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Iron ores and concentrates. Nonagglomerated (excluding roasted iron
pyrites)

Geležies rūda ir koncentratai.
Neaglomeruoti (išskyrus degtus piritus)

07.10.10.10

07.10.10.00

Geležies rūda ir koncentratai (išskyrus
degtus piritus)

Iron ores and concentrates (excluding
roasted iron pyrites)

Iron ores and concentrates.
Agglomerated (excluding roasted iron
pyrites)

Geležies rūda ir koncentratai.
Aglomeruoti (išskyrus degtus piritus)

07.10.10.20

07.10.10.00

Geležies rūda ir koncentratai (išskyrus
degtus piritus)

Iron ores and concentrates (excluding
roasted iron pyrites)

Copper ores and concentrates

Vario rūda ir koncentratai

07.29.11.00

07.29.11.00

Vario rūda ir koncentratai

Copper ores and concentrates

Nickel ores and concentrates

Nikelio rūda ir koncentratai

07.29.12.00

07.29.12.00

Nikelio rūda ir koncentratai

Nickel ores and concentrates

Aluminium ores and concentrates

Aliuminio rūda ir koncentratai

07.29.13.00

07.29.13.00

Aliuminio rūda ir koncentratai

Aluminium ores and concentrates

Silver ores and concentrates

Sidabro rūda ir koncentratai

07.29.14.10

07.29.14.00

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Precious metal ores and concentrates

Other precious-metal ores and
concentrates (excl. silver ores and
concentrates)

Kitų tauriųjų metalų rūda ir koncentratai
(išskyrus sidabro rūdą ir koncentratus)

07.29.14.20

07.29.14.00

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Precious metal ores and concentrates

Lead ores and concentrates

Švino rūda ir koncentratai

07.29.15.10

07.29.15.00

Švino, cinko ir alavo rūda bei
koncentratai

Lead, zinc and tin ores and concentrates

Zinc ores and concentrates

Cinko rūda ir koncentratai

07.29.15.20

07.29.15.00

Švino, cinko ir alavo rūda bei
koncentratai

Lead, zinc and tin ores and concentrates

Tin ores and concentrates

Alavo rūda ir koncentratai

07.29.15.30

07.29.15.00

Švino, cinko ir alavo rūda bei
koncentratai

Lead, zinc and tin ores and concentrates

07.29.19.05

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Cobalt ores and concentrates

Kobalto rūda ir koncentratai

Chromium ores and concentrates

Chromo rūda ir koncentratai

07.29.19.10

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Manganese ores and concentrates,
including ferruginous manganese ores

Mangano rūda ir koncentratai, įskaitant
geležingas mangano rūdą ir

07.29.19.15

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates
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and concentrates with a manganese
content of 20 % or more, calculated on
the dry weight

koncentratus, kuriuose manganas sudaro
ne mažiau kaip 20 % sauso produkto
masės

Tungsten ores and concentrates

Volframo rūda ir koncentratai

07.29.19.20

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Molybdenum ores and concentrates.
Roasted.

Molibdeno rūda ir koncentratai. Degti

07.29.19.25

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Molybdenum ores and concentrates.
Other than roasted

Molibdeno rūda ir koncentratai. Išskyrus
degtus

07.29.19.26

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Titanium ores and concentrates

Titano rūda ir koncentratai

07.29.19.30

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Zirconium ores and concentrates

Cirkonio rūda ir koncentratai

07.29.19.35

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Niobium, tantalum or vanadium ores and Niobio, tantalo arba vanadžio rūda ir
concentrates
koncentratai

07.29.19.40

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Antimony ores and concentrates

Stibio rūda ir koncentratai

07.29.19.45

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Other ores and concentrates n.e.s.

Kita, niekur kitur nepriskirta, rūda ir
koncentratai

07.29.19.90

07.29.19.00

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir
koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates

Marble and travertine, crude or roughly
trimmed

Marmuras ir travertinas, neapdirbtas arba
grubiai aplygintas

08.11.11.33

08.11.11.33

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

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

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

08.11.11.36

08.11.11.36

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

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

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

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

08.11.11.50

08.11.11.50

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
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)

Quartzite (crude, roughly trimmed or
merely cut)

Kvarcitas (neapdirbtas, grubiai aplygintas
arba tiktai supjaustytas)

08.11.12.20

08.11.12.90

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)

Granite, crude or roughly trimmed

Granitas, neapdirbtas arba grubiai
aplygintas

08.11.12.33

08.11.12.33

Granitas, neapdirbtas arba grubiai
aplygintas

Granite, crude or roughly trimmed

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

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

08.11.12.36

08.11.12.36

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

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

Sandstone

Smiltainis

08.11.12.50

08.11.12.50

Smiltainis

Sandstone
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Other monumental or building stone

Kiti paminklams ar statybai skirti
akmenys

08.11.12.60

08.11.12.90

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)

Gypsum and anhydrite

Gipsas ir anhidritas

08.11.20.30

08.11.20.30

Gipsas ir anhidritas

Gypsum and anhydrite

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

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

08.11.20.50

08.11.20.50

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)

Chalk

Kreida

08.11.30.10

08.11.30.10

Kreida

Chalk

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)

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)

08.11.30.30

08.11.30.30

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)

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

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

08.11.40.00

08.11.40.00

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

Silica sands (quartz sands or industrial
sands)

Silicinis smėlis (kvarcinis arba pramoninis
smėlis)

08.12.11.50

08.12.11.50

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

08.12.11.90

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)

08.12.12.10

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

08.12.12.35

08.12.12.30

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)

08.12.12.40

08.12.12.30

Skaldyti akmenys, paprastai naudojami
betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt.

Crushed stone of a kind used for
concrete aggregates, for road metalling

Smėlis, toks kaip molingasis smėlis,
Sands such as clayey sands; kaolinic
kaolino smėlis, putnago (lauko špato)
sands; feldspathic sands (excluding silica
smėlis (išskyrus silicinį ir metalingąjį
sands, metal bearing sands)
smėlį)
Gravel and pebbles of a kind used for
concrete aggregates, for road metalling
or for railway or other ballast; shingle
and flint

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

Limestone, dolomite and other
calcareous stone, broken or crushed

Skaldytos arba smulkintos klintys,
dolomitas ir kiti kalkakmeniai

Other broken or crushed stone, of a kind Kiti skaldyti arba smulkinti akmenys,
commonly used for concrete aggregates, paprastai naudojami betono užpildui,
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for road metalling or for railway or other
kelio, geležinkelio ar kt. balastui (išskyrus
ballast (excluding pebbles, gravel,
gargždą, žvyrą, žvirgždą, titnagą, klintis,
shingle, flint, limestone, dolomite and
dolomitą ir kitus kalkakmenius)
other calcareous stone)
Granules, chippings and powder of
marble

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai

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

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

balastui (išskyrus žvyrą, gargždą, žvirgždą or for railway or other ballast (excluding
ir titnagą)
gravel, pebbles, shingle and flint)

08.12.12.50

08.12.12.90

08.12.12.50

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai

Granules, chippings and powder of
marble

08.12.12.90

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

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

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

08.12.13.00

08.12.13.00

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

Kaolin, not calcined

Nedegtas kaolinas

08.12.21.40

08.12.21.40

Nedegtas kaolinas

Kaolin, not calcined

Kaolinitic clays (ball and plastic clays)

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji
moliai)

08.12.21.60

08.12.21.60

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji
moliai)

Kaolinitic clays (ball and plastic clays)

Bentonite

Bentonitas

08.12.22.10

08.12.22.10

Bentonitas

Bentonite

Fireclay

Ugniai atsparus molis

08.12.22.30

08.12.22.30

Ugniai atsparus molis

Fireclay

08.12.22.50

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

08.12.22.50

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

08.12.22.50

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

08.12.22.50

Paprastasis ir skalūninis molis (išskyrus
bentonitą, ugniai atsparų molį, keramzitą,
kaoliną ir kaolininius molius),
naudojamas statybos darbams;

Common clays and shales for
construction use (excluding bentonite,
fireclay, expanded clays, kaolin and
kaolinic clays); andalusite, kyanite and

Other clays

Andalusite, kyanite and sillimanite

Mullite

Chamotte or dinas earths

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Kitas molis

Andalūzitas, kianitas ir silimanitas

Mulitas

Šamotas arba dinasas

08.12.22.55

08.12.22.60

08.12.22.70

08.12.22.80

4/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

andalūzitas, kianitas ir silimanitas;
mulitas; šamotas arba dinasas

sillimanite; mullite; chamotte or dinas
earths

Natural calcium phosphates; natural
aluminium calcium phosphates and
phosphatic chalk

Gamtiniai kalcio fosfatai; gamtiniai
aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė
kreida

08.91.11.00

08.91.11.00

Gamtiniai kalcio fosfatai; gamtiniai
aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė
kreida

Natural calcium phosphates; natural
aluminium calcium phosphates and
phosphatic chalk

Unroasted iron pyrites

Nedegti piritai

08.91.12.20

08.91.12.00

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

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

Crude or unrefined sulphur (including
recovered sulphur)

Neapdorota arba nerafinuota siera
(įskaitant regeneruotą sierą)

08.91.12.30

08.91.12.00

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

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

Other chemical and fertiliser minerals

Kitos mineralinės iškasenos chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti

08.91.19.00

08.91.19.00

Kitos mineralinės iškasenos chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti

Other chemical and fertiliser minerals

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 freeflowing agents

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

08.93.10.00

08.93.10.00

Druska (įskaitant denatūruotą druską,
tačiau neįskaitant tinkamos vartoti
žmonėms) ir grynas natrio chloridas,
ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba 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 freeflowing agents

Natural bitumen and natural asphalt;
asphaltites and asphaltic rocks

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas;
asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.10.00

08.99.10.00

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas;
asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Natural bitumen and natural asphalt;
asphaltites and asphaltic rocks

Diamonds unworked or simply sawn or
roughly shaped

Deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti
ar grubiai apdirbti

08.99.21.00

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

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

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir
pusbrangiai akmenys, neapdirbti arba tik
supjaustyti arba grubiai apdirbti

08.99.21.00

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

08.99.22.00

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

08.99.22.20

08.99.22.00

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

08.99.22.30

08.99.22.00

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba
tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai

Industrial diamonds, unworked or simply
sawn, cleaved or bruted; pumice stone;

Pramoniniai deimantai. Neapdirbti arba
Industrial diamonds. Unworked or simply
tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai
sawn, cleaved or bruted, but not
apdirbti, tačiau neaptaisyti arba
mounted or set
neįtvirtinti

Pumice stone

Pemza

Emery, natural corundum, natural garnet Švitras, gamtinis korundas, gamtinis
and other natural abrasives, whether or
granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės
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not heat-treated

medžiagos, termiškai apdoroti arba
neapdoroti

Other minerals

Kiti mineralai

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

apdirbti; pemza; švitras; gamtinis
korundas, gamtinis granatas ir kitos
gamtinės abrazyvinės medžiagos

emery; natural corundum, natural garnet
and other natural abrasives
Other minerals

08.99.29.00

08.99.29.00

Kiti mineralai

Prepared and preserved meat, meat offal Gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos
or blood, including prepared meat and
subproduktų arba kraujo, įskaitant
offal dishes
paruoštą mėsą ir subproduktų patiekalus

10.00.00.Z1

10.00.00.Z1

Gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos Prepared and preserved meat, meat offal
subproduktų arba kraujo, įskaitant
or blood, including prepared meat and
paruoštą mėsą ir subproduktų patiekalus offal dishes

Vegetables (except potatoes), preserved
otherwise than by vinegar or acetic acid,
including prepared vegetable dishes

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuotos daržovės (išskyrus bulves),
įskaitant paruoštus daržovių patiekalus

10.00.00.Z3

10.00.00.Z3

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuotos daržovės (išskyrus bulves),
įskaitant paruoštus daržovių patiekalus

Vegetables (except potatoes), preserved
otherwise than by vinegar or acetic acid,
including prepared vegetable dishes

Crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates and seaweed, frozen, dried,
salted, in brine or otherwise prepared or
preserved; Fish, otherwise prepared or
preserved; Prepared meals and dishes
based on fish, crustaceans and molluscs

Užšaldyti, vytinti, sūdyti, užpilti sūrymu ar
paruošti arba konservuoti kitais būdais
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai ir jūrų žolės; kitais būdais
paruošta arba konservuota žuvis;
paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies,
vėžiagyvių ir moliuskų

10.00.00.Z4

10.00.00.Z4

Užšaldyti, vytinti, sūdyti, užpilti sūrymu ar
paruošti arba konservuoti kitais būdais
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai ir jūrų žolės; kitais būdais
paruošta arba konservuota žuvis;
paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies,
vėžiagyvių ir moliuskų

Crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates and seaweed, frozen, dried,
salted, in brine or otherwise prepared or
preserved; Fish, otherwise prepared or
preserved; Prepared meals and dishes
based on fish, crustaceans and molluscs

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

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

10.11.11.40

10.11.11.40

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

Fresh or chilled cuts, of beef and veal

Švieži arba atšaldyti jautienos ir veršienos
gabalai

10.11.11.90

10.11.11.90

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

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

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

10.11.12.30

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

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

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

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

10.11.12.50

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)

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

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

10.11.12.90

10.11.12.90

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 halfcarcases, hams, shoulders and cuts
thereof with bone in)

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

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

10.11.13.00

10.11.13.00

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

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

Meat of goats, fresh or chilled

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

10.11.14.00

10.11.14.00

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

Meat of goats, fresh or chilled

Meat of horses and other equines, fresh
or chilled

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų
arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.15.00

10.11.15.00

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų
arklinių šeimos gyvūnų mėsa

Meat of horses and other equines, fresh
or chilled

Edible offal of bovine animals, swine,

Švieži arba atšaldyti galvijienos,

10.11.20.00

10.11.20.00

Švieži arba atšaldyti galvijienos,

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

kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir
kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji
subproduktai

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

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

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir
sheep, goats, horses and other equines,
kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji
fresh or chilled
subproduktai
10.11.31.00

10.11.31.00

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

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

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

10.11.32.30

10.11.32.30

Užšaldytos kiaulienos skerdenos ir
skerdenų pusės

Frozen carcases and half-carcases, of pig
meat

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

Užšaldytos kiaulienos kumpiai, mentės ir
jų dalys su kaulais

10.11.32.50

10.11.32.50

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

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

10.11.32.90

10.11.32.90

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

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

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos,
skerdenų pusės ir gabalai

10.11.33.00

10.11.33.00

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos,
skerdenų pusės ir gabalai

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

Frozen meat, of goats

Užšaldyta ožkiena

10.11.34.00

10.11.34.00

Užšaldyta ožkiena

Frozen meat, of goats

Frozen meat, of horses and other
equines

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių
šeimos gyvūnų mėsa

10.11.35.00

10.11.35.00

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių
šeimos gyvūnų mėsa

Frozen meat, of horses and other
equines

Edible offal of bovine animals, swine,
sheep, goats, horses and other equines,
frozen

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos,
ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos
gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.39.10

10.11.39.10

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, Edible offal of bovine animals, swine,
ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos sheep, goats, horses and other equines,
gyvūnų valgomieji subproduktai
frozen

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)

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir
valgomieji subproduktai (įskaitant triušių
Fresh, chilled or frozen edible meat and
ir kiškių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių
offal (including meat and offal of rabbits,
mėsą ir valgomuosius subproduktus)
hares and game; excluding frog legs, and
(išskyrus varlių kojeles ir naminių
meat and offal of poultry, bovine and
paukščių, galvijų ir arklinių šeimos
equine animals, swine, sheep and goat)
gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų mėsą ir
valgomuosius subproduktus)

10.11.39.30

10.11.39.30

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)

Greasy wool not carded or combed
(including fleece-washed wool)
(excluding shorn wool)

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna
(įskaitant prieš išpešant plautą vilną)
(išskyrus kirptą vilną)

10.11.41.00

10.11.41.00

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna
(įskaitant prieš išpešant plautą vilną)
(išskyrus kirptą vilną)

Greasy wool not carded or combed
(including fleece-washed wool)
(excluding shorn wool)

Raw hides and skins of bovine or equine
animals, whole (except those linked to
HS 4101 90)

Sveiki (išskyrus priskirtus SS 4101 90
pozicijai) žali galvijų kailiai ir odos arba
arklenos

10.11.42.00

10.11.42.00

Sveiki (išskyrus priskirtus HS 4101 90
pozicijai) žali galvijų kailiai ir odos arba
arklenos

Raw hides and skins of bovine or equine
animals, whole (except those linked to
HS 4101 90)

