos
Gambling table services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Azartinių stalo žaidimų organizavimo paslaugos

Description:

Gambling table services

92.00.12

Azartinių lošimų automatų paslaugos
Gambling machine services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Azartinių lošimų automatų paslaugos

Description:

Gambling machine services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - lošimų automatų paslaugos - Explanatory
vaizdo loterijos galinių įtaisų (VLT) paslaugos notes:
pramogų laimint prizą mašinų (AWP) paslaugos laimės rato paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: monetomis valdomų žaidimų automatų eksploatavimo
paslaugos, žr. 93.29.22

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - slot machine services video lottery terminal (VLT) services - amusement with
prize (AWP) services - wheels of fortune (WOF) services
This subcategory excludes: - operation (exploitation) of
coin-operated games, see 93.29.22
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92.00.12.00.00

Azartinių lošimų automatų paslaugos
Gambling machine services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Azartinių lošimų automatų paslaugos

Description:

Gambling machine services

92.00.13

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo organizavimo paslaugos
Lotteries, numerical games and bingo services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo organizavimo
paslaugos

Description:

Lotteries, numerical games and bingo services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - loto paslaugos - momentinės Explanatory
loterijos paslaugos - bingo paslaugos - kitokių loterijų notes:
ir skaičių žaidimų paslaugos

92.00.13.00.00

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo organizavimo paslaugos
Lotteries, numerical games and bingo services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo organizavimo
paslaugos

Description:

Lotteries, numerical games and bingo services

92.00.14

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lošimų paslaugos
On-line gambling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lošimų
paslaugos

Description:

On-line gambling services

92.00.14.00.00

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lošimų paslaugos
On-line gambling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lošimų
paslaugos

Description:

On-line gambling services

92.00.19

Kitos lošimų paslaugos
Other gambling services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos lošimų paslaugos

Description:

Other gambling services

92.00.19.00.00

Kitos lošimų paslaugos
Other gambling services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos lošimų paslaugos

Description:

Other gambling services
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This subcategory includes: - lotto services - scratch
card services - bingo services - other lotteries and
numeric games services
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92.00.2

Lažybų organizavomo paslaugos
Betting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Lažybų organizavomo paslaugos

Description:

Betting services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją įeina: - žirgų, šunų lenktynių lažybų
paslaugos - sporto varžybų lažybų paslaugos - kitų
renginių lažybų paslaugos

Explanatory
notes:

This category includes: - betting services on horse
races, dog races - betting services on sports
competitions - betting services on other events

92.00.21

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lažybų organizavimo paslaugos
On-line betting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lažybų
organizavimo paslaugos

Description:

On-line betting services

92.00.21.00.00

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lažybų organizavimo paslaugos
On-line betting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos lažybų
organizavimo paslaugos

Description:

On-line betting services

92.00.29

Kitos lažybų organizavimo paslaugos
Other betting services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos lažybų organizavimo paslaugos

Description:

Other betting services

92.00.29.00.00

Kitos lažybų organizavimo paslaugos
Other betting services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos lažybų organizavimo paslaugos

Description:

Other betting services

93

Sporto paslaugos ir pramogų bei poilsio organizavimo paslaugos
Sporting services and amusement and recreation services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Sporto paslaugos ir pramogų bei poilsio organizavimo
paslaugos

Description:

Sporting services and amusement and recreation
services

93.1

Sporto paslaugos
Sporting services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Sporto paslaugos

Description:

Sporting services
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93.11

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos
Sports facility operation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Sports facility operation services

93.11.1

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos
Sports facility operation services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Sports facility operation services

93.11.10

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos
Sports facility operation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Sports facility operation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atvirų ar uždarų sporto
Explanatory
įrenginių, tokių kaip stadionai, arenos, ringai, plaukimo notes:
baseinai, sporto aikštynai, golfo laukai, kėglinės, teniso
kortai, jojimo maniežai ir pan., eksploatavimo ir
informacijos prieigos paslaugos - automobilių, šunų ir
žirgų lenktynių trasų eksploatavimo paslaugos turinčių savus įrenginius organizacijų atvirų ar uždarų
patalpų profesionalų ar mėgėjų sporto renginių
organizavimo ir jų pravedimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - slidininkų keltuvų
eksploatavimo paslaugos, žr. 49.39.20 negyvenamosios nuosavybės vadybos paslaugos už
atlygį arba pagal sutartį, žr. 68.32.13 - sportui ir poilsiui
skirtos įrangos nuomos paslaugos, žr. 77.21.20 - kūno
rengybos centrų paslaugos, žr. 93.13.10 - parkų ir
paplūdimių paslaugos, žr. 93.29.11

93.11.10.00.00

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos
Sports facility operation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto įrenginių eksploatavimo paslaugos

Description:

Sports facility operation services

93.12

Sporto klubų paslaugos
Services of sport clubs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sporto klubų paslaugos

Description:

Services of sport clubs

93.12.1

Sporto klubų paslaugos
Services of sport clubs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Sporto klubų paslaugos

Description:

Services of sport clubs
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This subcategory includes: - operation of and access
services to indoor and outdoor sports facilities, such as
stadiums, arenas, rinks, swimming pools, sports fields,
golf courses, bowling alleys, tennis courts, riding halls
etc. - operation of racetracks for car, dog and horse
races - organisation and operation services for outdoor
or indoor sports events for professionals or amateurs
by organisations with own facilities This subcategory
excludes: - operation services of ski lifts, see 49.39.20 non-residential property management services on a fee
or contract basis, see 68.32.13 - rental of recreation
and sports equipment, see 77.21.10 - services of fitness
facilities, see 93.13.10 - park and beach services, see
93.29.11
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93.12.10

Sporto klubų paslaugos
Services of sport clubs

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto klubų paslaugos

Description:

Services of sport clubs

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sportuoti siūlančių sporto
Explanatory
klubų, pvz., futbolo klubų, kėglinių, plaukimo baseinų, notes:
golfo klubų, bokso klubų, žiemos sporto klubų,
šachmatų klubų, lengvosios atletikos klubų ir pan.,
rengiamų sporto renginių organizavimo ir jų
pravedimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: pavienių mokytojų, trenerių sporto instruktavimo
paslaugos, žr. 85.51.10 - sporto įrenginių
eksploatavimo paslaugos, žr. 93.11.10 - turinčių savus
įrenginius ar ne sporto klubų atvirų ar uždarų patalpų
profesionalų ar mėgėjų sporto renginių organizavimo ir
jų pravedimo paslaugos, žr. 93.11.10

93.12.10.00.00

Sporto klubų paslaugos
Services of sport clubs

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto klubų paslaugos

Description:

Services of sport clubs

93.13

Kūno rengybos centrų paslaugos
Services of fitness facilities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kūno rengybos centrų paslaugos

Description:

Services of fitness facilities

93.13.1

Kūno rengybos centrų paslaugos
Services of fitness facilities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kūno rengybos centrų paslaugos

Description:

Services of fitness facilities

93.13.10

Kūno rengybos centrų paslaugos
Services of fitness facilities

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kūno rengybos centrų paslaugos

Description:

Services of fitness facilities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kūno rengybos ir kultūrizmo Explanatory
klubų ir įrenginių paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: notes:
- pavienių mokytojų, trenerių sporto instruktavimo
paslaugos, žr. 85.51.10

93.13.10.00.00

Kūno rengybos centrų paslaugos
Services of fitness facilities

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kūno rengybos centrų paslaugos

Description:

Services of fitness facilities

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - organisation and
management services of sports events provided by
sports clubs offering the opportunity for sports, e.g.,
football clubs, bowling clubs, swimming clubs, golf
clubs, boxing clubs, winter sports clubs, chess clubs,
track and field clubs, etc. This subcategory excludes: sports instruction services of individual teachers,
trainers, see 85.51.10 - operation services of sports
facilities, see 93.11.10 - organisation and operation
services of outdoor or indoor sports events for
professionals or amateurs by sports clubs with their
own facilities, see 93.11.10

This subcategory includes: - services delivered by
fitness and body-building clubs and facilities This
subcategory excludes: - sports instruction services of
individual teachers, trainers, see 85.51.10
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93.19

Kitos sporto paslaugos
Other sporting services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos sporto paslaugos

Description:

Other sporting services

93.19.1

Kitos sporto paslaugos
Other sporting services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos sporto paslaugos

Description:

Other sporting services

93.19.11

Sporto ir atgaivos sporto renginių skatinimo paslaugos
Sports and recreational sports event promotion services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto ir atgaivos sporto renginių skatinimo paslaugos Description:

Sports and recreational sports event promotion
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sporto renginių organizatorių Explanatory
ar rėmėjų teikiamos paslaugos, teikiant įrenginius arba notes:
ne Į šią subkategoriją neįeina: - turinčių savus
įrenginius ar ne sporto klubų atvirų ar uždarų patalpų
profesionalų ar mėgėjų sporto renginių organizavimo ir
jų pravedimo paslaugos, žr. 93.11.10, 93.12.10

This subcategory includes: - services provided by
producers or promoters of sports events, with or
without facilities This subcategory excludes: organisation and operation of outdoor or indoor
sports events for professionals or amateurs by sports
clubs with/without own facilities, see 93.11.10, 93.12.10

93.19.11.00.00

Sporto ir atgaivos sporto renginių skatinimo paslaugos
Sports and recreational sports event promotion services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto ir atgaivos sporto renginių skatinimo paslaugos Description:

93.19.12

Atletų paslaugos
Services of athletes

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atletų paslaugos

Description:

Services of athletes

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pavienių nepriklausomų
sportininkų ir atletų teikiamos paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by
individual own-account sportsmen and athletes

93.19.12.00.00

Atletų paslaugos
Services of athletes

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atletų paslaugos

Description:

Services of athletes
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Sports and recreational sports event promotion
services
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93.19.13

Pagalbinės sportui ir poilsio organizavimui būdingos paslaugos
Support services related to sports and recreation

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Pagalbinės sportui ir poilsio organizavimui būdingos
paslaugos

Description:

Support services related to sports and recreation

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - sporto lygų ir reguliuojančių Explanatory
institucijų paslaugos - sporto teisėjų ir
notes:
chronometruotojų teikiamos paslaugos - sportinės
žūklės ir medžioklės plotų eksploatavimo paslaugos medžioklės vadovų paslaugos - žūklės vadovų
paslaugos - kalnų vadovų paslaugos - lenktynių žirgų
žirgynų, lenktynių kurtų šunidžių, lenktynių automobilių
garažų paslaugos - paslaugos, susijusios su sportinių ar
pramoginių gyvūnų dresūra Į šią subkategoriją neįeina:
- sporto įrangos nuomos paslaugos, žr. 77.21.10 - su
sarginių šunų dresūra susijusios paslaugos, žr. 80.10.19
- sporto ir žaidimų mokyklų paslaugos, įskaitant sporto
instruktorių, mokytojų, trenerių teikiamas paslaugas, žr.
85.51.10

93.19.13.00.00

Pagalbinės sportui ir poilsio organizavimui būdingos paslaugos
Support services related to sports and recreation

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pagalbinės sportui ir poilsio organizavimui būdingos
paslaugos

Description:

Support services related to sports and recreation

93.19.19

Kitos sporto ir atgaivos sporto paslaugos
Other sports and recreational sports services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos sporto ir atgaivos sporto paslaugos

Description:

Other sports and recreational sports services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - parašiutizmo paslaugos skraidyklių paslaugos - nardymo su akvalangu
paslaugos - kitos, niekur kitur nepriskirtos, sporto ir
poilsio paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - poilsio
parkų ir paplūdimių paslaugos, žr. 93.29.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - skydiving services - hanggliding services - scuba-diving services - other sporting
and recreation services, n.e.c. This subcategory
excludes: - recreation parks and beach services, see
93.29.11

93.19.19.00.00

Kitos sporto ir atgaivos sporto paslaugos
Other sports and recreational sports services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos sporto ir atgaivos sporto paslaugos

Description:

Other sports and recreational sports services

93.2

Pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos
Amusement and recreation services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

Description:

Amusement and recreation services
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This subcategory includes: - services of sports leagues
and regulating bodies - services provided by sport
judges and timekeepers - operation services of sport
fishing and hunting preserves - services of hunting
guides - services of fishing guides - services of
mountain guides - services of racing stables, kennels,
garages - services related to training of sporting and
entertainment animals This subcategory excludes: rental services for sporting equipment, see 77.21.10 services related to training of guard dogs, see 80.10.19
- services of sport and game schools, including services
provided by sports instructors, teachers, coaches, see
85.51.10
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93.21

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos
Amusement park and theme park services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos

Description:

Amusement park and theme park services

93.21.1

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos
Amusement park and theme park services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos

Description:

Amusement park and theme park services

93.21.10

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos
Amusement park and theme park services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos

Description:

Amusement park and theme park services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pramogų parkų paslaugos atrakcionų ir pramogų mugių paslaugos - karuselių
paslaugos - istorinių pramoginių geležinkelių
paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - amusement park services attractions and fun fair services - carousel services operation services of preserved railways

93.21.10.00.00

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos
Amusement park and theme park services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos

Description:

Amusement park and theme park services

93.29

Kitos pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos
Other amusement and recreation services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

Description:

Other amusement and recreation services

93.29.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos
Other recreational services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo
paslaugos

Description:

Other recreational services n.e.c.

93.29.11

Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos
Recreation parks and beach services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos

Description:

Recreation parks and beach services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - poilsio parkų ir paplūdimių
paslaugos (be apgyvendinimo), įskaitant įrenginių,
tokių kaip pirtys, užrakinamos spintelės, kėdės, teikimą
Į šią subkategoriją neįeina: - gyvenamųjų priekabų
parkų, palapinių statymo vietų, poilsio stovyklų,

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - recreation park and beach
services (without accommodation), including the
provision of facilities such as bath houses, lockers,
chairs This subcategory excludes: - operation services
of trailer parks, campgrounds, recreational camps,
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medžioklės ir žūklės stovyklų, stovyklaviečių ar
palapinių statymo vietų eksploatavimo paslaugos, žr.
55.30

hunting and fishing camps, campsites and
campgrounds, see 55.30

93.29.11.00.00

Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos
Recreation parks and beach services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos

Description:

Recreation parks and beach services

93.29.19

Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos
Miscellaneous recreational services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo
paslaugos

Description:

Miscellaneous recreational services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - pobūvių salių, šokių salių ir
Explanatory
kitų pramoginių įrenginių eksploatavimo ir informacijos notes:
prieigos paslaugos - slidžių trasų eksploatavimo
paslaugos - pramoginių transporto priemonių, pvz.,
jachtų, eksploatavimo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - kabamųjų kelių, funikulierių, slidininkų
mechaninių ir lyninių keltuvų eksploatavimo paslaugos,
žr. 49.39.20 - gėrimų teikimo paslaugos diskotekų
metu, žr. 56.30.20 - sporto ir aktyvaus poilsio įrenginių
eksploatavimo ir informacijos prieigos paslaugos, žr.
93.11.10

93.29.19.00.00

Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos
Miscellaneous recreational services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, poilsio organizavimo
paslaugos

Description:

Miscellaneous recreational services n.e.c.

93.29.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pramoginės paslaugos
Other entertainment services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pramoginės paslaugos

Description:

Other entertainment services n.e.c.