Other raw hides and skins of bovine and
equine animals

Kiti žali galvijų kailiai ir odos arba
arklenos

10.11.43.00

10.11.43.00

Kiti žali galvijų kailiai ir odos arba
arklenos

Other raw hides and skins of bovine and
equine animals

Skins of sheep or lambs

Avių arba ėriukų odos

10.11.44.00

10.11.44.00

Avių arba ėriukų odos

Skins of sheep or lambs

Raw hides and skins of goats or kids but
not tanned, fresh or preserved

Žali ožkų arba ožiukų kailiai ir odos,
išskyrus raugintas, šviežias ir

10.11.45.00

Žali ožkų arba ožiukų kailiai ir odos,
išskyrus raugintas, šviežias ir

Raw hides and skins of goats or kids but
not tanned, fresh or preserved
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Pig fat free of lean meat; fresh; chilled;
frozen; salted; in brine or smoked
(excluding rendered)

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži,
atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu
arba rūkyti (išskyrus lydytus)

10.11.50.40

10.11.50.40

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži, Pig fat free of lean meat; fresh; chilled;
atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu frozen; salted; in brine or smoked
arba rūkyti (išskyrus lydytus)
(excluding rendered)

Lard and other pig fat; rendered

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai
riebalai

10.11.50.60

10.11.50.60

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai
riebalai

Lard and other pig fat; rendered

Fats of bovine animals; sheep or goats;
raw or rendered

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba
ožkų riebalai

10.11.50.70

10.11.50.70

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba
ožkų riebalai

Fats of bovine animals; sheep or goats;
raw or rendered

Guts, bladders and stomachs of animals,
whole or in pieces (excluding fish)

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir
skrandžiai, sveiki arba jų gabalai

10.11.60.30

10.11.60.30

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir
skrandžiai, sveiki arba jų gabalai

Guts, bladders and stomachs of animals,
whole or in pieces (excluding fish)

Animal disposal, unfit for human
consumption (excluding fish, guts,
bladders and stomachs)

Gyvūnų (išskyrus žuvis) atliekos,
netinkamos vartoti žmonių maistui
(išskyrus žarnas, pūsles ir skrandžius)

10.11.60.90

10.11.60.90

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)

Fresh or chilled or frozen whole geese,
ducks and guinea fowls

Šviežios arba atšaldytos arba užšaldytos
nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

10.12.00.Z1

10.12.00.Z1

Šviežios arba atšaldytos arba užšaldytos
nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

Fresh or chilled or frozen whole geese,
ducks and guinea fowls

Fresh or chilled or frozen cuts of geese,
ducks and guinea fowls

Švieži arba atšaldyti arba užšaldyti žąsų,
ančių arba patarškų gabalai

10.12.00.Z2

10.12.00.Z2

Švieži arba atšaldyti arba užšaldyti žąsų,
ančių arba patarškų gabalai

Fresh or chilled or frozen cuts of geese,
ducks and guinea fowls

Fresh or chilled whole chickens

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai

10.12.10.10

10.12.10.10

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai

Fresh or chilled whole chickens

Fresh or chilled whole turkeys

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai

10.12.10.20

10.12.10.20

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai Fresh or chilled whole turkeys

Fresh or chilled whole geese, ducks and
guinea fowls

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos
žąsys, antys arba patarškos

10.12.10.30

10.12.10.30

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos
žąsys, antys arba patarškos

Fresh or chilled whole geese, ducks and
guinea fowls

Fresh or chilled cuts of chicken

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai

10.12.10.50

10.12.10.50

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai

Fresh or chilled cuts of chicken

Fresh or chilled cuts of turkey

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai

10.12.10.60

10.12.10.60

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai

Fresh or chilled cuts of turkey

Fresh or chilled cuts of geese, ducks and
guinea fowls

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba
patarškų gabalai

10.12.10.70

10.12.10.70

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba
patarškų gabalai

Fresh or chilled cuts of geese, ducks and
guinea fowls

Frozen whole chickens

Užšaldyti nesukapoti viščiukai

10.12.20.13

10.12.20.13

Užšaldyti nesukapoti viščiukai

Frozen whole chickens

Frozen whole turkeys

Užšaldyti nesukapoti kalakutai

10.12.20.15

10.12.20.15

Užšaldyti nesukapoti kalakutai

Frozen whole turkeys

Frozen whole geese, ducks and guinea
fowls

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba
patarškos

10.12.20.17

10.12.20.17

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba Frozen whole geese, ducks and guinea
patarškos
fowls

Frozen cuts of chicken

Užšaldyti viščiukų gabalai

10.12.20.53

10.12.20.53

Užšaldyti viščiukų gabalai

Frozen cuts of chicken

Frozen cuts of turkey

Užšaldyti kalakutų gabalai

10.12.20.55

10.12.20.55

Užšaldyti kalakutų gabalai

Frozen cuts of turkey

Frozen cuts of ducks, geese and guinea
fowls

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų
gabalai

10.12.20.57

10.12.20.57

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų
gabalai

Frozen cuts of ducks, geese and guinea
fowls

Fats of poultry

Naminių paukščių riebalai

10.12.30.00

10.12.30.00

Naminių paukščių riebalai

Fats of poultry

Edible offal of poultry

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.40.00

10.12.40.00

Valgomieji paukštienos subproduktai

Edible offal of poultry

Prepared skins of birds with feathers or
down, feathers, etc.

Paruoštos paukščių odos su plunksnomis
arba pūkais, plunksnos ir pan.

10.12.50.00

10.12.50.00

Paruoštos paukščių odos su plunksnomis Prepared skins of birds with feathers or
arba pūkais, plunksnos ir pan.
down, feathers, etc.
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Hams, shoulders and cuts thereof with
bone in, of swine, salted, in brine, dried
or smoked

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su
kaulais, sūdytos, užpiltos sūrymu,
džiovintos arba rūkytos

10.13.11.20

10.13.11.20

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su Hams, shoulders and cuts thereof with
kaulais, sūdytos, užpiltos sūrymu,
bone in, of swine, salted, in brine, dried
džiovintos arba rūkytos
or smoked

Bellies and cuts thereof of swine, salted,
in brine, dried or smoked

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti,
užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

10.13.11.50

10.13.11.50

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti,
užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Bellies and cuts thereof of swine, salted,
in brine, dried or smoked

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)

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba
rūkyta kiauliena (įskaitant bekono 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)

10.13.11.80

10.13.11.80

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba
rūkyta kiauliena (įskaitant bekono 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)

Beef and veal salted, in brine, dried or
smoked

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba
rūkyta jautiena ir veršiena

10.13.12.00

10.13.12.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba
rūkyta jautiena ir veršiena

Beef and veal salted, in brine, dried or
smoked

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)

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)

10.13.13.00

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)

Liver sausages and similar products and
food preparations based thereon
(excluding prepared meals and dishes)

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų ir
daugiausia iš kepenų pagaminti maisto
produktai (išskyrus paruoštus valgius ir
patiekalus)

10.13.14.30

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)

Sausages and similar products of meat,
offal or blood and food preparations
based thereon (excluding liver sausages
and prepared meals and dishes)

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)

10.13.14.60

10.13.14.60

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)

Prepared or preserved goose or duck
liver (excluding sausages and prepared
meals and dishes)

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba
ančių kepenys (išskyrus dešras, paruoštus
valgius ir patiekalus)

10.13.15.05

10.13.15.05

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba
Prepared or preserved goose or duck
ančių kepenys (išskyrus dešras, paruoštus liver (excluding sausages and prepared
valgius ir patiekalus)
meals and dishes)

Prepared or preserved liver of other
animals (excluding sausages and
prepared meals and dishes)

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų
kepenys (išskyrus dešras, paruoštus
valgius ir patiekalus)

10.13.15.15

10.13.15.15

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų Prepared or preserved liver of other
kepenys (išskyrus dešras, paruoštus
animals (excluding sausages and
valgius ir patiekalus)
prepared meals and dishes)

Prepared or preserved meat or offal of
turkeys (excluding sausages,
preparations of liver and prepared meals
and dishes)

Paruošta arba konservuota kalakutų
mėsa arba subproduktai (išskyrus dešras,
iš kepenų pagamintus maisto produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

10.13.15.25

Paruošta arba konservuota kalakutų
mėsa arba subproduktai (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)

Kita paruošta arba konservuota
paukštiena (išskyrus dešras, iš kepenų
pagamintus maisto produktus, paruoštus
valgius ir patiekalus)

10.13.15.35

Kita paruošta arba konservuota
Other prepared or preserved poultry
paukštiena (išskyrus dešras, iš kepenų
meat (excluding sausages, preparations
pagamintus maisto produktus, paruoštus
of liver and prepared meals and dishes)
valgius ir patiekalus)
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Prepared or preserved meat of swine:
hams and cuts thereof (excluding
prepared meals and dishes)

Paruošta arba konservuota kiauliena:
kumpiai ir jų dalys (išskyrus paruoštus
valgius ir patiekalus)

10.13.15.45

10.13.15.45

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)

Prepared or preserved meat of swine:
shoulders and cuts thereof, of swine
(excluding prepared meals and dishes)

Paruošta arba konservuota kiauliena:
mentės ir jų dalys (išskyrus paruoštus
valgius ir patiekalus)

10.13.15.55

10.13.15.55

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)

10.13.15.65

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)

10.13.15.75

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)

10.13.15.85

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)

10.13.15.95

10.13.15.95

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)

Flours, meals and pellets of meat or meat Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba
offal unfit for human consumption;
mėsos subproduktų, netinkami vartoti
greaves
žmonių maistui; spirgai

10.13.16.00

10.13.16.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba
mėsos subproduktų, netinkami vartoti
žmonių maistui; spirgai

Flours, meals and pellets of meat or meat
offal unfit for human consumption;
greaves

Cooking and other preparation services
for the production of meat products

Virimas ir kitos mėsos produktų
paruošimo paslaugos

10.13.91.00

10.13.91.00

Virimas ir kitos mėsos produktų
paruošimo paslaugos

Cooking and other preparation services
for the production of meat products

Fresh or chilled fish fillets and fish meat
(including shark fins), whether or not
minced

Šviežia arba atšaldyta žuvies filė ir
žuviena (įskaitant ryklių pelekus),
smulkinta arba nesmulkinta

10.20.11.10

10.20.11.00

Šviežia arba atšaldyta žuvies filė ir
žuviena, smulkinta arba nesmulkinta

Fresh or chilled fish fillets and fish meat,
whether or not minced

Fresh or chilled fish livers and roes

Švieži arba atšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir

10.20.12.00

10.20.12.00

Švieži arba atšaldyt žuvies ikrai, pieniai ir

Fresh or chilled fish livers and roes

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)

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)

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)
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)

Prepared or preserved meat or offal of
bovine animals (excluding sausages and
similar products, homogenised
preparations, preparations of liver and
prepared meals and dishes)

Paruošta arba konservuota galvijiena
arba jos subproduktai (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)

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)
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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)

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)
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Frozen whole salt water fish

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys

10.20.13.30

10.20.13.30

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys

Frozen whole salt water fish

Frozen whole fresh water fish

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys

10.20.13.60

10.20.13.60

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys

Frozen whole fresh water fish

Frozen fish fillets

Užšaldyta žuvies filė

10.20.14.00

10.20.14.00

Užšaldyta žuvies filė

Frozen fish fillets
Frozen fish meat, whether or not minced
(excluding fillets)

Frozen fish meat, whether or not minced Užšaldyta žuviena, smulkinta arba
(excluding fillets and surimi)
nesmulkinta (išskyrus filė ir surimius)

10.20.15.10

10.20.15.00

Užšaldyta žuviena, smulkinta arba
nesmulkinta (išskyrus filė)

Frozen surimi raw

Užšaldyti neapdoroti surimiai

10.20.15.20

10.20.15.00

Užšaldyta žuviena, smulkinta arba
nesmulkinta (išskyrus filė)

Frozen fish meat, whether or not minced
(excluding fillets)

Frozen fish livers and roes

Užšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

10.20.16.00

10.20.16.00

Užšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

Frozen fish livers and roes

Fish fillets, dried, salted or in brine, but
not smoked

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta
sūrymu, išskyrus rūkytą

10.20.21.00

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta
sūrymu, išskyrus rūkytą

Fish fillets, dried, salted or in brine, but
not smoked

10.20.22.50

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos,
uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti
valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti,
sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai
žuvies miltai, rupiniai ir granulės

Fish livers, roes, fins, heads, tails, maws
and other edible offal dried, smoked,
salted or in brine; flours, meals and
pellets of fish, fit for human consumption

10.20.23.50

10.20.23.50

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)

Smoked Pacific, Atlantic and Danube
Rūkytos Ramiojo vandenyno, Atlanto ir
salmon (including fillets, excluding heads, Dunojaus lašišos (įskaitant filė, išskyrus
tails and maws)
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

10.20.24.25

10.20.24.25

Rūkytos Ramiojo vandenyno, Atlanto ir
Dunojaus lašišos (įskaitant filė, išskyrus
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

Smoked Pacific, Atlantic and Danube
salmon (including fillets, excluding heads,
tails and maws)

Smoked herrings (including fillets,
excluding heads, tails and maws)

Rūkytos silkės (įskaitant filė, išskyrus
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

10.20.24.55

10.20.24.55

Rūkytos silkės (įskaitant filė, išskyrus
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

Smoked herrings (including fillets,
excluding heads, tails and maws)

Smoked trout (incl. fillets, excluding
heads, tails and maws)

Rūkyti upėtakiai (įskaitant filė, išskyrus
galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

10.20.24.85

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, Ramiojo
vandenyno, Atlanto ir Dunojaus 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

10.20.24.85

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, Ramiojo
vandenyno, Atlanto ir Dunojaus 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

10.20.25.10

10.20.25.10

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)

10.20.25.20

10.20.25.20

Paruoštos arba konservuotos silkės,
sveikos arba supjaustytos į gabalus
(išskyrus smulkintus produktus,

Prepared or preserved herrings, whole or
in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos,
Fish livers, roes, fins, heads, tails, maws
uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti
and other edible offal dried, smoked,
valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti,
salted or in brine; flours, meals and
sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai
pellets of fish, fit for human consumption
žuvies miltai, rupiniai ir granulės
Dried fish, whether or not salted; fish,
salted but not dried; fish in brine
(excluding fillets, smoked, heads, tails
and maws)

Sūdyta ar nesūdyta džiovinta žuvis;
sūdyta nedžiovinta žuvis; žuvis, užpilta
sūrymu (išskyrus filė ir rūkytą žuvį, galvas,
uodegas ir plaukiojimo pūsles)

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, upėtakius,
Smoked fish (excl. herrings, trout , Pacific,
Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus
Atlantic and Danube salmon)
lašišas)
Prepared or preserved salmon, whole or
in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

Paruošta arba konservuota lašiša, sveika
arba supjaustyta į gabalus (išskyrus
smulkintus produktus, paruoštus valgius
ir patiekalus)

Prepared or preserved herrings, whole or Paruoštos arba konservuotos silkės,
sveikos arba supjaustytos į gabalus
in pieces (excluding minced products
(išskyrus smulkintus produktus,
and prepared meals and dishes)
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paruoštus valgius ir patiekalus)
Paruoštos arba konservuotos sardinės,
Prepared or preserved sardines,
sardinėlės ir šprotai, sveiki arba
sardinella, brisling and sprats, whole or in
supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus
pieces (excluding minced products and
produktus, paruoštus valgius ir
prepared meals and dishes)
patiekalus)
Paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji
Prepared or preserved tuna, skipjack and
tunai ir atlantinės pelamidės, sveiki arba
Atlantic bonito, whole or in pieces
supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus
(excluding minced products and
produktus, paruoštus valgius ir
prepared meals and dishes)
patiekalus)
Prepared or preserved mackerel, whole
or in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

Paruoštos arba konservuotos skumbrės,
sveikos arba supjaustytos 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)

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki
arba supjaustyti į gabalus (išskyrus
smulkintus produktus, paruoštus valgius
ir patiekalus)

Fish fillets in batter or breadcrumbs
Žuvies filė tešloje arba apibarstyta
including fish fingers (excluding prepared džiūvėsėliais, įskaitant žuvies pirštelius
meals and dishes)
(išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

paruoštus valgius ir patiekalus)

10.20.25.30

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)

10.20.25.40

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)

10.20.25.50

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)

10.20.25.60

10.20.25.60

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki
Prepared or preserved anchovies, whole
arba supjaustyti į gabalus (išskyrus
or in pieces (excluding minced products
smulkintus produktus, paruoštus valgius
and prepared meals and dishes)
ir patiekalus)

10.20.25.70

10.20.25.70

Žuvies filė tešloje arba apibarstyta
džiūvėsėliais, įskaitant žuvies pirštelius
(išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

Fish fillets in batter or breadcrumbs
including fish fingers (excluding prepared
meals and dishes)
Other fish, prepared or preserved, whole
or in pieces (excluding minced products
and prepared meals and dishes)

10.20.25.30

10.20.25.40

10.20.25.50

Kita paruošta arba konservuota žuvis,
Other fish, prepared or preserved, whole
sveika arba supjaustyta į gabalus
or in pieces (excluding minced products
(išskyrus smulkintus produktus,
and prepared meals and dishes)
paruoštus valgius ir patiekalus)