93.29.21

Fejerverkų ir "šviesos bei garso" švenčių organizavimo paslaugos
Firework and "light and sound" shows services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fejerverkų ir "šviesos bei garso" švenčių organizavimo
paslaugos

Description:

Firework and "light and sound" shows services

93.29.21.00.00

Fejerverkų ir "šviesos bei garso" švenčių organizavimo paslaugos
Firework and "light and sound" shows services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Fejerverkų ir "šviesos bei garso" švenčių organizavimo
paslaugos

Description:

Firework and "light and sound" shows services
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This subcategory includes: - operation services of, and
access services to ballrooms, dance halls and other
recreational facilities - operation services of ski hills operation services of recreational transport facilities,
e.g. marinas This subcategory excludes: - operation
services of teleferics, funiculars, ski and cable lifts, see
49.39.20 - beverage serving activities of discotheques,
see 56.30.10 - operation of and access services to
sports and recreational sports facilities, see 93.11.10
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93.29.22

Moneta įjungiamų žaidimų automatų paslaugos
Coin-operated games machine services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moneta įjungiamų žaidimų automatų paslaugos

Description:

Coin-operated games machine services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - monetomis įjungiamų
Explanatory
žaidimų automatų, tokių kaip kiniškas biliardas, stalo
notes:
futbolas ir pan., išskyrus vaizdo žaidimus, paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - monetomis valdomų lošimo
automatų paslaugos, žr. 92.00.12 - pramogų ar teminių
parkų paslaugos, žr. 93.21.10

93.29.22.00.00

Moneta įjungiamų žaidimų automatų paslaugos
Coin-operated games machine services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moneta įjungiamų žaidimų automatų paslaugos

Description:

Coin-operated games machine services

93.29.29

Niekur kitur nepriskirtos pramoginės paslaugos
Entertainment services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos pramoginės paslaugos

Description:

Entertainment services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - niekur kitur nepriskirtos
Explanatory
pramogų paslaugos, tokios kaip bulių kautynės, rodeo Į notes:
šią subkategoriją neįeina: - negyvenamosios
nuosavybės tvarkybos paslaugos, žr. 68.32.13 - privačių
teatro ar meno agentūrų paslaugos, žr. 74.90.20 aktorių parinkimo kino filmams, televizijos laidoms ir
spektakliams paslaugos, žr. 78.10.12 - teatro ir cirko
trupių paslaugos, žr. 90.01.10

93.29.29.00.00

Niekur kitur nepriskirtos pramoginės paslaugos
Entertainment services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos pramoginės paslaugos

Description:

Entertainment services n.e.c.

S

KITOS PASLAUGOS
OTHER SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

KITOS PASLAUGOS

Description:

OTHER SERVICES

94

Narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by membership organisations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by membership organisations
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This subcategory includes: - coin-operated games such
as flipper, table soccer etc., except video games This
subcategory excludes: - coin-operated gambling
machine services, see 92.00.12 - amusement or theme
park services, see 93.21.10

This subcategory includes: - entertainment services
n.e.c. such as bullfights, rodeos This subcategory
excludes: - non-residential property management
services, see 68.32.13 - personal theatrical or artistic
agency services, see 74.90.20 - motion picture,
television and other theatrical casting services, see
78.10.12 - theatrical and circus groups, see 90.01.10
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94.1

Verslininkų ir darbdavių bei profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by business, employers and professional membership organisations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Verslininkų ir darbdavių bei profesinių narystės
organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by business, employers and
professional membership organisations

94.11

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by business and employers membership organisations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos Description:
paslaugos

94.11.1

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by business and employers membership organisations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos Description:
paslaugos

94.11.10

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by business and employers membership organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos Description:
paslaugos

Services furnished by business and employers
membership organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atstovavimo, derybų,
Explanatory
informacijos sklaidos ir panašios paslaugos, teikiamos notes:
verslo ir darbdavių organizacijų, kurių nariai
suinteresuoti verslo ar prekybos bendrai ar ryšium su
konkrečia šaka vystymu ir socialiniu aprūpinimu,
įskaitant prekybos rūmus Į šią subkategoriją neįeina: viešųjų ryšių paslaugos, kurias asociacijos vardu teikia
kitos organizacijos, žr. 70.21.10 - profsąjungų teikiamos
paslaugos, žr. 94.20.10

This subcategory includes: - representation,
negotiation, information dissemination, and similar
services provided by business and employers
membership organisations whose member interests
centre on the development and welfare of business or
trade in general or of a particular line, including
chambers of commerce This subcategory excludes: public relations services rendered by others on behalf
of the association, see 70.21.10 - services furnished by
trade unions, see 94.20.10

94.11.10.00.00

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by business and employers membership organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų teikiamos Description:
paslaugos

94.12

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by professional membership organisations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by professional membership
organisations
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Services furnished by business and employers
membership organisations

Services furnished by business and employers
membership organisations

Services furnished by business and employers
membership organisations
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94.12.1

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by professional membership organisations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by professional membership
organisations

94.12.10

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by professional membership organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by professional membership
organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atstovavimo, derybų,
informacijos sklaidos ir panašios paslaugos, teikiamos
profesinių organizacijų, kurių nariai svarbiausią dėmesį
skiria mokslinėms disciplinoms, praktinei profesinei
veiklai ar technikos sričiai apskritai ar ryšium su
konkrečia sritimi Į šią subkategoriją taip pat įeina: mokslo draugijų paslaugos. Į šią subkategoriją neįeina:
- šių organizacijų teikiamos švietimo paslaugos, žr. 85
skyrių

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - representation,
negotiation, information dissemination, and similar
services provided by professional organisations, whose
member interests centre on scholarly disciplines or
professional practices or technical fields in general or
on a particular field This subcategory also includes: services of learned societies This subcategory excludes:
- education services provided by these organisations,
see division 85

94.12.10.00.00

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by professional membership organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Profesinių narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by professional membership
organisations

94.2

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Services furnished by trade unions

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by trade unions

94.20

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Services furnished by trade unions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by trade unions

94.20.1

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Services furnished by trade unions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by trade unions
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94.20.10

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Services furnished by trade unions

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by trade unions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - atstovavimo, derybų ir
Explanatory
informacijos dėl narių nuomonės apie darbo padėtį ir
notes:
bendrų veiksmų organizavimą sklaidos paslaugos,
teikiamos asociacijų, kurių narių didesnė dalis yra
darbuotojai Į šią subkategoriją neįeina: - šių
organizacijų teikiamos švietimo paslaugos, žr. 85 skyrių

94.20.10.00.00

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Services furnished by trade unions

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by trade unions

94.9

Kitų narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by other membership organisations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitų narystės organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by other membership organisations

94.91

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by religious organisations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by religious organisations

94.91.1

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by religious organisations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by religious organisations

94.91.10

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by religious organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by religious organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - religinių apeigų (garbinimo), Explanatory
apmokymo ir studijų paslaugos - specializuotos
notes:
religinės paslaugos, tokios kaip santuokos paslaugos,
laidojimo paslaugos ir pan. - religinės paslaugos,
įskaitant vienuolynų teikiamas atsiskyrimo paslaugas misionierių paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - šių
organizacijų teikiamos švietimo paslaugos, žr. 85 skyrių
- šių organizacijų teikiamos sveikatos priežiūros
paslaugos, žr. 86 skyrių - šių organizacijų teikiamos
socialinio darbo paslaugos, žr. 87, 88 skyrius

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - representation,
negotiation, and information dissemination services of
members' views concerning the work situation and
organisational services for concerted action, provided
by associations whose members are mainly employees
This subcategory excludes: - education services
provided by these organisations, see division 85

This subcategory includes: - religious worship, training
and study services - specialised religious services such
as marriage services, services for the dead, etc. religious services, including retreat services provided
by houses of religious orders - missionary services This
subcategory excludes: - education services provided by
such organisations, see division 85 - health services by
such organisations, see division 86 - social work
services provided by such organisations, see divisions
87, 88
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94.91.10.00.00

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by religious organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Religinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by religious organisations

94.92

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by political organisations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by political organisations

94.92.1

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by political organisations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by political organisations

94.92.10

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by political organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by political organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - informacijos sklaidos, viešųjų Explanatory
ryšių, lėšų rinkimo ir panašios paslaugos, kurias teikia
notes:
politinės partijos ir panašios organizacijos, siekiančios,
kad jų nariai arba partiją palaikantys asmenys būtų
paskirti į politinius postus

94.92.10.00.00

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by political organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Politinių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by political organisations

94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by other membership organisations n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by other membership organisations
n.e.c.

94.99.1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų teikiamos paslaugos, išskyrus dotacijų teikimo paslaugas
Services (except grant-giving services) furnished by other membership organisations n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
teikiamos paslaugos, išskyrus dotacijų teikimo
paslaugas

Description:

Services (except grant-giving services) furnished by
other membership organisations n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - information dissemination,
public relations, fund-raising and similar services
provided by political parties and similar organisations,
engaged in placing their members or those
sympathetic to the party in political offices
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94.99.11

Žmogaus teisių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by human rights organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Žmogaus teisių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by human rights organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - žmogaus teisių gynimo
narystės organizacijų, tokių kaip piliečių iniciatyvos
arba protesto judėjimai, paslaugos, teikiamos tokiomis
priemonėmis kaip informacijos sklaida, politinė įtaka,
lėšų rinkimas ir pan.

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by
membership organisations in the purpose of furthering
human rights, such as citizen initiative or protest
movements, by means of information dissemination,
political influence, fund-raising etc.

94.99.11.00.00

Žmogaus teisių organizacijų teikiamos paslaugos
Services furnished by human rights organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Žmogaus teisių organizacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by human rights organisations

94.99.12

Aplinkos gynimo grupių teikiamos paslaugos
Services furnished by environmental advocacy groups

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Aplinkos gynimo grupių teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by environmental advocacy groups

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - aplinkos apsaugos narystės
Explanatory
organizacijų, tokių kaip aplinkos, išlaikymo bei
notes:
gyvūnijos ir augalijos organizacijų, paslaugos,
teikiamos naudojant tokias priemones kaip
informacijos sklaida, politinė įtaka, lėšų rinkimas ir pan.

94.99.12.00.00

Aplinkos gynimo grupių teikiamos paslaugos
Services furnished by environmental advocacy groups

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Aplinkos gynimo grupių teikiamos paslaugos

Description:

Services furnished by environmental advocacy groups

94.99.13

Specialiųjų grupių gynimo paslaugos
Special group protection services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Specialiųjų grupių gynimo paslaugos

Description:

Special group protection services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tam tikrų grupių, tokių kaip
Explanatory
žmonių su negalia, etninių ir mažumų grupių, apsaugos notes:
ir gyvenimo sąlygų gerinimo asociacijų paslaugos,
teikiamos naudojant tokias priemones kaip visuomenės
švietimas, politinė įtaka, bendruomenės ir socialinės
veiklos bei priemonių rėmimas ir pan.

94.99.13.00.00

Specialiųjų grupių gynimo paslaugos
Special group protection services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Specialiųjų grupių gynimo paslaugos

Description:

Special group protection services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services provided by
membership organisations in the purpose of furthering
environmental protection by means of information
dissemination, political influence, fund-raising etc.,
such as by environmental, conservation and wildlife
organisations

This subcategory includes: - services provided by
associations for the protection and betterment of
special groups, such as disability, ethnic and minority
groups by means of public education, political
influence, the support of community and social
activities and facilities, etc.
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94.99.14

Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos bendruomenei paslaugos
Other civic betterment and community facility support services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos
bendruomenei paslaugos

Description:

Other civic betterment and community facility support
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kitos paslaugos, kurias teikia Explanatory
narystės organizacijos, siekdamos ginti viešąjį interesą notes:
arba svarstomas problemas, naudojant tokias
priemones kaip informacijos sklaida, politinė įtaka, lėšų
rinkimas ir pan. - patriotinių asociacijų, įskaitant karo
veteranų asociacijas, teikiamos paslaugos - kitos
organizacijų paslaugos, teikiamos bendruomeninei,
socialinei ir švietimo veiklai bei priemonėms remti

94.99.14.00.00

Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos bendruomenei paslaugos
Other civic betterment and community facility support services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos
bendruomenei paslaugos

Description:

Other civic betterment and community facility support
services

94.99.15

Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos
Services provided by youth associations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by youth associations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - jaunimo ir vaikų asociacijų
teikiamos paslaugos - studentų asociacijų, klubų ir
brolijų teikiamos paslaugos - asociacijų, tokių kaip
berniukų ir mergaičių skautija ir pan., teikiamos
paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: - studentų
bendrabučių ir studentų brolijų teikiamos
apgyvendinimo paslaugos, žr. 55.90.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by
associations of young people and children - services
provided by student associations, clubs and fraternities
- services provided by associations such as boy and
girls scouts etc. This subcategory excludes: accommodation services of student dormitories and
student fraternities, see 55.90.11

94.99.15.00.00

Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos
Services provided by youth associations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by youth associations

94.99.16

Kultūros ir poilsio organizavimo asociacijų teikiamos paslaugos
Services provided by cultural and recreational associations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kultūros ir poilsio organizavimo asociacijų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by cultural and recreational
associations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kultūros ar poilsio klubų,
Explanatory
tokių kaip poezijos, literatūros ir knygų klubai, istorijos notes:
klubai, sodininkystės klubai, kino ir fotografijos klubai,
muzikos ir meno klubai, tautodailininkų ir kolekcininkų
klubai, pramogų klubai ir pan., teikiamos paslaugos Į
šią subkategoriją neįeina: - profesionalių atlikėjų grupių
ir organizacijų paslaugos, žr. 90.02.1 - sporto klubų
paslaugos, žr. 93.12.10

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - other services provided by
membership organisations in the purpose of furthering
a public cause or issue by means of information
dissemination, political influence, fund-raising etc. services provided by patriotic associations, including
war veterans associations - other services provided by
organisations for the support of community, social and
educational activities and facilities

This subcategory includes: - services provided by
cultural or recreational clubs, such as poetry, literature
and book clubs, historical clubs, gardening clubs, film
and photo clubs, music and art clubs, craft and
collectors' clubs, carnival clubs etc. This subcategory
excludes: - services of professional artistic groups and
organisations, see 90.02.1 - services of sporting clubs,
see 93.12.10
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94.99.16.00.00

Kultūros ir poilsio organizavimo asociacijų teikiamos paslaugos
Services provided by cultural and recreational associations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kultūros ir poilsio organizavimo asociacijų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by cultural and recreational
associations

94.99.17

Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services provided by other civic and social organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by other civic and social
organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - automobilininkų asociacijų
teikiamos paslaugos - vartotojų asociacijų teikiamos
paslaugos - bendrų socialinių interesų asociacijų, tokių
kaip Rotary klubai, ložės ir pan., paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by
automobile associations - services provided by
consumer associations - services provided by
associations for the purpose of social
acquaintanceship, such as rotary clubs, lodges, etc.

94.99.17.00.00

Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų teikiamos paslaugos
Services provided by other civic and social organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by other civic and social
organisations

94.99.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services provided by other membership organisations n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by other membership organisations
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - būstų savininkų asociacijų ir Explanatory
laikinų valdytojų asociacijų paslaugos (kitos nei
notes:
atstovavimas) - niekur kitur nepriskirtų narystės
organizacijų teikiamos paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - profsąjungų teikiamos paslaugos, žr. 94.12.10

94.99.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų teikiamos paslaugos
Services provided by other membership organisations n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
teikiamos paslaugos

Description:

Services provided by other membership organisations
n.e.c.

94.99.2

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
Grant-giving services by membership organisations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos

Description:

Grant-giving services by membership organisations

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services provided by
homeowners' associations and tenants' associations
(other than advocacy) - services provided by
membership organisations n.e.c. This subcategory
excludes: - services furnished by professional
associations, see 94.12.10
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94.99.20

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
Grant-giving services by membership organisations

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos

Description:

Grant-giving services by membership organisations

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - finansinės paramos skyrimo
paslaugos, kurias teikia narystės organizacijos arba
fondai, paprastai švietimo, mokslinių tyrimų ar
bendram bendruomenės ar visuomenės interesui
finansuoti Į šią subkategoriją neįeina: - kredito teikimo
paslaugos, žr. 64.19.2, 64.92.1 - labdaros lėšų rinkimo
paslaugos socialinio darbo tikslais, žr. 88.99.19

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - grant-giving services by
membership organisations or foundations, typically to
fund activities for education, research or general
community or social interest This subcategory
excludes: - credit granting services, see 64.19.2, 64.92.1
- charitable fund-raising services aimed at social work,
see 88.99.19

94.99.20.00.00

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos
Grant-giving services by membership organisations

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Narystės organizacijų dotacijų teikimo paslaugos

Description:

Grant-giving services by membership organisations

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of computers and personal and household goods

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų
taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and personal and
household goods

95.1

Kompiuterių ir ryšių įrangos taisymo paslaugos
Repair services of computers and communication equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kompiuterių ir ryšių įrangos taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and communication
equipment