10.20.25.80

10.20.25.80

Kita paruošta arba konservuota žuvis,
sveika arba supjaustyta į gabalus
(išskyrus smulkintus produktus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

Prepared or preserved fish (excluding
whole or in pieces and prepared meals
and dishes)

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus
sveiką arba supjaustytą į gabalus,
paruoštus valgius ir patiekalus)

10.20.25.90

10.20.25.90

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus Prepared or preserved fish (excluding
sveiką arba supjaustytą į gabalus,
whole or in pieces and prepared meals
paruoštus valgius ir patiekalus)
and dishes)

Caviar (sturgeon roe)

Ikrai (eršketų ikrai)

10.20.26.30

10.20.26.30

Ikrai (eršketų ikrai)

Caviar (sturgeon roe)

Caviar substitutes

Ikrų pakaitalai

10.20.26.60

10.20.26.60

Ikrų pakaitalai

Caviar substitutes

Crustaceans frozen, dried, salted or in
brine

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu vėžiagyviai

10.20.31.00

10.20.31.00

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu vėžiagyviai

Crustaceans frozen, dried, salted or in
brine

Molluscs (scallops, mussels, cuttle fish,
squid and octopus), frozen, dried, salted
or in brine

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos,
kalmarai ir aštuonkojai), užšaldyti, vytinti,
sūdyti ar užpilti sūrymu

10.20.32.50

10.20.32.50

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos,
Molluscs (scallops, mussels, cuttle fish,
kalmarai ir aštuonkojai), užšaldyti, vytinti, squid and octopus), frozen, dried, salted
sūdyti ar užpilti sūrymu
or in brine

Other aquatic invertebrates (striped
venus, jellyfish, etc.), frozen, dried, salted
or in brine; flours, meals and pellets of
aquatic invertebrates other than
crustaceans, fit for human consumption,

Užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu
kiti vandens bestuburiai (paprastosios
veneros geldutės, medūzos ir kt.);
užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu
vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius,

10.20.33.50

Užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu
kiti vandens bestuburiai (paprastosios
veneros geldutės, medūzos ir kt.);
užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu
vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius,
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frozen, dried, salted or in brine

miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti
žmonių maistui

Crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates and seaweed, otherwise
prepared or preserved

Kitaip paruošti arba konservuoti
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai bei jūrų žolės

Flours, meals and pellets of fish or of
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates, unfit for human
consumption

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių, netinkami vartoti žmonių
maistui

Other inedible products of fish,
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates or seaweed (including fish
waste; excluding whalebone and
whalebone hair, coral or similar materials,
shells an cuttle-bone, unworked or
simply prepared/natural sponges)

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies,
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių ar jūrų žolių (įskaitant žuvies
atliekas, išskyrus banginių ūsus ir
banginių ūsų šerius, koralus ar panašias
medžiagas, kiautus ir sepijų skeleto
plokšteles, neapdorotas arba paprastai
paruoštas gamtines pintis)

Frozen potatoes, uncooked or cooked by Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose
steaming or boiling in water
ar vandenyje bulvės

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti
frozen, dried, salted or in brine
žmonių maistui
10.20.34.00

Kitaip paruošti arba konservuoti
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai bei jūrų žolės

Crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates and seaweed, otherwise
prepared or preserved

10.20.41.00

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

10.20.42.00

10.20.42.00

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies,
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių ar jūrų žolių (įskaitant žuvies
atliekas, išskyrus banginių ūsus ir
banginių ūsų šerius, koralus ar panašias
medžiagas, kiautus ir sepijų skeleto
plokšteles, neapdorotas arba paprastai
paruoštas gamtines pintis)

Other inedible products of fish,
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates or seaweed (including fish
waste; excluding whalebone and
whalebone hair, coral or similar materials,
shells an cuttle-bone, unworked or
simply prepared/natural sponges)

10.31.11.10

10.31.11.10

Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose
ar vandenyje bulvės

Frozen potatoes, uncooked or cooked by
steaming or boiling in water
Frozen potatoes, prepared or preserved
(including potatoes cooked or partly
cooked in oil and then frozen; excluding
by vinegar or acetic acid)

10.20.34.00

10.20.41.00

Frozen potatoes, prepared or preserved
(including potatoes cooked or partly
cooked in oil and then frozen; excluding
by vinegar or acetic acid)

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba
konservuotos (įskaitant virtas arba
apvirtas aliejuje ir tuomet užšaldytas
bulves) (išskyrus paruoštas su actu arba
acto rūgštimi)

10.31.11.30

10.31.11.30

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba
konservuotos (įskaitant virtas arba
apvirtas aliejuje ir tuomet užšaldytas
bulves) (išskyrus paruoštas su actu arba
acto rūgštimi)

Dried potatoes whether or not cut or
sliced but not further prepared

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba
supjaustytos gabalais ar griežinėliais, bet
papildomai neparuoštos

10.31.12.00

10.31.12.00

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba
Dried potatoes whether or not cut or
supjaustytos gabalais ar griežinėliais, bet
sliced but not further prepared
papildomai neparuoštos

Dried potatoes in the form of flour, meal, Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai,
flakes, granules and pellets
granulės ir kruopos

10.31.13.00

10.31.13.00

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, Dried potatoes in the form of flour, meal,
granulės ir kruopos
flakes, granules and pellets

10.31.14.30

Paruoštos arba konservuotos bulvės,
Potatoes prepared or preserved in the
miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo
form of flour, meal or flakes (excluding
(išskyrus traškučius, užšaldytas, paruoštas
frozen, crisps, by vinegar or acetic acid)
su actu arba acto rūgštimi bulves)
Potatoes prepared or preserved,
including crisps (excluding frozen, dried,
by vinegar or acetic acid, in the form of
flour, meal or flakes)

Potatoes prepared or preserved in the
form of flour, meal or flakes (excluding
frozen, crisps, by vinegar or acetic acid)

Paruoštos arba konservuotos bulvės,
miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo
(išskyrus traškučius, užšaldytas, paruoštas
su actu arba acto rūgštimi bulves)

Potatoes prepared or preserved,
including crisps (excluding frozen, dried,
by vinegar or acetic acid, in the form of
flour, meal or flakes)

Paruoštos ar konservuotos bulvės
(įskaitant traškučius) (išskyrus užšaldytas,
džiovintas, paruoštas su actu arba acto
rūgštimi, miltų, rupinių arba dribsnių
pavidalo bulves)

10.31.14.60

10.31.14.60

Paruoštos ar konservuotos bulvės
(įskaitant traškučius) (išskyrus užšaldytas,
džiovintas, paruoštas su actu arba acto
rūgštimi, miltų, rupinių arba dribsnių
pavidalo bulves)

Tomato juice

Pomidorų sultys

10.32.11.00

10.32.11.00

Pomidorų sultys

Tomato juice

Frozen unconcentrated orange juice

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų
sultys

10.32.12.10

10.32.12.10

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų
sultys

Frozen unconcentrated orange juice
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Unconcentrated orange juice (excluding
frozen)

Nekoncentruotos apelsinų sultys
(išskyrus užšaldytas)

10.32.12.20

10.32.12.20

Nekoncentruotos apelsinų sultys
(išskyrus užšaldytas)

Unconcentrated orange juice (excluding
frozen)

Orange juice n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys

10.32.12.30

10.32.12.30

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys

Orange juice n.e.c.

Grapefruit juice

Greipfrutų sultys

10.32.13.00

10.32.13.00

Greipfrutų sultys

Grapefruit juice

Pineapple juice

Ananasų sultys

10.32.14.00

10.32.14.00

Ananasų sultys

Pineapple juice

Grape juice (including grape must)

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

10.32.15.00

10.32.15.00

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą) Grape juice (including grape must)

Apple juice

Obuolių sultys

10.32.16.00

10.32.16.00

Obuolių sultys

Apple juice

Mixtures of fruit and vegetable juices

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

10.32.17.00

10.32.17.00

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

Mixtures of fruit and vegetable juices

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios
Unconcentrated juice of any single citrus
vienos citrusinių vaisių rūšies (išskyrus
fruit (excluding orange and grapefruit)
apelsinų ir greipfrutų)

10.32.19.10

10.32.19.10

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios
vienos citrusinių vaisių rūšies (išskyrus
apelsinų ir greipfrutų)

Unconcentrated juice of any single citrus
fruit (excluding orange and grapefruit)
Unconcentrated juice of any single fruit
or vegetable, not fermented and not
containing added spirit (excluding
orange, grapefruit, pineapple, tomato,
grape and apple juices)

Unconcentrated juice of any single fruit
or vegetable, not fermented and not
containing added spirit (excluding
orange, grapefruit, pineapple, tomato,
grape and apple juices)

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies
vaisių arba daržovių sultys,
nefermentuotos, be alkoholio (išskyrus
apelsinų, greipfrutų, ananasų, pomidorų,
vynuogių ir obuolių sultis)

10.32.19.20

10.32.19.20

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies
vaisių arba daržovių sultys,
nefermentuotos, be alkoholio (išskyrus
apelsinų, greipfrutų, ananasų, pomidorų,
vynuogių ir obuolių sultis)

Other fruit and vegetable juices n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos vaisių,
uogų ir daržovių sultys

10.32.19.30

10.32.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos vaisių,
uogų ir daržovių sultys

Other fruit and vegetable juices n.e.c.

Frozen vegetables and mixtures of
vegetables, uncooked or cooked by
steaming or boiling in water (excluding
potatoes)

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, nevirti
arba virti garuose ar vandenyje (išskyrus
bulves)

10.39.11.00

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)

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

Sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros
vandeniu arba kitais konservuojamaisiais
tirpalais konservuotos daržovės,
netinkamos ilgai laikyti ir papildomai
neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

10.39.12.00

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai
laikyti ir papildomai neapdorojus
tiesiogiai vartoti maistui (konservuotos
sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros
vandeniu arba kitais konservuojamaisiais
tirpalais)

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

Dried onions, whole, cut, sliced, broken
or in powder, but not further prepared

Džiovinti svogūnai, sveiki, pjaustyti
gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba
sumalti į miltelius, bet papildomai
neparuošti

10.39.13.30

Džiovinti svogūnai, sveiki, pjaustyti
gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba Dried onions, whole, cut, sliced, broken
sumalti į miltelius, bet papildomai
or in powder, but not further prepared
neparuošti

Dried mushrooms and truffles, whole,
cut, sliced, broken or in powder, but not
further prepared

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, pjaustyti
gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba
sumalti į miltelius, bet papildomai
neparuošti

10.39.13.50

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, pjaustyti
Dried mushrooms and truffles, whole,
gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba
cut, sliced, broken or in powder, but not
sumalti į miltelius, bet papildomai
further prepared
neparuošti

Dried vegetables (excluding potatoes,
onions, mushrooms and truffles) and
mixtures of vegetables, whole, cut, sliced,
broken or in powder, but not further

Sveikos, pjaustytos gabalais ar
griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos
į miltelius, bet papildomai neparuoštos
džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai,

10.39.13.90

Sveikos, pjaustytos gabalais ar
griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos
į miltelius, bet papildomai neparuoštos
džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai,
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prepared

išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar
trumus

Beans, preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, except prepared
vegetable dishes

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuotos pupos, išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus

10.39.15.00

Peas, preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, except prepared
vegetable dishes

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus

10.39.16.00

Preserved tomatoes, whole or in pieces
(excluding prepared vegetable dishes
and tomatoes preserved by vinegar or
acetic acid)

Konservuoti sveiki ar gabalais supjaustyti
pomidorai (išskyrus paruoštus daržovių
patiekalus ir konservuotus su actu ar acto
rūgštimi pomidorus)

Unconcentrated tomato puree and paste

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar
trumus

prepared

10.39.15.00

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

10.39.16.00

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

10.39.17.10

10.39.17.10

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)

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir
pastos

10.39.17.21

10.39.17.21

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir
pastos

Unconcentrated tomato puree and paste

Concentrated tomato puree and paste

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

10.39.17.25

10.39.17.25

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

Concentrated tomato puree and paste

Prepared or preserved mushrooms and
truffles (excluding prepared vegetable
dishes and mushrooms and truffles dried,
frozen or preserved by vinegar or acetic
acid)

Paruošti arba konservuoti grybai ir trumai
(išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir
džiovintus, užšaldytus arba konservuotus
su actu arba acto rūgštimi grybus ir
trumus)

10.39.17.30

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)

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)

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)

10.39.17.40

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)

Preserved sauerkraut (excluding
prepared vegetable dishes and
sauerkraut dried, frozen or preserved by
vinegar or acetic acid)

Konservuoti rauginti kopūstai (išskyrus
paruoštus daržovių patiekalus ir
džiovintus, užšaldytus arba konservuotus
su actu ar acto rūgštimi raugintus
kopūstus)

10.39.17.50

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)

Preserved asparagus (excluding prepared
vegetable dishes and asparagus dried,
frozen or preserved by vinegar or acetic
acid)

Konservuoti smidrai (išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus ir džiovintus,
užšaldytus arba konservuotus su actu ar
acto rūgštimi smidrus)

10.39.17.60

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)

Prepared or preserved olives (excluding
prepared vegetable dishes and olives
dried, frozen or preserved by vinegar or
acetic acid)

Paruoštos ar konservuotos alyvuogės
(išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir
džiovintas, užšaldytas arba konservuotas
su actu ar acto rūgštimi alyvuoges)

10.39.17.70

10.39.17.70

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)

Prepared or preserved sweetcorn
(excluding prepared vegetable dishes

Paruošti ar konservuoti kukurūzai
(išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir

10.39.17.80

10.39.17.80

Paruošti ar konservuoti kukurūzai
Prepared or preserved sweetcorn
(išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir (excluding prepared vegetable dishes
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and sweetcorn dried, frozen or preserved džiovintus, užšaldytus arba konservuotus
by vinegar or acetic acid)
su actu ar acto rūgštimi kukurūzus)

džiovintus, užšaldytus arba konservuotus and sweetcorn dried, frozen or preserved
su actu ar acto rūgštimi kukurūzus)
by vinegar or acetic acid)

Vegetables and mixtures of vegetables,
n.e.c. (excluding prepared vegetable
dishes and frozen vegetables and
mixtures of vegetables)

Niekur kitur nepriskirtos daržovės ir jų
mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių
patiekalus ir užšaldytas daržoves bei
daržovių mišinius)

10.39.17.90

Niekur kitur nepriskirtos daržovės ir jų
mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių
patiekalus ir užšaldytas daržoves bei
daržovių mišinius)

Vegetables and mixtures of vegetables,
n.e.c. (excluding prepared vegetable
dishes and frozen vegetables and
mixtures of vegetables)

Vegetables (excluding potatoes), fruit,
nuts and other edible parts of plants,
prepared or preserved by vinegar or
acetic acid

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos,
riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys,
paruoštos arba konservuotos su actu
arba acto rūgštimi

10.39.18.00

10.39.18.00

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

Frozen fruit and nuts uncooked or
cooked by steaming or boiling in water

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti
arba virti garuose ar vandenyje

10.39.21.00

10.39.21.00

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti
arba virti garuose ar vandenyje

Frozen fruit and nuts uncooked or
cooked by steaming or boiling in water

Citrus fruit jams, marmalades, jellies,
purees or pastes, being cooked
preparations (excluding homogenised
preparations)

Citrusinių vaisių džemai, marmeladai,
vaisių drebučiai (želė), tyrės ir pastos,
paruoštos verdant (išskyrus
homogenizuotus produktus)

10.39.22.30

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)

10.39.22.90

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų
drebučiai, vaisių, uogų ar riešutų tyrės ir
pastos, paruoštos verdant (išskyrus
citrusinių vaisių, homogenizuotus
produktus)

Jams, marmalades, fruit jellies, fruit or nut
purees and pastes, being cooked
preparations (excluding of citrus fruit,
homogenised preparations)

10.39.23.30

Paruošti arba konservuoti žemės riešutai
(arachiai), 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)

10.39.23.90

Paruošti arba konservuoti riešutai,
išskyrus žemės riešutus (arachius), kitos
sėklos ir mišiniai (išskyrus paruoštus ar
konservuotus su actu ar acto rūgštimi,
užšaldytus, 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)

10.39.24.10

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

10.39.24.30

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

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų
Jams, marmalades, fruit jellies, fruit or nut
drebučiai, vaisių, uogų ar riešutų tyrės ir
purees and pastes, being cooked
pastos, paruoštos verdant (išskyrus
preparations (excluding of citrus fruit,
citrusinių vaisių, homogenizuotus
homogenised preparations)
produktus)
Paruošti arba konservuoti žemės riešutai
Prepared or preserved groundnuts
(arachiai), įskaitant žemės riešutų sviestą
(including peanut butter; excluding by
(išskyrus paruoštus arba konservuotus su
vinegar or acetic acid, frozen, purees and
actu arba acto rūgštimi ar užšaldytus
pastes)
riešutus, 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)

Paruošti arba konservuoti riešutai,
išskyrus žemės riešutus (arachius), kitos
sėklos ir mišiniai (išskyrus paruoštus ar
konservuotus su actu ar acto rūgštimi,
užšaldytus, konservuotas su cukrumi
tyres ir pastas)

Peel of citrus fruit or melons, fresh,
frozen, dried or provisionally preserved
in brine, in sulphur water or in other
preservative solutions

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų
luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos
arba konservuotos sūrymu, sieros
vandeniu arba kitais konservuojamais
tirpalais

Other fruit and nuts provisionally
preserved by sulphur dioxide gas, in
brine, sulphur water or in other
preservative solutions, but unsuitable for
immediate consumption

Kiti sieros dioksido dujomis, sūrymu,
sieros vandeniu ar kitais
konservuojamaisiais tirpalais konservuoti
vaisiai, uogos ir riešutai, netinkami
tiesiogiai vartoti maistui
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Groundnuts and nuts, shelled and
sunflower seeds, peeled

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai ir
lukštentos saulėgrąžos

10.39.25.00

10.39.25.00

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai ir
lukštentos saulėgrąžos

Groundnuts and nuts, shelled and
sunflower seeds, peeled

Dried grapes

Džiovintos vynuogės

10.39.29.10

10.39.29.10

Džiovintos vynuogės

Dried grapes

10.39.29.30

10.39.29.20

Džiovinti vaisiai (išskyrus datules,
ananasus, avokadus, gvajavas, mangus,
garcinijas, citrusinius vaisius ir vynuoges);
džiovintų riešutų ir (arba) džiovintų vaisių
mišiniai

Dried fruit (excluding dates, pineapples,
avocados, guavas, mangoes,
mangosteens, citrus fruit and grapes);
mixtures of dried nuts and/or dried fruits
Fruit, prepared or preserved, n.e.c.
(excluding Müsli)

Džiovinti vaisiai (išskyrus vynuoges);
Dried fruit (excluding grapes); mixtures of
džiovintų riešutų ir (arba) džiovintų vaisių
dried nuts and/or dried fruits
mišiniai

Fruit, prepared or preserved, n.e.c.
(excluding Müsli)

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba
konservuoti vaisiai ir uogos (išskyrus
dribsnius su priedais)

10.39.29.50

10.39.29.50

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba
konservuoti vaisiai ir uogos (išskyrus
dribsnius su priedais)

Vegetable by-products and waste for
animal consumption, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti augaliniai
šalutiniai produktai ir atliekos, naudojami
gyvūnų pašarams

10.39.30.00

10.39.30.00

Niekur kitur nepriskirti augaliniai
Vegetable by-products and waste for
šalutiniai produktai ir atliekos, naudojami
animal consumption, n.e.c.
gyvūnų pašarams

Cooking and other preparation services
(concentration, etc.) for the preservation
of fruit and vegetables

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių
paruošimo (sutirštinimo ir kt.) paslaugos
vaisiams ir daržovėms konservuoti

10.39.91.00

10.39.91.00

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių
paruošimo (sutirštinimo ir kt.) paslaugos
vaisiams ir daržovėms konservuoti

Cooking and other preparation services
(concentration, etc.) for the preservation
of fruit and vegetables

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil
aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus
and tallow oil (excluding emulsified,
aliejus (išskyrus emulsuotą, sumaišytą
mixed or otherwise prepared)
arba kitaip paruoštą aliejų)

10.41.11.00

10.41.11.00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil
aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus
and tallow oil (excluding emulsified,
aliejus (išskyrus emulsuotą, sumaišytą
mixed or otherwise prepared)
arba kitaip paruoštą aliejų)

Fats and oils and their fractions of fish or Žuvų arba jūros žinduolių riebalai ir
marine mammals (excluding chemically
taukai bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai
modified)
modifikuotus)

10.41.12.00

10.41.12.00

Žuvų arba jūros žinduolių riebalai ir
Fats and oils and their fractions of fish or
taukai bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai marine mammals (excluding chemically
modifikuotus)
modified)

Other animal fats and oils and their
fractions, whether or not refined
(excluding chemically modified)

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų
frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

10.41.19.00

10.41.19.00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų
frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

Other animal fats and oils and their
fractions, whether or not refined
(excluding chemically modified)

Crude groundnut oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.21.10

10.41.21.10

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

Crude groundnut oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Virgin olive oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

10.41.22.10

10.41.22.10

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

Virgin olive oil and its fractions
(excluding chemically modified)

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)

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš
alyvuogių, neapdoroti (įskaitant
rafinuotus, sumaišytus su grynu
alyvuogių aliejumi) (išskyrus gryną
alyvuogių aliejų ir chemiškai modifikuotą
aliejų)

10.41.22.20

10.41.22.20

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)

Crude sunflower-seed and safflower oil
and their fractions (excluding chemically
modified)

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų aliejus
ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.23.00

10.41.23.00

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų aliejus Crude sunflower-seed and safflower oil
ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
and their fractions (excluding chemically
modifikuotus)
modified)
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Crude rape, colza or mustard oil and
their fractions (excluding chemically
modified)

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių
aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.24.10

10.41.24.10

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių Crude rape, colza or mustard oil and
aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
their fractions (excluding chemically
modifikuotus)
modified)

Crude palm oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Neapdorotas alyvpalmių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.25.10

10.41.25.10

Neapdorotas alyvpalmių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

Crude palm oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Other vegetable oils, crude (excluding
chemically modified oils)

Kitas neapdorotas augalinis aliejus
(išskyrus chemiškai modifikuotą aliejų)

10.41.29.10

10.41.29.10

Kitas neapdorotas augalinis aliejus
(išskyrus chemiškai modifikuotą aliejų)

Other vegetable oils, crude (excluding
chemically modified oils)

Cotton linters

Medvilnės pūkai

10.41.30.00

10.41.30.00

Medvilnės pūkai

Cotton linters

Oilcake and other solid residues resulting Išspaudos ir kitos kietos sojų aliejaus
from the extraction of soya-bean oil
ekstrakcijos liekanos

10.41.41.30

10.41.41.30

Išspaudos ir kitos kietos sojų aliejaus
ekstrakcijos liekanos

Oilcake and other solid residues resulting
from the extraction of soya-bean oil

Oilcake and other solid residues resulting
Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų
from the extraction of sunflower seed
aliejaus ekstrakcijos liekanos
fats or oils

10.41.41.50

10.41.41.50

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų
aliejaus ekstrakcijos liekanos

Oilcake and other solid residues resulting
from the extraction of sunflower seed
fats or oils

Oilcake and other solid residues resulting
Išspaudos ir kitos kietos rapsų arba
from the extraction of rape or colza seed
rapsukų aliejaus ekstrakcijos liekanos
fats or oils

10.41.41.70

10.41.41.70

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
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)

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)

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų
arba augalinio aliejaus ekstrakcijos
liekanos (įskaitant vilnamedžo sėklų,
sėmenų, kokosų, kopros, alyvpalmės
riešutų ar branduolių, išskyrus sojų,
saulėgrąžų, rapsų ar rapsukų išspaudas
arba aliejaus ekstrakcijos liekanas)

10.41.41.90

10.41.41.90

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų
arba augalinio aliejaus ekstrakcijos
liekanos (įskaitant vilnamedžo sėklų,
sėmenų, kokosų, kopros, alyvpalmės
riešutų ar branduolių, išskyrus sojų,
saulėgrąžų, rapsų ar rapsukų išspaudas
arba aliejaus ekstrakcijos liekanas)

Flours and meals of oil seeds or
oleaginous fruits (excluding of mustard)

Miltai ir rupiniai iš aliejingųjų augalų
(išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

10.41.42.00

10.41.42.00

Miltai ir rupiniai iš aliejingųjų augalų
(išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

Flours and meals of oil seeds or
oleaginous fruits (excluding of mustard)

Refined soya-bean oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

10.41.51.00

10.41.51.00

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

Refined soya-bean oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Refined groundnut oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.52.00

10.41.52.00

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

Refined groundnut oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Refined olive oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotus)

10.41.53.10

10.41.53.10

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos Refined olive oil and its fractions
(išskyrus chemiškai modifikuotus)
(excluding chemically modified)

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)

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (įskaitant
rafinuotą, sumaišytą su grynu alyvuogių
aliejumi) (išskyrus neapdorotą, gryną ir
chemiškai modifikuotą alyvuogių aliejų)

10.41.53.30

10.41.53.30

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)

10.41.54.00

10.41.54.00

Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų
aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotą)

Refined sunflower-seed and safflower oil
and their fractions (excluding chemically
modified)

Refined sunflower-seed and safflower oil Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų
and their fractions (excluding chemically aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
modified)
modifikuotą)
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Refined cotton-seed oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas vilnamedžių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.55.00

10.41.55.00

Rafinuotas vilnamedžių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

Refined rape, colza or mustard oil and
their fractions (excluding chemically
modified)

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių
aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.56.00

10.41.56.00

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių Refined rape, colza or mustard oil and
aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai
their fractions (excluding chemically
modifikuotus)
modified)

Refined palm oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas alyvpalmių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.57.00

10.41.57.00

Rafinuotas alyvpalmių aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai
modifikuotus)

10.41.58.00

10.41.58.00

Rafinuotas kokosų (kopros) aliejus ir jo
Refined coconut (copra) oil and its
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą) fractions (excluding chemically modified)

10.41.59.00

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

10.41.60.30

Gyvūniniai riebalai ir aliejus 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, interesterified, re-esterified or elaidinised, but
not further prepared (including refined)
Vegetable fats and oils and their
fractions partly or wholly hydrogenated,
inter-esterified, re-esterified or
elaidinised, but not further prepared
(including refined)

Refined coconut (copra) oil and its
Rafinuotas kokosų (kopros) aliejus ir jo
fractions (excluding chemically modified) frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)
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

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)

Gyvūniniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos,
Animal fats and oils and their fractions
visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio
partly or wholly hydrogenated, interesterinimo, pakartotinai esterinti arba
esterified, re-esterified or elaidinised, but
paveikti elaido rūgštimi, bet toliau
not further prepared (including refined)
neapdoroti (įskaitant rafinuotus)

10.41.59.00

10.41.60.30

Refined cotton-seed oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Refined palm oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Vegetable fats and oils and their
fractions partly or wholly hydrogenated,
inter-esterified, re-esterified or
elaidinised, but not further prepared
(including refined)

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos,
visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio
esterinimo, pakartotinai esterinti arba
paveikti elaido rūgštimi, bet papildomai
neparuošti (įskaitant rafinuotus)

10.41.60.50

10.41.60.50

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos,
visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio
esterinimo, pakartotinai esterinti arba
paveikti elaido rūgštimi, bet papildomai
neparuošti (įskaitant rafinuotus)

Vegetable waxes (including refined)
(excluding triglycerides)

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą)
(išskyrus trigliceridus)

10.41.71.00

10.41.71.00

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą)
(išskyrus trigliceridus)

Vegetable waxes (including refined)
(excluding triglycerides)

Degras; residues resulting from the
treatment of fatty substances or animal
or vegetable waxes

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio
ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.72.00

10.41.72.00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio
ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

Degras; residues resulting from the
treatment of fatty substances or animal
or vegetable waxes

Margarine and reduced and low fat
spreads (excluding liquid margarine)

Margarinas ir pusriebiai ir mažo riebumo
tepieji riebalai (išskyrus skystąjį
margariną)

10.42.10.30

10.42.10.30

Margarinas ir pusriebiai ir mažo riebumo
Margarine and reduced and low fat
tepieji riebalai (išskyrus skystąjį
spreads (excluding liquid margarine)
margariną)

Other edible preparations of fats and
oils, including liquid margarine

Kiti riebalų arba aliejaus valgomieji
gaminiai, įskaitant skystąjį margariną

10.42.10.50

10.42.10.50

Kiti riebalų arba aliejaus valgomieji
gaminiai, įskaitant skystąjį margariną

Milk and cream of a fat content by
weight of ≤ 1 %, not concentrated nor
containing added sugar or other

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į
kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
ir kurių riebumas ne didesnis

10.51.11.33

10.51.11.33

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į
Milk and cream of a fat content by
kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių weight of ≤ 1 %, not concentrated nor
ir kurių riebumas ne didesnis
containing added sugar or other
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sweetening matter, in immediate
packings of a net content ≤ 2 l

kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes,
kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes,
kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

sweetening matter, in immediate
packings of a net content ≤ 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

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

10.51.11.37

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

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

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
2l

10.51.11.42

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
2l

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

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

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

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

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
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

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
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 > 21 %, not concentrated nor
containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate
packings of ≤ 2 l

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 packings of > 2 l

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į
kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
ir kurių riebumas didesnis kaip 21 %,
išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis
kaip 2 l

Skimmed milk powder (milk and cream

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir
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10.51.11.37

10.51.11.42

10.51.11.48

10.51.12.10

10.51.12.20

10.51.11.48

10.51.12.10

10.51.12.20

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
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
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

10.51.12.30

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

10.51.12.40

10.51.12.40

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

10.51.21.30

10.51.21.30

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir

Skimmed milk powder (milk and cream

10.51.12.30
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grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių
in solid forms, of a fat content by weight
riebumas ne didesnis kaip 1,5 %),
of ≤ 1,5 %), in immediate packings of ≤
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris
2,5 kg
ne didesnis kaip 2,5 kg

grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių
in solid forms, of a fat content by weight
riebumas ne didesnis kaip 1,5 %),
of ≤ 1,5 %), in immediate packings of ≤
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris
2,5 kg
ne didesnis kaip 2,5 kg

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir
Skimmed milk powder (milk and cream in
grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių
solid forms, of a fat content by weight of
riebumas ne didesnis kaip 1,5 %),
≤ 1,5 %), in immediate packings of > 2,5
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris
kg
didesnis kaip 2,5 kg

10.51.21.60

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

10.51.22.30

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

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

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

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

10.51.21.60

10.51.22.30

Nenugriebto pieno milteliai arba
Whole milk powder or full cream powder
grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės,
(milk and cream in solid forms, of a fat
kurių būvis kietas ir kurių riebumas
content by weight of > 1,5 %), in
didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į
immediate packings of > 2,5 kg
fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg

10.51.22.60

10.51.22.60

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

Butter of a fat content by weight ≤ 85 %

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip
85 %

10.51.30.30

10.51.30.30

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip
Butter of a fat content by weight ≤ 85 %
85 %

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 %)

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85
%, ir kiti pieno riebalai ir aliejus (išskyrus
tepiuosius pieno riebalus, kurių riebumas
mažesnis kaip 80 %)

10.51.30.50

10.51.30.50

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85
%, ir kiti pieno riebalai ir aliejus (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 %)

Dairy spreads of a fat content by weight
< 80 %

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas
mažesnis kaip 80 %

10.51.30.70

10.51.30.70

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas
mažesnis kaip 80 %

Dairy spreads of a fat content by weight
< 80 %

Unripened or uncured cheese (fresh
cheese) (including whey cheese and
curd)

Švieži (nebrandinti arba nekonservuoti)
sūriai, įskaitant išrūgų sūrius ir varškę

10.51.40.30

10.51.40.30

Švieži (nebrandinti arba nekonservuoti)
sūriai, įskaitant išrūgų sūrius ir varškę

Unripened or uncured cheese (fresh
cheese) (including whey cheese and
curd)

Grated, powdered, blue-veined and other Trinti arba miltelių pavidalo, pelėsiniai ir
non-processed cheese (excluding fresh
kiti nelydyti sūriai (išskyrus šviežius
cheese, whey cheese and curd)
sūrius, išrūgų sūrius ir varškę)

10.51.40.50

10.51.40.50

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)

Processed cheese (excluding grated or
powdered)

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių
pavidalo sūrius

10.51.40.70

10.51.40.70

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių Processed cheese (excluding grated or
pavidalo sūrius
powdered)

Condensed or evaporated milk,
unsweetened

Nesaldintas sutirštintas pienas

10.51.51.04

10.51.51.04

Nesaldintas sutirštintas pienas

Condensed or evaporated milk,
unsweetened

Condensed or evaporated milk,
sweetened

Saldintas sutirštintas pienas

10.51.51.08

10.51.51.08

Saldintas sutirštintas pienas

Condensed or evaporated milk,
sweetened

Curdled milk, cream, yogurt and other

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti

10.51.52.41

10.51.52.41

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti

Curdled milk, cream, yogurt and other
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rauginti gaminiai

fermented products
Flavoured liquid yoghurt or acidified milk
(curdled milk; cream; yoghurt and other
fermented products flavoured or
containing added fruit; nuts or cocoa)

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas
Flavoured liquid yoghurt or acidified milk
pienas (rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti
(curdled milk; cream; yoghurt and other
rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta
fermented products flavoured or
kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar
containing added fruit; nuts or cocoa)
kakavos)

10.51.52.45

10.51.52.45

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas
pienas (rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti
rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta
kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar
kakavos)

Buttermilk powder

Pasukų milteliai

10.51.52.63

10.51.52.63

Pasukų milteliai

Buttermilk powder

Buttermilk

Pasukos

10.51.52.65

10.51.52.65

Pasukos

Buttermilk

Casein and caseinates

Kazeinas ir kazeinatai

10.51.53.00

10.51.53.00

Kazeinas ir kazeinatai

Casein and caseinates

Lactose and lactose syrup (including
chemically pure lactose)

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant
chemiškai gryną laktozę)

10.51.54.00

10.51.54.00

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant
chemiškai gryną laktozę)

Lactose and lactose syrup (including
chemically pure lactose)

Whey and modified whey in powder,
granules or other solid forms, whether or
not concentrated or containing added
sweetening matter

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, miltelių,
granulių arba kitokio sauso pavidalo,
koncentruotos arba nekoncentruotos, į
kurias pridėta arba nepridėta saldiklių

10.51.55.30

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

Whey and modified whey in liquid or
paste forms; whether or not
concentrated or containing added
sweetening matter

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, skysčių
arba pastos pavidalo, koncentruotos arba
nekoncentruotos, į kurias pridėta arba
nepridėta saldiklių

10.51.55.60

10.51.55.60

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

Products consisting of natural milk
constituents, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai, kurių
sudėtyje yra sudedamųjų natūralaus
pieno dalių

10.51.56.00

10.51.56.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai, kurių
sudėtyje yra sudedamųjų natūralaus
pieno dalių

Products consisting of natural milk
constituents, n.e.c.