95.11

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos
Repair services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and peripheral equipment

95.11.1

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos
Repair services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and peripheral equipment
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95.11.10

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos
Repair services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and peripheral equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kompiuterių, skaičiavimo
Explanatory
mašinų ir išorinės įrangos taisymo paslaugos: • stalinių notes:
kompiuterių • nešiojamųjų kompiuterių • magnetinių
diskų kaupiklių, atmintukų ir kitų atminties įtaisų •
optinių diskų (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
kaupiklių • spausdintuvų • monitorių • klaviatūrų •
pelių, vairasvirčių ir rutulinių manipuliatorių reikmenų •
vidinių ir išorinių kompiuterių modemų • specialiųjų
kompiuterių galinių įtaisų • kompiuterių serverių •
skaitytuvų, įskaitant brūkšninių kodų skaitytuvus •
intelektinių kortelių skaitlių • virtualiosios tikrovės
šalmų • kompiuterių projektorių Į šią subkategoriją taip
pat įeina: - taisymo ir techninės priežiūros paslaugos: •
mechaniškai nevaldomų kompiuterių galinių įtaisų,
tokių kaip bankomatai (ATM), galiniai kasos aparatai
(POS) • delninių kompiuterių (PDA) Į šią subkategoriją
neįeina: - kopijavimo aparatų taisymo ir techninės
priežiūros paslaugos, žr. 33.12.16 - nešliadažnės
įrangos modemų taisymo ir techninės priežiūros
paslaugos, žr. 95.12.10

95.11.10.00.00

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos
Repair services of computers and peripheral equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo paslaugos

Description:

Repair services of computers and peripheral equipment

95.12

Ryšių įrangos remonto paslaugos
Repair services of communication equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of communication equipment

95.12.1

Ryšių įrangos remonto paslaugos
Repair services of communication equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of communication equipment

95.12.10

Ryšių įrangos remonto paslaugos
Repair services of communication equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of communication equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - televizijos ir radijo siųstuvų
Explanatory
remonto ir techninės priežiūros paslaugos - telefonų,
notes:
mobiliųjų telefonų, pranešimų gaviklių ir fakso aparatų
remonto ir techninės priežiūros paslaugos - komercinių
TV ir vaizdo kamerų remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - repair services of
computers and computing machinery and peripheral
equipment: • desktop computers • laptop computers •
magnetic disk drives, flash drives and other storage
devices • optical disk drives (CD-RW, CD-ROM, DVDROM, DVD-RW) • printers • monitors • keyboards •
mice, joysticks, and trackball accessories • internal and
external computer modems • dedicated computer
terminals • computer servers • scanners, including bar
code scanners • smart card readers • virtual reality
helmets • computer projectors This subcategory also
includes: - repair and maintenance services of: •
computer terminals like automatic teller machines
(ATM's); point-of-sale (POS) terminals, not
mechanically operated • hand-held computers (PDA's)
This subcategory excludes: - repair and maintenance
services of photocopiers, see 33.12.16 - repair and
maintenance services of carrier equipment modems,
see 95.12.10

This subcategory includes: - maintenance and repair
services of television transmitters and radio
transmitters - maintenance and repair services of
telephones, cellular phones, pagers and fax machines maintenance and repair services of commercial TV and
video cameras
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95.12.10.00.00

Ryšių įrangos remonto paslaugos
Repair services of communication equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of communication equipment

95.2

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of personal and household goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of personal and household goods

95.21

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos
Repair services of consumer electronics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of consumer electronics

95.21.1

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos
Repair services of consumer electronics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of consumer electronics

95.21.10

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos
Repair services of consumer electronics

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of consumer electronics

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - buitinės elektroninės įrangos Explanatory
taisymo ir techninės priežiūros paslaugos: • televizorių, notes:
radijo imtuvų • kasetinių vaizdo magnetofonų • CD
leistuvų • buitinių vaizdo kamerų Į šią subkategoriją
neįeina: - skaičiuotuvų taisymo ir techninės priežiūros
paslaugos, žr. 33.12.16 - komercinių TV ir vaizdo
kamerų taisymo ir techninės priežiūros paslaugos, žr.
95.12.10

95.21.10.00.00

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos
Repair services of consumer electronics

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vartotojiškos elektroninės įrangos remonto paslaugos

Description:

Repair services of consumer electronics

95.22

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto paslaugos
Repair services of household appliances and home and garden equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos
remonto paslaugos

Description:

Repair services of household appliances and home and
garden equipment

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - repair and maintenance
services of consumer electronics: • television, radio
receivers • video cassette recorders (VCR) • CD players
• household-type video cameras This subcategory
excludes: - repair and maintenance services of
calculators, see 33.12.16 - repair services of commercial
TV and video cameras, see 95.12.10
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95.22.1

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto paslaugos
Repair services of household appliances and home and garden equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto
paslaugos

Description:

Repair services of household appliances and home and
garden equipment

95.22.10

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto paslaugos
Repair services of household appliances and home and garden equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto
paslaugos

Description:

Repair services of household appliances and home and
garden equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - elektrinių buitinių prietaisų,
Explanatory
pvz., šaldytuvų ir šaldiklių, indaplovių, buitinių skalbimo notes:
ir džiovinimo mašinų, buitinių elektrinių viryklių ir
šildymo įrangos, siurblių ir kitų smulkių buitinių
prietaisų, taisymo paslaugos - namų ir sodo įrangos,
pvz., vejapjovių, vejos kraštų pjaunamųjų, lapų ir sniego
pūstuvų, žoliapjovių ir pan., taisymo paslaugos

95.22.10.00.00

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto paslaugos
Repair services of household appliances and home and garden equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos remonto
paslaugos

Description:

Repair services of household appliances and home and
garden equipment

95.23

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos
Repair services of footwear and leather goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of footwear and leather goods

95.23.1

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos
Repair services of footwear and leather goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of footwear and leather goods

95.23.10

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos
Repair services of footwear and leather goods

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of footwear and leather goods

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - specializuotos avalynės,
lagaminų ir rankinių taisymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - specialised repair services
of footwear, luggage and handbags

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - repair services for
electrical household appliances, e.g., refrigerators and
freezers, dish washing machines, washing and drying
machines of the household type, domestic electrical
cooking and heating equipment, vacuum cleaners and
other small domestic appliances - repair services of
home and garden equipment, e.g. lawnmowers,
edgers, snow- and leaf- blowers, trimmers, etc.
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95.23.10.00.00

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos
Repair services of footwear and leather goods

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Avalynės ir odos gaminių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of footwear and leather goods

95.24

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of furniture and home furnishings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of furniture and home furnishings

95.24.1

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of furniture and home furnishings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of furniture and home furnishings

95.24.10

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of furniture and home furnishings

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of furniture and home furnishings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - baldų ir kitos buto įrangos
apvalkalų keitimas, naujinimas, taisymas ir
restauravimas Į šią subkategoriją taip pat įeina: neįmontuojamų baldų surinkimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - reupholstering, refinishing,
repairing and restoring of furniture and home
furnishings This subcategory also includes: - assembly
of self-standing furniture

95.24.10.00.00

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of furniture and home furnishings

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Baldų ir interjero reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of furniture and home furnishings

95.25

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos
Repair services of watches, clocks and jewellery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymo
paslaugos

Description:

Repair services of watches, clocks and jewellery

95.25.1

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos
Repair services of watches, clocks and jewellery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymo
paslaugos

Description:

Repair services of watches, clocks and jewellery

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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95.25.11

Įvairių tipų laikrodžių taisymo paslaugos
Repair services of watches and clocks

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of watches and clocks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją neįeina: - laikmačių, laiko / datos
žymėtuvų, laikrodinių užraktų ir panašių laiką
fiksuojančių įtaisų taisymo paslaugos, žr. 33.13.11

Explanatory
notes:

This subcategory excludes: - repair services of time
clocks, time/date stamps, time locks and similar time
recording devices, see 33.13.11

95.25.11.00.00

Įvairių tipų laikrodžių taisymo paslaugos
Repair services of watches and clocks

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of watches and clocks

95.25.12

Juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos
Repair services of jewellery

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of jewellery

95.25.12.00.00

Juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos
Repair services of jewellery