Ice cream and other edible ice (including Valgomieji ledai (įskaitant šerbetą ir
sherbet, lollipops) (excluding mixes and ledus ant pagaliuko) (išskyrus ledų
bases for ice cream)
mišinius ir ledų pagrindą)

10.52.10.00

10.52.10.00

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)

Husked (brown) rice

Lukštenti ryžiai (rudieji)

10.61.11.00

10.61.11.00

Lukštenti ryžiai (rudieji)

Husked (brown) rice

Semi-milled or wholly milled (bleached)
rice, whether or not polished or glazed

Iš dalies arba visiškai sumalti (balinti)
ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti,
glazūruoti arba neglazūruoti

10.61.12.30

10.61.12.30

Iš dalies arba visiškai sumalti (balinti)
ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti,
glazūruoti arba neglazūruoti

Semi-milled or wholly milled (bleached)
rice, whether or not polished or glazed

Broken rice

Skaldyti ryžiai

10.61.12.50

10.61.12.50

Skaldyti ryžiai

Broken rice

Wheat or meslin flour

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio
miltai

10.61.21.00

10.61.21.00

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio
miltai

Wheat or meslin flour

Cereal flours (excluding wheat or meslin)

Javų, išskyrus kviečius ir kviečių ir rugių
mišinį, miltai

10.61.22.00

10.61.22.00

Javų, išskyrus kviečius ir kviečių ir rugių
mišinį, miltai

Cereal flours (excluding wheat or meslin)

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

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

10.61.23.00

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
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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

Mišiniai ir tešla duonai, pyragui,
bandelėms, pyragaičiams, duoniniams
traškučiams, sausainiams, vafliams ir
vafliukams, džiūvėsiams, skrebučiams ir
kitiems kepiniams kepti

10.61.24.00

Groats and meal of durum wheat

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

10.61.31.33

Groats and meal of common wheat and
spelt

Paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir
rupiniai

Groats and meal of oats, maize, rice, rye,
barley and other cereals (excluding
wheat)
Pellets of wheat

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

10.61.24.00

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

10.61.31.33

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

Groats and meal of durum wheat

10.61.31.35

10.61.31.35

Paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir
rupiniai

Groats and meal of common wheat and
spelt

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir
kitų javų kruopos ir rupiniai (išskyrus
kviečius)

10.61.32.30

10.61.32.30

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)

Kviečių granulės

10.61.32.40

10.61.32.40

Kviečių granulės

Pellets of wheat

10.61.32.50

10.61.32.50

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir
kitų javų granulės (išskyrus kviečius)

Pellets of oats, maize, rice, rye, barley and
other cereals (excluding wheat)

Pellets of oats, maize, rice, rye, barley and Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir
other cereals (excluding wheat)
kitų javų granulės (išskyrus kviečius)
Rolled, flaked, hulled, pearled, sliced or
kibbled cereal grains (excluding rice)

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti,
gludinti, skaldyti ar smulkinti javų grūdai
(išskyrus ryžius)

10.61.33.33

10.61.33.33

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti,
gludinti, skaldyti ar smulkinti javų grūdai
(išskyrus ryžius)

Rolled, flaked, hulled, pearled, sliced or
kibbled cereal grains (excluding rice)

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or
ground (excluding rice)

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į
dribsnius arba malti (išskyrus ryžius)

10.61.33.35

10.61.33.35

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į
dribsnius arba malti (išskyrus ryžius)

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or
ground (excluding rice)

Muesli type preparations based on
unroasted cereal flakes

Dribsnių (su priedais) produktai, sudaryti
iš neskrudintų grūdų dribsnių

10.61.33.51

10.61.33.51

Dribsnių (su priedais) produktai, sudaryti Muesli type preparations based on
iš neskrudintų grūdų dribsnių
unroasted cereal flakes

Other prepared foods obtained by the
swelling or roasting of cereals

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti
išpučiant arba skrudinant grūdus

10.61.33.53

10.61.33.53

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti Other prepared foods obtained by the
išpučiant arba skrudinant grūdus
swelling or roasting of cereals

Cereals in grain form, precooked or
otherwise prepared (excluding maize)

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu
būdu (išskyrus kukurūzus)

10.61.33.55

10.61.33.55

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu
būdu (išskyrus kukurūzus)

Bran, sharps and other residues from the
Sėlenos, išsijos ir kitos kukurūzų sijojimo,
sifting, milling or other working of maize
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
(corn)

10.61.40.10

10.61.40.10

Bran, sharps and other residues from the
Sėlenos, išsijos ir kitos kukurūzų sijojimo,
sifting, milling or other working of maize
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
(corn)

Bran, sharps and other residues from the Sėlenos, išsijos ir kitos ryžių sijojimo,
sifting, milling or other working of rice
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

10.61.40.30

10.61.40.30

Sėlenos, išsijos ir kitos ryžių sijojimo,
Bran, sharps and other residues from the
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos sifting, milling or other working of rice

Bran, sharps and other residues from the Sėlenos, išsijos ir kitos kviečių sijojimo,
sifting, milling or other working of wheat malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

10.61.40.50

10.61.40.50

Sėlenos, išsijos ir kitos kviečių sijojimo,
Bran, sharps and other residues from the
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos sifting, milling or other working of wheat

Cereals in grain form, precooked or
otherwise prepared (excluding maize)

Bran, sharps and other residues from the
Sėlenos, išsijos ir kitos javų (išskyrus
sifting, milling or other working of
kukurūzus, ryžius, kviečius) sijojimo,
cereals (excluding maize (corn), rice,
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
wheat)

10.61.40.90

10.61.40.90

Bran, sharps and other residues from the
Sėlenos, išsijos ir kitos javų sijojimo,
sifting, milling or other working of
malimo arba kitokio apdorojimo liekanos
cereals (excluding maize (corn), rice,
(išskyrus kukurūzus, ryžius, kviečius)
wheat)

Wheat starch

Kviečių krakmolas

10.62.11.11

10.62.11.11

Kviečių krakmolas

Wheat starch

Maize (corn) starch

Kukurūzų krakmolas

10.62.11.13

10.62.11.13

Kukurūzų krakmolas

Maize (corn) starch

Potato starch

Bulvių krakmolas

10.62.11.15

10.62.11.15

Bulvių krakmolas

Potato starch
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Starches (including rice, manioc,
arrowroot and sago palm pith)
(excluding wheat, maize (corn) and
potato)

Krakmolas (įskaitant ryžių, maniokų,
marantų ir sagopalmių šerdžių) (išskyrus
kviečių, kukurūzų ir bulvių)

10.62.11.19

Inulin

Inulinas

10.62.11.30

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą,
Wheat gluten (excluding wheat gluten
paruoštą klijams, standikliams gaminti ar
prepared for use as a glue or as a glazing
naudojamą šlichtavimui tekstilės
or dressing for the textile industry)
pramonėje)

10.62.11.50

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

10.62.11.19

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)

10.62.11.30

Inulinas

Inulin

10.62.11.50

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą,
Wheat gluten (excluding wheat gluten
paruoštą klijams, standikliams gaminti ar
prepared for use as a glue or as a glazing
naudojamą šlichtavimui tekstilės
or dressing for the textile industry)
pramonėje)

10.62.11.70

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)
Tapioca and substitutes therefor
prepared from starch, in the form of
flakes, grains, pearls, siftings or similar
forms

Dextrins and other modified starches
(including esterified or etherified, soluble
starch, pregelatinised or swelling starch,
dialdehyde starch, starch treated with
formaldehyde or epichlorohydrin)

Dekstrinas ir kitoks modifikuotas
krakmolas (įskaitant esterintą arba
eterintą krakmolą, tirpųjį krakmolą,
želatinuotą arba brinkintą krakmolą,
dialdehidinį krakmolą, formaldehidu arba
epichlorhidrinu apdorotą krakmolą)

Tapioca and substitutes therefor
prepared from starch, in the form of
flakes, grains, pearls, siftings or similar
forms

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo
pagaminti jo pakaitalai, dribsnių,
grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašaus
pavidalo

10.62.12.00

10.62.12.00

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo
pagaminti jo pakaitalai, dribsnių,
grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašaus
pavidalo

Glucose and glucose syrup (excluding
with added flavouring or colouring
matter)

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su
aromatinių arba dažiųjų medžiagų
priedais)

10.62.13.10

10.62.13.10

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su
aromatinių arba dažiųjų medžiagų
priedais)

Glucose and glucose syrup (excluding
with added flavouring or colouring
matter)

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

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

10.62.13.20

10.62.13.20

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

Maltodextrine and maltodextine syrup
(excluding with added flavouring or
colouring matter)

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas
(išskyrus su aromatinių arba dažiųjų
medžiagų priedais)

10.62.13.30

10.62.13.30

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas Maltodextrine and maltodextine syrup
(išskyrus su aromatinių arba dažiųjų
(excluding with added flavouring or
medžiagų priedais)
colouring matter)

Other sugars (including invert sugar)
n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas cukrus,
įskaitant invertuotąjį cukrų

10.62.13.90

10.62.13.90

Kitas, niekur kitur nepriskirtas cukrus,
įskaitant invertuotąjį cukrų

Crude maize (corn) oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

10.62.14.30

10.62.14.30

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo
Crude maize (corn) oil and its fractions
frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą) (excluding chemically modified)

Refined maize (corn) oil and its fractions
(excluding chemically modified)

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos
(išskyrus chemiškai modifikuotą)

10.62.14.60

10.62.14.60

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos Refined maize (corn) oil and its fractions
(išskyrus chemiškai modifikuotą)
(excluding chemically modified)

Residues of starch manufacture and
similar residues

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.20.00

10.62.20.00

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

Residues of starch manufacture and
similar residues

10.71.11.00

10.71.11.00

Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis
cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 %

Fresh bread containing by weight in the
dry matter state ≤ 5 % of sugars and ≤ 5

Fresh bread containing by weight in the Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis
dry matter state ≤ 5 % of sugars and ≤ 5 cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 %
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% of fat (excluding with added honey;
eggs; cheese or fruit)

sausosios medžiagos, riebalai – ne
daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos
(išskyrus duoną, į kurią pridėta medaus,
kiaušinių, sūrio arba vaisių)

Cake and pastry products; other bakers’
wares with added sweetening matter

Pyragas ir konditerijos gaminiai; kiti
kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių

10.71.12.00

Crispbread

Duonos traškučiai

Rusks, toasted bread and similar toasted Džiūvėsiai, kepinta duona ir panašūs
products
kepinti produktai
Gingerbread and the like

Meduoliai su imbieru ir panašūs
produktai

Sweet biscuits; waffles and wafers
completely or partially coated or covered
with chocolate or other preparations
containing cocoa

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai,
visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti
šokoladu arba kitais produktais, kurių
sudėtyje yra kakavos

Sweet biscuits (including sandwich
biscuits; excluding those completely or
partially coated or covered with
chocolate or other preparations
containing cocoa)

Saldūs sausainiai (įskaitant sluoksniuotus
sausainius; išskyrus visiškai arba iš dalies
padengtus ar glaistytus šokoladu arba
kitais glaistais, kurių sudėtyje yra
kakavos)

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje
Waffles and wafers with a water content
esantis vanduo sudaro daugiau kaip 10
> 10 % by weight of the finished product
% gatavo produkto (išskyrus ledų
(excluding ice cream cornets, sandwiched
indelius, sumuštinių vaflius ir panašius
waffles, other similar products)
gaminius)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

sausosios medžiagos, riebalai – ne
daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos
(išskyrus duoną, į kurią pridėta medaus,
kiaušinių, sūrio arba vaisių)

% of fat (excluding with added honey;
eggs; cheese or fruit)

10.71.12.00

Pyragas ir konditerijos gaminiai; kiti
kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių

Cake and pastry products; other bakers’
wares with added sweetening matter

10.72.11.30

10.72.11.30

Duonos traškučiai

Crispbread

10.72.11.50

10.72.11.50

Džiūvėsiai, kepinta duona ir panašūs
kepinti produktai

Rusks, toasted bread and similar toasted
products

10.72.12.30

10.72.12.30

Meduoliai su imbieru ir panašūs
produktai

Gingerbread and the like

10.72.12.53

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

10.72.12.55

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)

10.72.12.57

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)
Waffles and wafers (including salted)
(excluding those completely or partially
coated or covered with chocolate or
other preparations containing cocoa)
Matzos

10.72.12.53

10.72.12.55

10.72.12.57

Waffles and wafers (including salted)
(excluding those completely or partially
coated or covered with chocolate or
other preparations containing cocoa)

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus)
(išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus
ar glaistytus šokoladu arba kitais
glaistais, kurių sudėtyje yra šokolado)

10.72.12.59

10.72.12.59

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus)
(išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus
ar glaistytus šokoladu arba kitais
glaistais, kurių sudėtyje yra šokolado)

Matzos

Macai

10.72.19.10

10.72.19.10

Macai

Communion wafers, empty cachets of a
kind suitable for pharmaceutical use,
sealing wafers, rice paper and similar
products

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės,
naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai,
ryžių popierius ir panašūs produktai

10.72.19.20

Communion wafers, empty cachets of a
Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės,
kind suitable for pharmaceutical use,
naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai,
sealing wafers, rice paper and similar
ryžių popierius ir panašūs produktai
products

Biscuits (excluding those completely or
partially coated or covered with
chocolate or other preparations
containing cocoa, sweet biscuits, waffles
and wafers)

Sausainiai (išskyrus visiškai arba iš dalies
padengtus ar glaistytus šokoladu arba
kitais glaistais, kurių sudėtyje yra
kakavos, saldžius sausainius, vaflius ir
sausblynius)

10.72.19.40

10.72.19.40

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)

Savoury or salted extruded or expanded
products

Pikantiški arba sūdyti, išspausti arba
iškočioti produktai

10.72.19.50

10.72.19.50

Pikantiški arba sūdyti, išspausti arba
iškočioti produktai

Savoury or salted extruded or expanded
products
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PRODCOM 2019 Name
Bakers’ wares, no added sweetening
(including crepes, pancakes, quiche,
pizza; excluding sandwiches, crispbread,
waffles, wafers, rusks, toasted, savoury or
salted extruded/expanded products)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
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)

Uncooked pasta, containing eggs
Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais
(excluding stuffed or otherwise prepared) (išskyrus įdarytus ar paruoštus kitu būdu)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

10.72.19.90

10.72.19.90

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)

10.73.11.30

10.73.11.30

Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais
Uncooked pasta, containing eggs
(išskyrus įdarytus ar paruoštus kitu būdu) (excluding stuffed or otherwise prepared)

Bakers’ wares, no added sweetening
(including crepes, pancakes, quiche,
pizza; excluding sandwiches, crispbread,
waffles, wafers, rusks, toasted, savoury or
salted extruded/expanded products)

Uncooked pasta (excluding containing
eggs, stuffed or otherwise prepared)

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su
kiaušiniais, įdarytus ar paruoštus kitu
būdu)

10.73.11.50

10.73.11.50

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su
kiaušiniais, įdarytus ar paruoštus kitu
būdu)

Uncooked pasta (excluding containing
eggs, stuffed or otherwise prepared)

Couscous

Kuskusas

10.73.12.00

10.73.12.00

Kuskusas

Couscous

Raw cane and beet sugar in solid form,
not containing added flavouring or
colouring matter

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį
nepridėta aromatinių arba dažiųjų
medžiagų

10.81.11.00

10.81.11.00

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių
Raw cane and beet sugar in solid form,
runkelių cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį
not containing added flavouring or
nepridėta aromatinių arba dažiųjų
colouring matter
medžiagų

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba
Refined white cane or beet sugar in solid
cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis
form
kietas

10.81.12.30

10.81.12.30

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba
cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis
kietas

Refined white cane or beet sugar in solid
form

Refined cane or beet sugar in a solid
form (excluding white sugar)

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus, kurio būvis kietas
(išskyrus baltąjį cukrų)

10.81.12.90

10.81.12.90

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus, kurio būvis kietas
(išskyrus baltąjį cukrų)

Refined cane or beet sugar in a solid
form (excluding white sugar)

Refined cane or beet sugar, containing
added flavouring or colouring matter;
maple sugar and maple syrup

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių
arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir
klevų sirupas

10.81.13.00

10.81.13.00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
Refined cane or beet sugar, containing
runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių
added flavouring or colouring matter;
arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir
maple sugar and maple syrup
klevų sirupas

Cane molasses

Cukranendrių melasa

10.81.14.30

10.81.14.30

Cukranendrių melasa

Cane molasses

10.81.14.50

10.81.14.50

Melasa, gauta ekstrahuojant arba
rafinuojant cukrų (išskyrus cukranendrių
melasą)

Molasses obtained from the extraction or
refining of sugar (excluding cane
molasses)
Beet-pulp, bagasse and other sugar
manufacturing waste (including
defecation scum and filter press residues)

Molasses obtained from the extraction or Melasa, gauta ekstrahuojant arba
refining of sugar (excluding cane
rafinuojant cukrų (išskyrus cukranendrių
molasses)
melasą)
Beet-pulp, bagasse and other sugar
Cukrinių runkelių becukrė masė,
manufacturing waste (including
cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus
defecation scum and filter press residues) gamybos atliekos (įskaitant valymo
nuoviras ir filtravimo preso liekanas)

10.81.20.00

10.81.20.00

Cukrinių runkelių becukrė masė,
cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus
gamybos atliekos (įskaitant valymo
nuoviras ir filtravimo preso liekanas)

Cocoa paste (excluding containing added Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta
sugar or other sweetening matter)
cukraus ar kitų saldiklių)

10.82.11.00

10.82.11.00

Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta Cocoa paste (excluding containing added
cukraus ar kitų saldiklių)
sugar or other sweetening matter)

Cocoa butter, fat and oil

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

10.82.12.00

10.82.12.00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

Cocoa butter, fat and oil

Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos
pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

10.82.13.00

10.82.13.00

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos
pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter

Cocoa powder, containing added sugar

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta

10.82.14.00

10.82.14.00

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta

Cocoa powder, containing added sugar
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or other sweetening matter

cukraus ar kitų saldiklių

cukraus ar kitų saldiklių

or other sweetening matter

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

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 %

10.82.21.30

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

10.82.21.50

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

10.82.21.70

Šokolado aromatą turinčios glazūros,
Chocolate flavour coating containing 18
kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne
% or more by weight of cocoa butter and
mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes,
in packings weighing > 2 kg
kurių masė didesnė kaip 2 kg

10.82.21.90

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)

10.82.22.33

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)

10.82.22.35

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės
Chocolate blocks, slabs or bars with
(batonėliai) su grūdų, vaisių arba riešutų
added cereal, fruit or nuts (excluding
priedais (išskyrus įdarytus ir šokoladinius
filled, chocolate biscuits)
sausainius)

10.82.22.39

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)

Chocolates (including pralines)
containing alcohol (excluding in blocks,
slabs or bars)
Chocolates (excluding those containing

Pieniško šokolado trupiniai, kurių
Chocolate milk crumb containing 18 % or
sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne
more by weight of cocoa butter and in
mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes,
packings weighing > 2 kg
kurių masė didesnė kaip 2 kg
Šokolado aromatą turinčios glazūros,
Chocolate flavour coating containing 18
kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne
% or more by weight of cocoa butter and
mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes,
in packings weighing > 2 kg
kurių masė didesnė kaip 2 kg

10.82.21.30

10.82.21.50

10.82.21.70

Food preparations containing <18 % of
cocoa butter and in packings weighing >
2 kg (excluding chocolate flavour
coating, chocolate milk crumb)

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)

Filled chocolate blocks, slabs or bars
consisting of a centre (including of
cream, liqueur or fruit paste; excluding
chocolate biscuits)

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės
(batonėliai) su įdaru (įskaitant kremo,
likerio ar vaisių pastos; išskyrus
šokoladinius sausainius)

Chocolate blocks, slabs or bars with
added cereal, fruit or nuts (excluding
filled, chocolate biscuits)

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės
(batonėliai) su grūdų, vaisių arba riešutų
priedais (išskyrus įdarytus ir šokoladinius
sausainius)

Chocolate blocks, slabs or bars
(excluding filled, with added cereal; fruit
or nuts, chocolate biscuits)

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės
(batonėliai) (išskyrus įdarytus, su grūdų,
vaisių arba riešutų priedais ir
šokoladinius sausainius)

Chocolates (including pralines)
containing alcohol (excluding in blocks,
slabs or bars)

Šokoladiniai saldainiai (įskaitant
saldainius su minkštu įdaru iš sutrintų
cukruje apkepintų riešutų) su alkoholiu
(išskyrus briketų, plytelių arba juostelių
(batonėlių) pavidalo)

10.82.22.43

10.82.22.43

Šokoladiniai saldainiai (įskaitant
saldainius su minkštu įdaru iš sutrintų
cukruje apkepintų riešutų) su alkoholiu
(išskyrus briketų, plytelių arba juostelių
(batonėlių) pavidalo)

Chocolates (excluding those containing

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus

10.82.22.45

10.82.22.45

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus
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saldainius su alkoholiu, briketų, plytelių
arba juostelių (batonėlių) pavidalo)

Įdaryti šokoladiniai konditerijos gaminiai
Filled chocolate confectionery (excluding
(išskyrus briketų, plytelių arba juostelių
in blocks, slabs or bars, chocolate
(batonėlių) pavidalo šokoladinius
biscuits, chocolates)
sausainius ir saldainius)
Šokoladiniai konditerijos gaminiai
Chocolate confectionery (excluding filled,
(išskyrus įdarytus, briketų, plytelių arba
in blocks, slabs or bars, chocolate
juostelių (batonėlių) pavidalo
biscuits, chocolates)
šokoladinius sausainius ir saldainius)

PRODCOM 2017 Pavadinimas
saldainius su alkoholiu, briketų, plytelių
arba juostelių (batonėlių) pavidalo)

10.82.22.53

10.82.22.55

PRODCOM 2017 Name
alcohol, in blocks, slabs or bars)

10.82.22.53

Įdaryti šokoladiniai konditerijos gaminiai
Filled chocolate confectionery (excluding
(išskyrus briketų, plytelių arba juostelių
in blocks, slabs or bars, chocolate
(batonėlių) pavidalo šokoladinius
biscuits, chocolates)
sausainius ir saldainius)

10.82.22.55

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)

Sugar confectionery and substitutes
therefor made from sugar substitution
products, containing cocoa (including
chocolate nougat) (excluding white
chocolate)

Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų
pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų,
turintys kakavos (įskaitant šokoladinę
nugą) (išskyrus baltąjį šokoladą)

10.82.22.60

10.82.22.60

Sugar confectionery and substitutes
Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų
therefor made from sugar substitution
pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų,
products, containing cocoa (including
turintys kakavos (įskaitant šokoladinę
chocolate nougat) (excluding white
nugą) (išskyrus baltąjį šokoladą)
chocolate)

Chocolate spreads

Tepusis šokoladas

10.82.22.70

10.82.22.70

Tepusis šokoladas

Preparations containing cocoa for
making beverages

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams
gaminti

10.82.22.80

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams Preparations containing cocoa for
gaminti
making beverages

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)

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)

10.82.22.90

10.82.22.90

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)

Chewing gum

Kramtomoji guma

10.82.23.10

10.82.23.10

Kramtomoji guma

Chewing gum

Liquorice cakes, blocks, sticks and
pastilles containing > 10 % by weight of
sucrose, but not containing any other
substances

Saldymedžio pyragaičiai, briketai,
plytelės, lazdelės ir pastilės, kurių
sudėtyje sacharozė sudaro daugiau kaip
10 %, bet nėra kitų priedų

10.82.23.20

10.82.23.20

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

White chocolate

Baltasis šokoladas

10.82.23.30

10.82.23.30

Baltasis šokoladas

White chocolate

10.82.23.53

Cukrinės 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)

10.82.23.55

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir
nuo kosulio, kurių pagrindą sudaro
cukrus ir aromatinės medžiagos (išskyrus
pastiles ir žirnelius, turinčius gydomųjų

Throat pastilles and cough drops
consisting essentially of sugars and
flavouring agents (excluding pastilles or
drops with flavouring agents containing

Cukrinės konditerinės pastos, tiesiogiai
Sugar confectionery pastes in immediate
išfasuotos į fasuotes, kurių neto masė ne
packings of a net content ≥ 1 kg
mažesnė kaip 1 kg (įskaitant marcipaną,
(including marzipan, fondant, nougat and
minkštus saldainius, nugą ir migdolų
almond pastes)
pastas)
Throat pastilles and cough drops
consisting essentially of sugars and
flavouring agents (excluding pastilles or
drops with flavouring agents containing
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ypatybių, į kuriuos pridėta aromatinių
medžiagų)

Sugar-coated (panned) goods (including Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant
sugar almonds)
cukruotus migdolus)

10.82.23.63

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

ypatybių, į kuriuos pridėta aromatinių
medžiagų)

medicinal properties)

10.82.23.63

Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant
cukruotus migdolus)

Sugar-coated (panned) goods (including
sugar almonds)

Gums, fruit jellies and fruit pastes in the
form of sugar confectionery (excluding
chewing gum)

Konditerijos gaminiai guminukai,
konditerijos gaminiai iš vaisių drebučių ir
pastos, cukrinės konditerijos gaminių
pavidalo (išskyrus kramtomąją gumą)

10.82.23.65

10.82.23.65

Konditerijos gaminiai guminukai,
konditerijos gaminiai iš vaisių drebučių ir Gums, fruit jellies and fruit pastes in the
pastos, turinčios cukrinės konditerijos
form of sugar confectionery (excluding
gaminių pavidalą (išskyrus kramtomąją
chewing gum)
gumą)

Boiled sweets

Saldainiai iš virtos cukraus masės

10.82.23.73

10.82.23.73

Saldainiai iš virtos cukraus masės

Boiled sweets

Toffees, caramels and similar sweets

Saldainiai iš cukraus ir sviesto (irisai),
karamelės ir panašūs saldainiai

10.82.23.75

10.82.23.75

Saldainiai iš cukraus ir sviesto (irisai),
karamelės ir panašūs saldainiai

Toffees, caramels and similar sweets

Compressed tablets of sugar
confectionery (including cachous)

Presuotos konditerinės tabletės (įskaitant
kvėpavimą lengvinančias pastiles)

10.82.23.83

10.82.23.83

Presuotos konditerinės tabletės (įskaitant Compressed tablets of sugar
kvėpavimą lengvinančias pastiles)
confectionery (including cachous)

Sugar confectionery, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti konditerijos
gaminiai iš cukraus

10.82.23.90

10.82.23.90

Niekur kitur nepriskirti konditerijos
gaminiai iš cukraus

Sugar confectionery, n.e.c.

Drained, glace or crystallised fruit, nuts,
fruit-peel and other parts of plants

Nusausinti, palaikyti saldžiame skystyje
arba cukruoti vaisiai, riešutai, vaisių
žievelės ir kitos augalų dalys

10.82.24.00

10.82.24.00

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

Decaffeinated coffee, not roasted

Neskrudinta kava be kofeino

10.83.11.30

10.83.11.30

Neskrudinta kava be kofeino

Decaffeinated coffee, not roasted

Roasted coffee, not decaffeinated

Skrudinta kava su kofeinu

10.83.11.50

10.83.11.50

Skrudinta kava su kofeinu

Roasted coffee, not decaffeinated

Roasted decaffeinated coffee

Skrudinta kava be kofeino

10.83.11.70

10.83.11.70

Skrudinta kava be kofeino

Roasted decaffeinated coffee

Coffee substitutes containing coffee

Kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kavos

10.83.12.10

10.83.12.10

Kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kavos Coffee substitutes containing coffee

Extracts, essences and concentrates, of
coffee, and preparations with a basis of
these extracts, essences or concentrates
or with a basis of coffee

Kavos ekstraktai, esencijos ir
koncentratai, taip pat produktai,
daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų,
esencijų ir koncentratų arba iš kavos

10.83.12.40

10.83.12.40

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

Roasted chicory and other roasted coffee Skrudintos trūkažolės (cikorija) ir kiti
substitutes, and extracts, essences and
skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų
concentrates thereof
ekstraktai, esencijos ir koncentratai

10.83.12.70

10.83.12.70

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

Tea in immediate packings of a content
≤ 3 kg

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes,
kurių masė ne didesnė kaip 3 kg

10.83.13.00

10.83.13.00

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes,
kurių masė ne didesnė kaip 3 kg

Tea in immediate packings of a content
≤ 3 kg

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

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos
ir koncentratai, taip pat produktai,
daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų,
esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar
matės

10.83.14.00

10.83.14.00

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

Herbal Infusions

Žolių užpilai

10.83.15.00

10.83.15.00

Žolių užpilai

Herbal Infusions

Wine vinegar

Vyno actas

10.84.11.30

10.84.11.30

Vyno actas

Wine vinegar
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Vinegar and substitutes for vinegar
(excluding made from wine)

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus
pagamintus iš vyno)

10.84.11.90

10.84.11.90

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus
pagamintus iš vyno)

Vinegar and substitutes for vinegar
(excluding made from wine)

Soya sauce

Sojos padažas

10.84.12.10

10.84.12.10

Sojos padažas

Soya sauce

Tomato ketchup and other tomato
sauces

Kečupas ir kiti pomidorų padažai

10.84.12.30

10.84.12.30

Kečupas ir kiti pomidorų padažai

Tomato ketchup and other tomato
sauces

Mustard flour and meal

Garstyčių miltai ir rupiniai

10.84.12.53

10.84.12.53

Garstyčių miltai ir rupiniai

Mustard flour and meal

Prepared mustard

Paruoštos garstyčios

10.84.12.55

10.84.12.55

Paruoštos garstyčios

Prepared mustard

Sauces and preparations therefor, mixed
condiments and mixed seasonings
(excluding soya sauce, tomato ketchup,
other tomato sauces, mustard flour or
meal and prepared mustard)

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti
pagardai ir sumaišyti uždarai (išskyrus
sojos padažą, kečupą ir kitus pomidorų
padažus, garstyčių miltelius ar rupinius ir
paruoštas garstyčias)

10.84.12.70

10.84.12.70

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)

Salt suitable for human consumption

Druska, tinkama vartoti žmonėms

10.84.30.00

10.84.30.00

Druska, tinkama vartoti žmonėms

Salt suitable for human consumption

Prepared meals and dishes based on
meat, meat offal or blood

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos,
mėsos subproduktų arba kraujo

10.85.11.00

10.85.11.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos,
mėsos subproduktų arba kraujo

Prepared meals and dishes based on
meat, meat offal or blood

Prepared meals and dishes based on fish, Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies,
crustaceans and molluscs
vėžiagyvių ir moliuskų

10.85.12.00

10.85.12.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies,
vėžiagyvių ir moliuskų

Prepared meals and dishes based on fish,
crustaceans and molluscs

Prepared meals and dishes based on
vegetables

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

10.85.13.00

10.85.13.00

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

Prepared meals and dishes based on
vegetables

Cooked or uncooked pasta stuffed with Virti arba nevirti tešlos gaminiai, įdaryti
meat, fish, cheese or other substances in bet kokiu santykiu mėsa, žuvimi, sūriu
any proportion
arba kitais produktais

10.85.14.10

10.85.14.10

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
Dried, undried and frozen pasta and
pasta products (including prepared
dishes) (excluding uncooked pasta,
stuffed pasta)

Dried, undried and frozen pasta and
pasta products (including prepared
dishes) (excluding uncooked pasta,
stuffed pasta)

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla
ir tešlos gaminiai (įskaitant paruoštus
patiekalus) (išskyrus nevirtus ir įdarytus
tešlos gaminius)

10.85.14.30

10.85.14.30

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla
ir tešlos gaminiai (įskaitant paruoštus
patiekalus) (išskyrus nevirtus ir įdarytus
tešlos gaminius)