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of jewellery

95.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of other personal and household goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo
paslaugos

Description:

Repair services of other personal and household goods

95.29.1

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of other personal and household goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo
paslaugos

Description:

Repair services of other personal and household goods

95.29.11

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei gaminių taisymo ir persiuvimo paslaugos
Repair and alteration services of garment and household textile articles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei gaminių
taisymo ir persiuvimo paslaugos

Description:

Repair and alteration services of garment and
household textile articles

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - nešiotų tekstilės drabužių
užslėpto adymo, taisymo ar persiuvimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - invisible mending, repair
or renovation of used textile garments

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55
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95.29.11.00.00

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei gaminių taisymo ir persiuvimo paslaugos
Repair and alteration services of garment and household textile articles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei gaminių
taisymo ir persiuvimo paslaugos

Description:

Repair and alteration services of garment and
household textile articles

95.29.12

Dviračių taisymo paslaugos
Repair services of bicycles

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dviračių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of bicycles

95.29.12.00.00

Dviračių taisymo paslaugos
Repair services of bicycles

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dviračių taisymo paslaugos

Description:

Repair services of bicycles

95.29.13

Muzikos instrumentų taisymo ir priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of musical instruments

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų taisymo ir priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of musical
instruments

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - muzikos instrumentų
priežiūros ir taisymo paslaugos - pianinų ir kitų
muzikos instrumentų derinimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - maintenance and repair
services of musical instruments - piano-tuning services
and tuning services for other musical instruments

95.29.13.00.00

Muzikos instrumentų taisymo ir priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of musical instruments

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų taisymo ir priežiūros paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of musical
instruments

95.29.14

Sporto įrangos taisymo ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of sports equipment

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sporto įrangos taisymo ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of sports equipment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - slidinėjimo slidžių,
Explanatory
snieglenčių, vandens slidžių, banglenčių ir panašios
notes:
įrangos taisymo ir techninės priežiūros paslaugos - kitų
sporto ar lauko žaidimų daiktų ir įrangos (teniso ir
badmintono rakečių, golfo ir ledo ritulio lazdų ir pan.)
taisymo ir techninės priežiūros paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - sportinių ir pramoginių
šautuvų taisymas, žr. 33.11.14

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - repair and maintenance
services for snow-skis, snowboards, water-skis,
surfboards and similar equipment; ice skates and roller
skates - repair and maintenance services for other
articles and equipment for sports or outdoor games
(tennis and badminton rackets, golf and hockey clubs
etc.) This subcategory excludes: - repair of sporting and
recreational guns, see 33.11.14
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95.29.14.00.00

Sporto įrangos taisymo ir techninės priežiūros paslaugos
Repair and maintenance services of sports equipment

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sporto įrangos taisymo ir techninės priežiūros
paslaugos

Description:

Repair and maintenance services of sports equipment

95.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of other personal and household goods n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of other personal and household goods
n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - niekur kitur nepriskirtų
Explanatory
buitinių įtaisų ir įrangos, pvz., prožektorių, žaislų, knygų notes:
ir kitų asmeninių ir buitinių daiktų, taisymo paslaugos raktų dauginimo, asmens tapatybės kortelių
plastifikavimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: rankinių elektrinių įrankių taisymas, žr. 33.12.18 - meno
kūrinių taisymo ir restauravimo darbai, žr. 90.03.11

95.29.19.00.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos
Repair services of other personal and household goods n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymo paslaugos

Description:

Repair services of other personal and household goods
n.e.c.

96

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos
Other personal services

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos

Description:

Other personal services

96.0

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos
Other personal services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos

Description:

Other personal services

96.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimo ir valymo, įskaitant sausąjį, paslaugos
Washing and (dry-)cleaning services of textile and fur products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimo ir valymo, įskaitant
sausąjį, paslaugos

Description:

Washing and (dry-)cleaning services of textile and fur
products

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - repair services for
household articles and equipment, n.e.c., e.g. articles
for lighting, toys, books and other personal and
household goods - services such as cutting of keys,
plastic coating of identity cards This subcategory
excludes: - repair of hand held power tools, see
33.12.18 - repair and restoration services of works of
art, see 90.03.11
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96.01.1

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimo ir valymo, įskaitant sausąjį, paslaugos
Washing and (dry-)cleaning services of textile and fur products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimo ir valymo, įskaitant
sausąjį, paslaugos

Description:

Washing and (dry-)cleaning services of textile and fur
products

96.01.11

Moneta įjungiamų skalbimo mašinų paslaugos
Coin-operated laundry services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moneta įjungiamų skalbimo mašinų paslaugos

Description:

Coin-operated laundry services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - tekstilės valymo paslaugos
monetomis valdomose savitarnos mašinose

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - textile cleaning services by
coin-operated self-service machines

96.01.11.00.00

Moneta įjungiamų skalbimo mašinų paslaugos
Coin-operated laundry services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moneta įjungiamų skalbimo mašinų paslaugos

Description:

Coin-operated laundry services

96.01.12

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant kailių gaminių valymą)
Dry cleaning services (including fur product cleaning services)

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant kailių gaminių
valymą)

Description:

Dry cleaning services (including fur product cleaning
services)

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - drabužių ir kitos tekstilės,
kailių ir odos gaminių sauso valymo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - dry cleaning services of
apparel and other textile, fur and leather articles

96.01.12.00.00

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant kailių gaminių valymą)
Dry cleaning services (including fur product cleaning services)

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant kailių gaminių
valymą)

Description:

Dry cleaning services (including fur product cleaning
services)

96.01.13

Lyginimo paslaugos
Pressing services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Lyginimo paslaugos

Description:

Pressing services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - drabužių ir kitų tekstilės
gaminių lyginimas

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - pressing services of
apparel and other textile articles

96.01.13.00.00

Lyginimo paslaugos
Pressing services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Lyginimo paslaugos

Description:

Pressing services
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96.01.14

Dažymo ir spalvinimo paslaugos
Dyeing and colouring services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Dažymo ir spalvinimo paslaugos

Description:

Dyeing and colouring services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - drabužių ir kitų tekstilės
gaminių dažymas, nesusijęs su šių gaminių gamyba Į
šią subkategoriją neįeina: - verpalų ir audinių dažymas,
žr. 13.30.11, 13.30.13

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - dyeing and colouring
services of apparel and other textile articles not in
connection with production of such items This
subcategory excludes: - dyeing and colouring services
of yarns and cloth, see 13.30.11, 13.30.13

96.01.14.00.00

Dažymo ir spalvinimo paslaugos
Dyeing and colouring services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Dažymo ir spalvinimo paslaugos

Description:

Dyeing and colouring services

96.01.19

Kitos tekstilės gaminių valymo paslaugos
Other textile cleaning services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos tekstilės gaminių valymo paslaugos

Description:

Other textile cleaning services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - darbinių tekstilinių drabužių
ir aprangos skalbimo, valymo ir lyginimo paslaugos pramoninių skalbinių skalbimo, valymo ir lyginimo
paslaugos - namų ūkio skalbinių skalbimo, valymo ir
lyginimo paslaugos - tekstilės, baldų ir kilimų valymo
kliento patalpose paslaugos - kilimų, baldų apmušalų,
sienų apmušalų ir pan. valymas - vystyklų tiekimo
paslaugos Į šią subkategoriją taip pat įeina: - skalbinių
surinkimo ir pristatymo paslaugos Į šią subkategoriją
neįeina: - dėvimų drabužių nuomos paslaugos, žr.
77.29.15 - sausojo valymo paslaugos, žr. 96.01.12

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - washing, cleaning and
ironing services of textile clothes and apparel for
collectives and enterprises - washing, cleaning and
ironing services for laundry depots - washing, cleaning
and ironing services for households - cleaning services
of textiles, furniture and carpets on customers'
premises - cleaning of carpets, upholstery fabric, wall
hangings, etc. - diaper supply services This subcategory
also includes: - laundry collection and delivery services
This subcategory excludes: - rental services of wearing
apparel, see 77.29.15 - dry cleaning services, see
96.01.12

96.01.19.00.10

Kitos tekstilės gaminių ir kailių skalbimo ir sausojo valymo paslaugos
Washing and dry cleaning services of other textile and fur products