Other prepared dishes and meals,
including frozen pizza, excluding fresh
pizza

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai, įskaitant
užšaldytas picas, išskyrus šviežias picas

10.85.19.10

10.85.19.10

Other prepared dishes and meals,
Kiti paruošti patiekalai ir valgiai, įskaitant
including frozen pizza, excluding fresh
užšaldytas picas, išskyrus šviežias picas
pizza

Homogenised preparations of meat,
meat offal or blood (excluding sausages
and similar products of meat; food
preparations based on these products)

Homogenizuoti produktai iš mėsos,
mėsos subproduktų arba kraujo (išskyrus
dešras ir panašius mėsos gaminius;
maisto produktus, daugiausia
pagamintus iš šių produktų)

10.86.10.10

10.86.10.10

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)

Homogenised vegetables (excluding
frozen, preserved by vinegar or acetic
acid)

Homogenizuotos daržovės (išskyrus
užšaldytas, konservuotas su actu arba
acto rūgštimi)

10.86.10.30

10.86.10.30

Homogenizuotos daržovės (išskyrus
užšaldytas, konservuotas su actu arba
acto rūgštimi)

Homogenised vegetables (excluding
frozen, preserved by vinegar or acetic
acid)

10.86.10.50

10.86.10.50

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

Homogenised preparations of jams, fruit Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai
jellies, marmalades, fruit or nut puree
(želė), marmeladai, vaisių arba riešutų
and fruit or nut pastes
tyrės ir pastos
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10.86.10.60

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

Food preparations for infants, p.r.s.
(excluding homogenised composite food
preparations)

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į
Food preparations for infants, p.r.s.
mažmeninei prekybai skirtas fasuotes
(excluding homogenised composite food
(išskyrus homogenizuotus sudėtinius
preparations)
maisto produktus )

10.86.10.70

10.86.10.70

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į
mažmeninei prekybai skirtas fasuotes
(išskyrus homogenizuotus sudėtinius
maisto produktus )

Soups and broths and preparations
therefor

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai
(koncentratai)

10.89.11.00

10.89.11.00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai
(koncentratai)

Soups and broths and preparations
therefor

Egg products, fresh, dried, cooked by
steaming or by boiling in water,
moulded, frozen or otherwise preserved
(excluding albumin, in the shell)

Kiaušinių produktai, švieži, džiovinti, virti
vandenyje arba garuose, formuoti,
užšaldyti arba konservuoti kitu būdu
(išskyrus albuminą, su lukštais)

10.89.12.30

10.89.12.30

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)

Egg albumin

Kiaušinio albuminas

10.89.12.50

10.89.12.50

Kiaušinio albuminas

Egg albumin

Bakers’ yeast

Kepimo mielės

10.89.13.34

10.89.13.34

Kepimo mielės

Bakers’ yeast

Active yeast (excluding bakers’ yeast)

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo
mieles)

10.89.13.39

10.89.13.39

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo
mieles)

Active yeast (excluding bakers’ yeast)

Inactive yeasts and other dead single-cell Neaktyviosios mielės ir kiti negyvi
micro-organisms
vienaląsčiai mikroorganizmai

10.89.13.50

10.89.13.50

Neaktyviosios mielės ir kiti negyvi
vienaląsčiai mikroorganizmai

Inactive yeasts and other dead single-cell
micro-organisms

Prepared baking powders

Paruošti kepimo milteliai

10.89.13.70

10.89.13.70

Paruošti kepimo milteliai

Prepared baking powders

Extracts and juices of meat, fish,
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba
kitų vandens bestuburių ekstraktai ir
sultys

10.89.14.00

10.89.14.00

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba Extracts and juices of meat, fish,
kitų vandens bestuburių ekstraktai ir
crustaceans, molluscs or other aquatic
sultys
invertebrates

Perishable foods including fresh pizza,
sandwiches

Gedieji maisto produktai, įskaitant
šviežias picas ir sumuštinius

10.89.16.00

10.89.16.00

Gedieji maisto produktai, įskaitant
šviežias picas ir sumuštinius

Perishable foods including fresh pizza,
sandwiches

Dietiniai papildai (žmonių maistui vartoti
Dietary supplements (products for
tinkami produktai, kuriais siekiama
human consumption intended to provide
aprūpinti organizmą maisto
nutrients)
medžiagomis)

10.89.17.00

10.89.17.00

Dietiniai papildai (žmonių maistui vartoti
Dietary supplements (products for
tinkami produktai, kuriais siekiama
human consumption intended to provide
aprūpinti organizmą maisto
nutrients)
medžiagomis)

Caramel

Karamelė

10.89.19.10

10.89.19.10

Karamelė

Caramel

Malt extract

Salyklo ekstraktas

10.89.19.25

10.89.19.25

Salyklo ekstraktas

Malt extract

Food preparations of flour, meal, starch,
etc.

Maisto produktai iš miltų, kruopų,
rupinių, krakmolo ir t. t.

10.89.19.30

10.89.19.30

Maisto produktai iš miltų, kruopų,
rupinių, krakmolo ir t. t.

Food preparations of flour, meal, starch,
etc.

Protein concentrates and flavoured or
coloured sugar syrups

Baltymų koncentratai ir aromatizuoti arba
dažyti cukraus sirupai

10.89.19.35

10.89.19.35

Baltymų koncentratai ir aromatizuoti arba Protein concentrates and flavoured or
dažyti cukraus sirupai
coloured sugar syrups

Other food preparations n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

10.89.19.50

10.89.19.50

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai
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Preparations for animal feeds (excluding
dog or cat food, p.r.s.)

Gyvūnų pašarų mišiniai (išskyrus šunų ar
kačių ėdalą, skirtą mažmeninei prekybai)

10.90.10.Z0

10.90.10.Z0

Gyvūnų pašarų mišiniai (išskyrus šunų ar
kačių ėdalą, skirtą mažmeninei prekybai)

Preparations for animal feeds (excluding
dog or cat food, p.r.s.)

Premixtures for farm animal feeds

Ūkinių gyvūnų pašarų premiksai

10.91.10.10

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): pigs

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams
gyvūnams – kiaulėms – šerti

10.91.10.10

Ūkinių gyvūnų pašarų premiksai

Premixtures for farm animal feeds

10.91.10.33

10.91.10.33

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams
gyvūnams – kiaulėms – šerti

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): pigs

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): cattle

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams
gyvūnams – galvijams – šerti

10.91.10.35

10.91.10.35

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams
gyvūnams – galvijams – šerti

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): cattle

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): poultry

Mišiniai (išskyrus premiksus) naminiams
paukščiams lesinti

10.91.10.37

10.91.10.37

Mišiniai (išskyrus premiksus) naminiams
paukščiams lesinti

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): poultry

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti mišiniai (išskyrus
premiksus) ūkiniams gyvūnams šerti

10.91.10.39

10.91.10.39

Niekur kitur nepriskirti mišiniai (išskyrus
premiksus) ūkiniams gyvūnams šerti

Preparations used for farm animal
feeding (excluding premixtures): n.e.c.

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Mėlynžiedžių liucernų miltai ir granulės

10.91.20.00

10.91.20.00

Mėlynžiedžių liucernų miltai ir granulės

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Dog or cat food, p.r.s.

Kačių arba šunų ėdalas, skirtas
mažmeninei prekybai

10.92.10.30

10.92.10.30

Kačių arba šunų ėdalas, skirtas
mažmeninei prekybai

Dog or cat food, p.r.s.

Preparation used for feeding pets
(excluding dog or cat food, p.r.s.)

Mišiniai gyvūnų augintinių ėdalui
(išskyrus šunų arba kačių ėdalą, skirtą
mažmeninei prekybai)

10.92.10.60

10.92.10.60

Mišiniai gyvūnų augintinių ėdalui
(išskyrus šunų arba kačių ėdalą, skirtą
mažmeninei prekybai)

Preparation used for feeding pets
(excluding dog or cat food, p.r.s.)

Niekur kitur nepriskirti žolių užpilai,
Herbal infusions ,Food supplements,
maisto papildai, gedieji maisto produktai,
perishable food, other prepared dishes
kiti paruošti patiekalai ir valgiai, kiti
and meals, other food preparations n.e.c.
maisto produktai

10.99.00.Z0

10.99.00.Z0

Niekur kitur nepriskirti žolių užpilai,
Herbal infusions ,Food supplements,
maisto papildai, gedieji maisto produktai,
perishable food, other prepared dishes
kiti paruošti patiekalai ir valgiai, kiti
and meals, other food preparations n.e.c.
maisto produktai

Spirits obtained from distilled grape wine Spiritas, pagamintas distiliuojant
or grape marc (important: excluding
vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas
alcohol duty)
(svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

11.01.10.20

11.01.10.20

Spiritas, pagamintas distiliuojant
vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas
(svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

Spirits obtained from distilled grape wine
or grape marc (important: excluding
alcohol duty)

Whisky (important: excluding alcohol
duty)

11.01.10.30

11.01.10.30

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

Whisky (important: excluding alcohol
duty)

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio
mokesčius)

Romas ir kiti alkoholiniai gėrimai,
Rum and other spirits obtained by
pagaminti distiliuojant fermentuotus
distilling fermented sugar-cane products
cukranendrių produktus (svarbu: išskyrus
(important: excluding alcohol duty)
alkoholio mokesčius)

11.01.10.40

11.01.10.40

Romas ir kiti alkoholiniai gėrimai,
Rum and other spirits obtained by
pagaminti distiliuojant fermentuotus
distilling fermented sugar-cane products
cukranendrių produktus (svarbu: išskyrus
(important: excluding alcohol duty)
alkoholio muitą)

Gin and geneva (important: excluding
alcohol duty)

11.01.10.50

11.01.10.50

Džinas ir olandiškas džinas („Geneva“)
(svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

11.01.10.63

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija,
Vodka of an alcoholic strength by
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
volume of ≤ 45,4 % (important: excluding
45,4 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio
alcohol duty)
muitą)

11.01.10.65

Spiritas, distiliuotas iš vaisių (išskyrus
likerius, džiną, olandišką džiną
(„Geneva“), vynuogių vyną arba vynuogių
išspaudas) (svarbu: išskyrus alkoholio

Džinas ir olandiškas džinas („Geneva“)
(svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija,
Vodka of an alcoholic strength by
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
volume of ≤ 45,4 % (important: excluding
45,4 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio
alcohol duty)
mokesčius)
Spirits distilled from fruit (excluding
liqueurs, gin, geneva; grape wine or
grape marc (important: excluding alcohol
duty))
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mokesčius)
Pure alcohols (important: excluding
alcohol duty)

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus
alkoholio mokesčius)

Spirits, liqueurs and other spirituous
beverages (excluding spirits distilled
from grape wine, grape marc or
fruit/whisky, rum, tafia, gin and geneva,
Vodka of an alcoholic strength by
volume of ≤ 45.4%, spirits distilled from
fruit) (important: excluding alcohol duty)

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai
(išskyrus spiritą, distiliuotą iš vynuogių
vyno, vynuogių išspaudų ar vaisių, viskį,
romą, tafiją, džiną ir olandišką džiną
(„Geneva“), degtinę, kurios alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
ne didesnė kaip 45,4 % tūrio, spiritą,
distiliuotą iš vaisių) (svarbu: išskyrus
alkoholio mokesčius)

Champagne (important: excluding
alcohol duty)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

muitą)
11.01.10.70

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus
alkoholio muitą)

Pure alcohols (important: excluding
alcohol duty)

11.01.10.80

11.01.10.80

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai
(išskyrus spiritą, distiliuotą iš vynuogių
vyno, vynuogių išspaudų ar vaisių, viskį,
romą, tafiją, džiną ir olandišką džiną
(„Geneva“), degtinę, kurios alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais,
ne didesnė kaip 45,4 % tūrio, spiritą,
distiliuotą iš vaisių) (svarbu: išskyrus
alkoholio muitą)

Spirits, liqueurs and other spirituous
beverages (excluding spirits distilled
from grape wine, grape marc or
fruit/whisky, rum, tafia, gin and geneva,
Vodka of an alcoholic strength by
volume of ≤ 45.4%, spirits distilled from
fruit) (important: excluding alcohol duty)

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio
mokesčius)

11.02.11.30

11.02.11.30

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio
mokesčius)

Champagne (important: excluding
alcohol duty)

Sparkling wine from fresh grapes
(excluding champagne; alcohol duty)

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių
(išskyrus šampaną; alkoholio mokesčius)

11.02.11.90

11.02.11.90

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių
(išskyrus šampaną; alkoholio mokesčius)

Sparkling wine from fresh grapes
(excluding champagne; alcohol duty)

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 sparkling
wine)

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 putojantį
vyną)

11.02.12.Z0

11.02.12.Z0

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 putojantį
vyną)

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 sparkling
wine)

11.02.12.11

11.02.12.11

Baltas vynas, kuriam suteikta saugoma
kilmės vietos nuoroda (SKVN)

White wine with a protected designation
of origin (PDO)

11.02.12.15

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)

11.02.12.17

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)

White wine with a protected designation Baltas vynas, kuriam suteikta saugoma
of origin (PDO)
kilmės vietos nuoroda (SKVN)

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)

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)

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)

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)
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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))

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))

11.02.12.20

11.02.12.20

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))

Port, Madeira, Sherry and other > 15 %
alcohol

Portveinas, madera, cheresas ir kiti, kurių
alkoholio koncentracija didesnė kaip 15
%

11.02.12.31

11.02.12.31

Portveinas, madera, cheresas ir kiti, kurių
Port, Madeira, Sherry and other > 15 %
alkoholio koncentracija didesnė kaip 15
alcohol
%

Grape must (excluding alcohol duty)

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio
mokesčius)

11.02.12.50

11.02.12.50

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio
mokesčius)

Grape must (excluding alcohol duty)

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)

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)

11.03.10.00

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)

11.04.10.00

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)

Vermutas ir kitas vynas iš šviežių
Vermouth and other wine of fresh grapes
vynuogių, aromatizuotas augalais arba
flavoured with plants or aromatic
aromatinėmis medžiagomis (išskyrus
substances (excluding alcohol duty)
alkoholio mokesčius)

11.03.10.00

11.04.10.00

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))

Beer made from malt (excluding nonalcoholic beer, beer containing ≤ 0,5 %
by volume of alcohol, alcohol duty)

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų,
alų, kurio alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
0,5 %, alkoholio mokesčius)

11.05.10.00

11.05.10.00

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų,
Beer made from malt (excluding nonalų, kurio alkoholio koncentracija,
alcoholic beer, beer containing ≤ 0,5 %
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip
by volume of alcohol, alcohol duty)
0,5 %, alkoholio mokesčius)

Non-alcoholic beer and beer containing
≤ 0.5% alcohol

Nealkoholinis alus ir alus, kurio faktinė
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne didesnė kaip 0,5 %

11.05.10.10

11.05.10.10

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

Brewing or distilling dregs and waste
(excluding alcohol duty)

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos
(išskyrus alkoholio mokesčius)

11.05.20.00

11.05.20.00

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos
(išskyrus alkoholio mokesčius)

Brewing or distilling dregs and waste
(excluding alcohol duty)

Malt, not roasted (excluding alcohol
duty)

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio
mokesčius)

11.06.10.30

11.06.10.30

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio
mokesčius)

Malt, not roasted (excluding alcohol
duty)

Roasted malt (excluding alcohol duty,
products which have undergone further
processing, roasted malt put up as coffee
substitutes)

Skrudintas salyklas (išskyrus alkoholio
mokesčius, produktus, skirtus vėlesniam
apdorojimui, skrudintą salyklą, sufasuotą
kaip kavos pakaitalai)

11.06.10.50

11.06.10.50

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)

11.07.11.30

11.07.11.30

Mineralinis vanduo ir gazuotas vanduo, į
Mineral waters and aerated waters,
kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
unsweetened

Mineral waters and aerated waters,
unsweetened
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Vanduo, į kurį nepridėta cukraus ar kitų
Unsweetened and non-flavoured waters;
saldiklių bei aromatinių medžiagų, ledas
ice and snow (excluding mineral and
ir sniegas (išskyrus mineralinį ir gazuotą
aerated waters)
vandenį)
Waters, with added sugar, other
sweetening matter or flavoured, i.e. soft
drinks (including mineral and aerated)

Vanduo, į kurį pridėta cukraus, kitų
saldiklių bei aromatinių medžiagų, pvz.,
gaivieji gėrimai (įskaitant mineralinius ir
gazuotus)

Non-alcoholic beverages not containing
milk fat (excluding sweetened or
unsweetened mineral, aerated or
flavoured waters)

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose nėra
pieno riebalų (išskyrus saldintą ar
nesaldintą mineralinį, gazuotą arba
aromatizuotą vandenį)

Non-alcoholic beverages containing milk Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra
fat
pieno riebalų

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

11.07.11.50

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)

11.07.19.30

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)

11.07.19.50

11.07.19.50

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)

11.07.19.70

11.07.19.70

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra
pieno riebalų

Non-alcoholic beverages containing milk
fat
Cigars, cheroots and cigarillos containing
tobacco or mixtures of tobacco and
tobacco substitutes (excluding tobacco
duty)

11.07.11.50

11.07.19.30

Cigars, cheroots and cigarillos containing
tobacco or mixtures of tobacco and
tobacco substitutes (excluding tobacco
duty)

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir
cigariukai su tabaku arba su tabako
mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus
tabako mokesčius)

12.00.11.30

12.00.11.30

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir
cigariukai 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)

Cigaretės su tabaku arba su tabako
mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus
tabako mokesčius)

12.00.11.50

12.00.11.50

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)

12.00.11.70

12.00.11.70

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)

Cigarai, cigarai nupjautais galais,
Cigars; cheroots; cigarillos and cigarettes
cigariukai ir cigaretės, kuriose yra tik
containing only tobacco substitutes
tabako pakaitalų (išskyrus tabako
(excluding tobacco duty)
mokesčius)
Cured stemmed/striped tobacco leaves

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos
vidurinės gyslos

12.00.12.00

12.00.12.00

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos
vidurinės gyslos

Cured stemmed/striped tobacco leaves

Smoking tobacco (excluding tobacco
duty)

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako
mokesčius)

12.00.19.30

12.00.19.30

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako
mokesčius)

Smoking tobacco (excluding tobacco
duty)

Manufactured tobacco, extracts and
essences, other homogenised or
reconstituted tobacco, n.e.c.