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos tekstilės gaminių ir kailių skalbimo ir sausojo
valymo paslaugos

Description:

Washing and dry cleaning services of other textile and
fur products

96.01.19.00.80

Kitos tekstilės gaminių ir kailio valymo, išskyrus skalbimą ir sausąjį valymą, paslaugos
Other cleaning services of textile and fur products, except for washing and dry-cleaning

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos tekstilės gaminių ir kailio valymo, išskyrus
skalbimą ir sausąjį valymą, paslaugos

Description:

Other cleaning services of textile and fur products,
except for washing and dry-cleaning

96.02

Kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugos
Hairdressing and other beauty treatment services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugos

Description:

Hairdressing and other beauty treatment services
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96.02.1

Kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugos
Hairdressing and other beauty treatment services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugos

Description:

Hairdressing and other beauty treatment services

96.02.11

Moterų ir mergaičių kirpimo paslaugos
Hairdressing services for women and girls

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Moterų ir mergaičių kirpimo paslaugos

Description:

Hairdressing services for women and girls

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - moterų ir mergaičių plaukų
Explanatory
plovimas, šukavimas, kirpimas ir kitos kirpėjų paslaugos notes:

96.02.11.00.00

Moterų ir mergaičių kirpimo paslaugos
Hairdressing services for women and girls

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Moterų ir mergaičių kirpimo paslaugos

Description:

Hairdressing services for women and girls

96.02.12

Vyrų ir berniukų kirpimo ir skutimo paslaugos
Hairdressing and barbers' services for men and boys

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Vyrų ir berniukų kirpimo ir skutimo paslaugos

Description:

Hairdressing and barbers' services for men and boys

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - vyrų ir berniukų plaukų
Explanatory
plovimas, šukavimas, kirpimas ir kitos kirpėjų paslaugos notes:
- barzdos skutimo ir kirpimo paslaugos

This subcategory includes: - hair washing, trimming,
cutting and other hairdressing services for men and
boys - shaving and beard trimming services

96.02.12.00.00

Vyrų ir berniukų kirpimo ir skutimo paslaugos
Hairdressing and barbers' services for men and boys

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Vyrų ir berniukų kirpimo ir skutimo paslaugos

Description:

Hairdressing and barbers' services for men and boys

96.02.13

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro paslaugos
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro
paslaugos

Description:

Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring
services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - veido ir grožio procedūros,
įskaitant kosmetines procedūras - manikiūro ir
pedikiūro paslaugos - konsultacinės paslaugos dėl
grožio, veido priežiūros ir makiažo Į šią subkategoriją
neįeina: - sveikatos priežiūros paslaugos, tokios kaip
plastinės veido operacijos, žr. 86.10.11

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - face and beauty treatment,
including cosmetic treatment - manicure and pedicure
services - counselling services on beauty, face care and
make-up This subcategory excludes: - health-care
services such as facelifts, see 86.10.11
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96.02.13.00.00

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro paslaugos
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir pedikiūro
paslaugos

Description:

Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring
services

96.02.19

Kitos grožio salonų paslaugos
Other beauty treatment services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos grožio salonų paslaugos

Description:

Other beauty treatment services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - asmeninės higienos, kūno
priežiūros, depiliacijos, ultravioletinės ir
infraraudonosios spinduliuotės procedūrų ir kitos
higienos paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: medicininio gydymo paslaugos, žr. 86 skyrių

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - personal hygiene, body
care, depilation, treatment with ultraviolet rays and
infrared rays and other hygiene services This
subcategory excludes: - medical treatment services, see
division 86

96.02.19.00.00

Kitos grožio salonų paslaugos
Other beauty treatment services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos grožio salonų paslaugos

Description:

Other beauty treatment services

96.02.2

Neapdoroti žmonių plaukai
Human hair, unworked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Neapdoroti žmonių plaukai

Description:

Human hair, unworked

96.02.20

Neapdoroti žmonių plaukai
Human hair, unworked

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Neapdoroti žmonių plaukai

Description:

Human hair, unworked

96.02.20.00.00

Neapdoroti žmonių plaukai
Human hair, unworked

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Neapdoroti žmonių plaukai

Description:

Human hair, unworked

96.03

Laidojimo ir susijusios paslaugos
Funeral and related services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Laidojimo ir susijusios paslaugos

Description:

Funeral and related services
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96.03.1

Laidojimo ir susijusios paslaugos
Funeral and related services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Laidojimo ir susijusios paslaugos

Description:

Funeral and related services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią kategoriją neįeina: - laidotuvių religinių apeigų
paslaugos, žr. 94.91.10

Explanatory
notes:

This category excludes: - religious funeral services, see
94.91.10

96.03.11

Kapinių ir kremacijos paslaugos
Cemeteries and cremation services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kapinių ir kremacijos paslaugos

Description:

Cemeteries and cremation services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - kapinių tvarkybos ir
aptarnavimo paslaugos, kapų ir kapinių priežiūra kremavimo paslaugos - kapaviečių nuomos arba
pardavimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - management and
maintenance services of cemeteries, care of graves and
graveyards - cremation services - rental or sale services
of graves

96.03.11.00.00

Kapinių ir kremacijos paslaugos
Cemeteries and cremation services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kapinių ir kremacijos paslaugos

Description:

Cemeteries and cremation services

96.03.12

Laidojimo biurų paslaugos
Undertaking services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Laidojimo biurų paslaugos

Description:

Undertaking services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - laidotuvių ir kremavimo
ceremonijų organizavimo paslaugos - laidojimo ir
ekshumavimo paslaugos - balzamavimo paslaugos,
šarvojimo salių nuomos paslaugos - katafalkų
paslaugos Į šią subkategoriją taip pat įeina: - gyvūnų
augintinių laidojimo paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - funeral and cremation
ceremonies arrangement services - interment and
disinterment services - embalming services, provision
of funeral parlours - carriage of corpses This
subcategory also includes: - undertaking services for
pet animals

96.03.12.00.00

Laidojimo biurų paslaugos
Undertaking services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Laidojimo biurų paslaugos

Description:

Undertaking services

96.04

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos
Physical well-being services

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Description:

Physical well-being services
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96.04.1

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos
Physical well-being services

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Description:

Physical well-being services

96.04.10

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos
Physical well-being services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Description:

Physical well-being services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - geros fizinės būklės
užtikrinimo paslaugos, tokios kaip turkiškos pirtys,
sauna ir garinės pirtys, soliariumai, SPA vonios,
liekninimo salonai, masažas (išskyrus terapinį masažą)
ir panašiai Į šią subkategoriją neįeina: - medicininis
masažas ir terapijos paslaugos, žr. 86.90.13, 86.90.19 kūno rengybos ir kultūrizmo įrenginių paslaugos, žr.
93.13.10

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - physical well-being
services such as delivered by Turkish baths, sauna and
steam baths, solarium, spas, reducing and slimming
salons, massage (excluding therapeutic massage) and
the like This subcategory excludes: - medical massage
and therapy services, see 86.90.13, 86.90.19 - services
of fitness and body-building facilities, see 93.13.10

96.04.10.00.10

Pirčių, saunų ir soliariumų paslaugos
Bathhouse, sauna and solarium services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Pirčių, saunų ir soliariumų paslaugos

Description:

Bathhouse, sauna and solarium services

96.04.10.00.80

Kitos fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos
Other physical well-being services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Description:

Other physical well-being services

96.09

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, asmenų aptarnavimo paslaugos
Other personal services n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, asmenų aptarnavimo
paslaugos

Description:

Other personal services n.e.c.

96.09.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, asmenų aptarnavimo paslaugos
Other personal services n.e.c.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, asmenų aptarnavimo
paslaugos

Description:

Other personal services n.e.c.

96.09.11

Gyvūnų augintinių priežiūros paslaugos
Pet care services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Gyvūnų augintinių priežiūros paslaugos

Description:

Pet care services
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Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - su gyvūnų augintinių dresūra Explanatory
susijusios paslaugos - gyvūnų augintinių maitinimas ir notes:
priežiūra - gyvūnų augintinių prieglaudos paslaugos
(šunidės) - gyvūnų augintinių puoselėjimo ir
tatuiravimo paslaugos Į šią subkategoriją neįeina: gyvūnų augintinių veterinarijos paslaugos, žr. 75.00.11
- su sportinių ir pramoginių gyvūnų dresūra susijusios
paslaugos, žr. 93.19.13

96.09.11.00.00

Gyvūnų augintinių priežiūros paslaugos
Pet care services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Gyvūnų augintinių priežiūros paslaugos

Description:

Pet care services

96.09.12

Palydos paslaugos
Escort services

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Palydos paslaugos

Description:

Escort services

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - palydovių paslaugos

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - escort services

96.09.12.00.00

Palydos paslaugos
Escort services

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Palydos paslaugos

Description:

Escort services

96.09.13

Niekur kitur nepriskirtos moneta įjungiamų automatų paslaugos
Coin-operated machine services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos moneta įjungiamų automatų
paslaugos

Description:

Coin-operated machine services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - monetomis valdomų
Explanatory
asmeninių paslaugų automatų, tokių kaip
notes:
kraujospūdžio matuokliai, svarstyklės, rakinamos
saugojimo spintelės, batų blizginimo mašinos,
fotografijos kabinos ir pan. Į šią subkategoriją neįeina: monetomis apmokamų žaidimų ir lošimų automatų
paslaugos, žr. 92.00.12, 93.29.22 - monetomis valdomų
skalbyklių paslaugos teikiamos skalbyklose, žr. 96.01.11

96.09.13.00.00

Niekur kitur nepriskirtos moneta įjungiamų automatų paslaugos
Coin-operated machine services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos moneta įjungiamų automatų
paslaugos

Description:

Coin-operated machine services n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services related to training
of pet animals - pet animals boarding and care accommodation services for pets (kennels) - grooming
and tattooing services for pets This subcategory
excludes: - veterinary services for pet animals, see
75.00.11 - services related to training of sporting and
entertainment animals, see 93.19.13

This subcategory includes: - coin-operated personal
machine services such as provided by blood pressure
measuring, scales, lockers, shoe shining machines,
photographic booths, etc. This subcategory excludes: coin-operated games and gambling machine services,
see 92.00.12, 93.29.22 - coin-operated laundry services,
see 96.01.11
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96.09.19

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
Other miscellaneous services n.e.c.

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos

Description:

Other miscellaneous services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - santuokos agentūrų
Explanatory
paslaugos - pažinčių paslaugos - grafologinių ar
notes:
genealoginių tyrimų paslaugos - astrologų, chiromantų
ir spiritistų paslaugos - visuomeninio raštininko
paslaugos - tatuiravimo specialistų paslaugos - auskarų
vėrimo paslaugos - durininkų, batų valytojų ir viešbučių
patarnautojų, statančių į vietą automobilius paslaugos viešųjų pirčių paslaugos - kitos, niekur kitur
nepriskirtos, asmenų aptarnavimo paslaugos Į šią
subkategoriją neįeina: - automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos, žr. 51.21.24

96.09.19.00.00

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
Other miscellaneous services n.e.c.

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos

Description:

Other miscellaneous services n.e.c.

T

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI PAGAMINTI
NEDIFERENCIJUOJAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS
SERVICES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES PRODUCED BY HOUSEHOLDS FOR OWN
USE

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS,
PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS
TENKINTI PAGAMINTI NEDIFERENCIJUOJAMI
GAMINIAI IR PASLAUGOS

Description:

SERVICES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS;
UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES
PRODUCED BY HOUSEHOLDS FOR OWN USE

97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

97.0

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

97.00

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - marriage agencies services
- dating services - graphologic or genealogic research
services - astrological, chiromancists' and spiritualists'
services - public writers' services - tattooist services body piercing services - porter, shoe shining and valet
car parking services - public washroom services - other
personal services n.e.c. This subcategory excludes: parking lot services, see 52.21.24
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97.00.1

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

97.00.10

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - privačių namų ūkių teikiamos Explanatory
paslaugos, pagal galimybes samdant namų ūkio
notes:
personalą, tokį kaip kambarinės, virėjai, auklės ir
guvernantės Į šią subkategoriją neįeina: nepriklausomų verslo vienetų (įskaitant individualius
asmenis) namų ūkiams teikiamos paslaugos, žr. jų
pagrindinės veiklos produktą

97.00.10.00.00

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, paslaugos
Services of households as employers of domestic personnel

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus,
paslaugos

Description:

Services of households as employers of domestic
personnel

98

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos
Undifferentiated goods and services produced by private households for own use

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

Description:

Undifferentiated goods and services produced by
private households for own use

98.1

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
Undifferentiated goods produced by private households for own use

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai

Description:

Undifferentiated goods produced by private
households for own use

98.10

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
Undifferentiated goods produced by private households for own use

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai

Description:

Undifferentiated goods produced by private
households for own use

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 05:55

This subcategory includes: - services provided by
private households in their capacity of employing
household personnel, such as maids, cooks, nannies
and governesses This subcategory excludes: - services
of independent units (including individuals) providing
services to households, see their principal product
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98.10.1

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
Undifferentiated goods produced by private households for own use

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai

Description:

Undifferentiated goods produced by private
households for own use

98.10.10

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
Undifferentiated goods produced by private households for own use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai

Description:

Undifferentiated goods produced by private
households for own use

98.10.10.00.00

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti nediferencijuojami gaminiai
Undifferentiated goods produced by private households for own use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms tenkinti skirti
nediferencijuojami gaminiai

Description:

Undifferentiated goods produced by private
households for own use

98.2

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos nediferencijuojamos paslaugos
Undifferentiated services produced by private households for own use

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos
nediferencijuojamos paslaugos

Description:

Undifferentiated services produced by private
households for own use

98.20

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos nediferencijuojamos paslaugos
Undifferentiated services produced by private households for own use

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos
nediferencijuojamos paslaugos

Description:

Undifferentiated services produced by private
households for own use

98.20.1

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos nediferencijuojamos paslaugos
Undifferentiated services produced by private households for own use

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos
nediferencijuojamos paslaugos

Description:

Undifferentiated services produced by private
households for own use

98.20.10

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos nediferencijuojamos paslaugos
Undifferentiated services produced by private households for own use

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos
nediferencijuojamos paslaugos

Description:

Undifferentiated services produced by private
households for own use
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98.20.10.00.00

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos nediferencijuojamos paslaugos
Undifferentiated services produced by private households for own use

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Privačių namų ūkių savoms reikmėms skirtos
nediferencijuojamos paslaugos

Description:

Undifferentiated services produced by private
households for own use

U

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
SERVICES PROVIDED BY EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ
TEIKIAMOS PASLAUGOS

Description:

SERVICES PROVIDED BY EXTRATERRITORIAL
ORGANISATIONS AND BODIES

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies

99.0

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies

99.00

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies

99.00.1

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Kategorija

Level name:

Category

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies

99.00.10

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

6

Level:

6

Lygmens
pavadinimas:

Subkategorija

Level name:

Subcategory

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią subkategoriją įeina: - Jungtinių Tautų
organizacijos, jos specializuotų agentūrų, regioninių
padalinių ir pan., Europos Sąjungos, Ekonominio

Explanatory
notes:

This subcategory includes: - services provided by the
United Nations, its specialised agencies, regional
bodies, etc., the European Union, the Organisation for
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bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio
prekybos organizacijos, Pasaulio muitinių organizacijos,
Naftos gavybos ir eksporto šalių organizacijos ir kitų
tarptautinių institucijų arba ekstrateritorinių tarnybų
teikiamos paslaugos - kitų šalių ambasadų ir atstovybių
teikiamos paslaugos

Economic Co-operation and Development, the World
Trade Organisation, the World Customs Organisation,
the Organisation of Oil Producing and Exporting
Countries and other international bodies or
extraterritorial units - services provided by embassies
and representations from other countries

99.00.10.00.00

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos
Services provided by extraterritorial organisations and bodies

Lygmuo:

7

Level:

7

Lygmens
pavadinimas:

Dala

Level name:

Position

Pavadinimas:

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų teikiamos
paslaugos

Description:

Services provided by extraterritorial organisations and
bodies
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