Perdirbtas tabakas, tabako ekstraktai ir
esencijos, kitas, niekur kitur nepriskirtas
homogenizuotas arba regeneruotas
tabakas

12.00.19.90

12.00.19.90

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.

Wool grease and fatty substances
derived therefrom, including lanolin

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos
riebalinės medžiagos, įskaitant lanoliną

13.10.10.00

13.10.10.00

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos
riebalinės medžiagos, įskaitant lanoliną

Wool grease and fatty substances
derived therefrom, including lanolin

Raw silk (not thrown)

Šilko žaliava (nesukta)

13.10.21.00

13.10.21.00

Šilko žaliava (nesukta)

Raw silk (not thrown)

Wool, degreased or carbonised, not
carded or combed

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba
nešukuota vilna

13.10.22.00

13.10.22.00

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba Wool, degreased or carbonised, not
nešukuota vilna
carded or combed

Noils of wool or fine animal hair

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
šukuotinės pašukos

13.10.23.00

13.10.23.00

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
šukuotinės pašukos
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Wool or animal hair, carded or combed
(including wool tops)

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių
arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai
(įskaitant šukuotos vilnos sluoksnas)

13.10.24.00

13.10.24.00

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių
arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai
(įskaitant šukuotos vilnos sluoksnas)

Wool or animal hair, carded or combed
(including wool tops)

Cotton, carded or combed

Karšta arba šukuota medvilnė

13.10.25.00

13.10.25.00

Karšta arba šukuota medvilnė

Cotton, carded or combed

Jute and other textile fibres (except flax, Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti
true hemp and ramie), processed but not tekstilės pluoštai (išskyrus lino, tikrųjų
spun
kanapių ir ramės)

13.10.26.00

13.10.26.00

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti Jute and other textile fibres (except flax,
tekstilės pluoštai (išskyrus lino, tikrųjų
true hemp and ramie), processed but not
kanapių ir ramės)
spun

Other vegetable textile fibres, processed
but not spun

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai
tekstilės pluoštai

13.10.29.00

13.10.29.00

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai
tekstilės pluoštai

Other vegetable textile fibres, processed
but not spun

Synthetic staple fibres, carded, combed
or otherwise processed for spinning

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.31.00

13.10.31.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

Synthetic staple fibres, carded, combed
or otherwise processed for spinning

Artificial staple fibres, carded, combed or Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
otherwise processed for spinning
verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.32.00

13.10.32.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

Artificial staple fibres, carded, combed or
otherwise processed for spinning

Silk yarn, n.p.r.s. (excluding spun from silk Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų
waste)
verpalus), neskirti mažmeninei prekybai

13.10.40.10

13.10.40.10

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų
verpalus), neskirti mažmeninei prekybai

Silk yarn, n.p.r.s. (excluding spun from silk
waste)

Yarn spun from silk waste, n.p.r.s.

Šilko atliekų verpalai, neskirti
mažmeninei prekybai

13.10.40.30

13.10.40.30

Šilko atliekų verpalai, neskirti
mažmeninei prekybai

Yarn spun from silk waste, n.p.r.s.

Silk yarn and silk waste yarn, p.r.s.; silkworm gut

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai,
skirti mažmeninei prekybai, šilkaverpių
fibroinas

13.10.40.50

13.10.40.50

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai,
skirti mažmeninei prekybai, šilkaverpių
fibroinas

Silk yarn and silk waste yarn, p.r.s.; silkworm gut

Yarn of carded wool or fine animal hair,
n.p.r.s.

Karštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų verpalai, neskirti mažmeninei
prekybai

13.10.50.10

13.10.50.10

Karštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų verpalai, neskirti mažmeninei
prekybai

Yarn of carded wool or fine animal hair,
n.p.r.s.

13.10.50.30

13.10.50.30

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
Yarn of combed wool or fine animal hair,
plaukų verpalai, neskirti mažmeninei
n.p.r.s.
prekybai

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
Yarn of combed wool or fine animal hair,
plaukų verpalai, neskirti mažmeninei
n.p.r.s.
prekybai
Yarn of wool or fine animal hair, p.r.s.

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
verpalai, skirti mažmeninei prekybai

13.10.50.50

13.10.50.50

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
verpalai, skirti mažmeninei prekybai

Yarn of wool or fine animal hair, p.r.s.

Cotton yarn of uncombed fibres, n.p.r.s.

Medvilniniai verpalai iš nešukuotų
pluoštų, neskirti mažmeninei prekybai

13.10.61.Z1

13.10.61.Z1

Medvilniniai verpalai iš nešukuotų
pluoštų, neskirti mažmeninei prekybai

Cotton yarn of uncombed fibres, n.p.r.s.

Cotton yarn of combed fibres, n.p.r.s.

Medvilniniai verpalai iš šukuotų pluoštų,
neskirti mažmeninei prekybai

13.10.61.Z2

13.10.61.Z2

Medvilniniai verpalai iš šukuotų pluoštų,
neskirti mažmeninei prekybai

Cotton yarn of combed fibres, n.p.r.s.

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for
woven fabrics (excluding for carpets and
floor coverings)

Nešukuotos medvilnės verpalai
audiniams (išskyrus verpalus kilimams ir
kiliminei dangai), neskirti mažmeninei
prekybai

13.10.61.32

13.10.61.32

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)

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for
knitted fabrics and hosiery

Nešukuotos medvilnės verpalai
megztinėms medžiagoms ir kojinėms,
neskirti mažmeninei prekybai

13.10.61.33

13.10.61.33

Nešukuotos medvilnės verpalai
megztinėms medžiagoms ir kojinėms,
neskirti mažmeninei prekybai

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for
knitted fabrics and hosiery

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės

13.10.61.35

13.10.61.35

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės

Yarn of uncombed cotton, n.p.r.s., for
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other uses (including carpets and floor
coverings)

verpalai (įskaitant 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)

Šukuotos medvilnės verpalai audiniams
(išskyrus verpalus kilimams ir kiliminei
dangai), neskirti mažmeninei prekybai

13.10.61.52

Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for
knitted fabrics and hosiery

Šukuotos medvilnės verpalai megztinėms
medžiagoms ir kojinėms, neskirti
mažmeninei prekybai

13.10.61.53

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir
kiliminei dangai), neskirti mažmeninei
prekybai

other uses (including carpets and floor
coverings)

13.10.61.52

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)

13.10.61.53

Šukuotos medvilnės verpalai megztinėms
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for
medžiagoms ir kojinėms, neskirti
knitted fabrics and hosiery
mažmeninei prekybai
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for other
uses (including carpets and floor
coverings)

Kitos paskirties šukuotos medvilnės
Yarn of combed cotton, n.p.r.s., for other
verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir
uses (including carpets and floor
kiliminei dangai), neskirti mažmeninei
coverings)
prekybai

13.10.61.55

13.10.61.55

Kitos paskirties šukuotos medvilnės
verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir
kiliminei dangai), neskirti mažmeninei
prekybai

Cotton yarn, p.r.s. (excluding sewing
thread)

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo
siūlus), skirti mažmeninei prekybai

13.10.61.60

13.10.61.60

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo
siūlus), skirti mažmeninei prekybai

Cotton yarn, p.r.s. (excluding sewing
thread)

Cotton sewing thread

Medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.62.00

13.10.62.00

Medvilniniai siuvimo siūlai

Cotton sewing thread

Flax yarn, n.p.r.s.

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei
prekybai

13.10.71.10

13.10.71.10

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei
prekybai

Flax yarn, n.p.r.s.

Flax yarn, p.r.s.

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei
prekybai

13.10.71.20

13.10.71.20

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei
prekybai

Flax yarn, p.r.s.

Yarn of vegetable or bast fibres
(excluding flax); paper yarn

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai
(išskyrus lininius verpalus); popieriaus
verpalai

13.10.72.00

13.10.72.00

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai
Yarn of vegetable or bast fibres
(išskyrus lininius verpalus); popieriaus
(excluding flax); paper yarn
verpalai

Multiple or cabled synthetic filament
yarn, n.p.r.s.

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetiniai
gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai

13.10.81.10

13.10.81.10

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetiniai
gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai

Multiple or cabled synthetic filament
yarn, n.p.r.s.

Multiple or cabled yarn of artificial
filaments, n.p.r.s. (excluding sewing
thread)

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtiniai
gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.81.30

13.10.81.30

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtiniai
gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

Multiple or cabled yarn of artificial
filaments, n.p.r.s. (excluding sewing
thread)

13.10.81.50

13.10.81.50

Verpalai iš cheminių gijinių siūlų (išskyrus
Man-made filament yarn, p.r.s. (excluding
siuvimo siūlus), skirti mažmeninei
sewing thread)
prekybai

13.10.82.10

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn (other than sewing thread)
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 %
containing ≥ 85 % by weight of synthetic
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
staple fibres, n.p.r.s.
mažmeninei prekybai

13.10.82.50

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn (other than sewing thread)
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 %
containing ≥ 85 % by weight of synthetic
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
staple fibres, p.r.s.
mažmeninei prekybai

Verpalai iš cheminių gijinių siūlų (išskyrus
Man-made filament yarn, p.r.s. (excluding
siuvimo siūlus), skirti mažmeninei
sewing thread)
prekybai
Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn (other than sewing thread)
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 %
containing ≥ 85 % by weight of synthetic
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
staple fibres, n.p.r.s.
mažmeninei prekybai
Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn (other than sewing thread)
pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 %
containing ≥ 85 % by weight of synthetic
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
staple fibres, p.r.s.
mažmeninei prekybai
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Verpalai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Yarn of synthetic staple fibres mixed with
sumaišytų su vilna, neskirti mažmeninei
wool, n.p.r.s
prekybai
Verpalai, kuriuose poliesterio
Yarn containing < 85 % by weight of
kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip
polyester staple fibres (other than sewing 85 %, maišyti su dirbtiniais pluoštais
thread), mixed with artificial fibres, n.p.r.s. (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
mažmeninei prekybai
Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn containing < 85 % by weight of
pluoštai, maišyti su karštine vilna ar
synthetic staple fibres (other than sewing
švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro
thread) mixed with carded wool or fine
mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo
animal hair, n.p.r.s.
siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn containing < 85 % by weight of
synthetic staple fibres, mixed with
combed wool or fine animal hair, n.p.r.s.

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai, maišyti su šukuotine vilna ar
švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro
mažiau kaip 85 %, neskirti mažmeninei
prekybai

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn containing < 85 % by weight of
pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %,
synthetic staple fibres (other than sewing
maišyti su medvilne (išskyrus siuvimo
thread), mixed with cotton, n.p.r.s.
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.

Kiti, niekur kitur nepriskirti verpalai,
kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai
sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus
siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei
prekybai

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn containing < 85 % by weight of
pluoštai sudaro mažiau kaip 85%
synthetic staple fibres (other than sewing
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
thread), p.r.s.
mažmeninei prekybai

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

13.10.83.Z0

Verpalai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Yarn of synthetic staple fibres mixed with
sumaišytų su vilna, neskirti mažmeninei
wool, n.p.r.s
prekybai

13.10.83.20

Verpalai, kuriuose poliesterio
kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip Yarn containing < 85 % by weight of
85 %, maišyti su dirbtiniais pluoštais
polyester staple fibres (other than sewing
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
thread), mixed with artificial fibres, n.p.r.s.
mažmeninei prekybai

13.10.83.33

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai, maišyti su karštine vilna ar
švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro
mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo
siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

13.10.83.36

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai, maišyti su šukuotine vilna ar
Yarn containing < 85 % by weight of
švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro
synthetic staple fibres, mixed with
mažiau kaip 85 %, neskirti mažmeninei
combed wool or fine animal hair, n.p.r.s.
prekybai

13.10.83.40

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn containing < 85 % by weight of
pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %,
synthetic staple fibres (other than sewing
maišyti su medvilne (išskyrus siuvimo
thread), mixed with cotton, n.p.r.s.
siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

13.10.83.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti verpalai,
kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai Other yarns, containing < 85 % by
sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus
weight of synthetic staple fibres (other
siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei
than sewing thread), n.p.r.s., n.e.c.
prekybai

13.10.83.90

13.10.83.90

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai
Yarn containing < 85 % by weight of
pluoštai sudaro mažiau kaip 85%
synthetic staple fibres (other than sewing
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
thread), p.r.s.
mažmeninei prekybai

13.10.83.Z0

13.10.83.20

13.10.83.33

13.10.83.36

13.10.83.40

13.10.83.80

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.

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, n.p.r.s.

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
mažmeninei prekybai

13.10.84.10

13.10.84.10

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), neskirti
mažmeninei prekybai

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, n.p.r.s.

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, p.r.s.

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
mažmeninei prekybai

13.10.84.30

13.10.84.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), skirti
mažmeninei prekybai

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, p.r.s.

Sewing thread of man-made filaments

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų

13.10.85.10

13.10.85.10

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų

Sewing thread of man-made filaments
Sewing thread of man-made staple fibres
Woven fabrics of silk or silk waste

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių
Sewing thread of man-made staple fibres
pluoštų

13.10.85.50

13.10.85.50

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių
pluoštų

Woven fabrics of silk or silk waste

13.20.11.00

13.20.11.00

Šilko arba šilko atliekų audiniai
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Woven fabrics of carded wool or carded
fine animal hair

Karštinės vilnos arba karštinių
švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

13.20.12.30

13.20.12.30

Karštinės vilnos arba karštinių
švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

Woven fabrics of carded wool or carded
fine animal hair

Woven fabrics of combed wool or
combed fine animal hair; woven fabrics
of coarse animal hair

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių
švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai;
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų audiniai

13.20.12.60

13.20.12.60

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

Woven fabrics of flax, containing ≥ 85 %
by weight of flax

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro
ne mažiau kaip 85 %

13.20.13.30

13.20.13.30

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro Woven fabrics of flax, containing ≥ 85 %
ne mažiau kaip 85 %
by weight of flax

Woven fabrics of flax, containing < 85 %
by weight of flax

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro
mažiau kaip 85 %

13.20.13.60

13.20.13.60

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro Woven fabrics of flax, containing < 85 %
mažiau kaip 85 %
by weight of flax

Woven fabrics of jute or of other textile
bast fibres (excluding flax, true hemp,
ramie)

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės
pluoštų (išskyrus lino, kanapių, ramės)
audiniai

13.20.14.00

13.20.14.00

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)

Woven fabrics of true hemp, ramie or
other vegetable textile fibres (excluding
flax, jute, other textile bast fibres); paper
yarn

Techninės ir pramoninės paskirties
kanapių, ramės arba kitų augalinių
tekstilės pluoštų (išskyrus lino, džiuto,
kitus karnienos tekstilės pluoštus)
audiniai; popieriaus verpalų audiniai

13.20.19.00

13.20.19.00

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

Cotton fabrics, ≤ 200 g/m² (excluding
gauze and coloured yarns)

Medvilniniai audiniai (išskyrus gazą ir
audinius iš įvairių spalvų verpalų), kurių
plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m²

13.20.20.Z1

13.20.20.Z1

Medvilniniai audiniai (išskyrus gazą ir
Cotton fabrics, ≤ 200 g/m² (excluding
audinius iš įvairių spalvų verpalų), kurių
gauze and coloured yarns)
plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m²

Cotton fabrics, > 200 g/m² (excluding
coloured yarns)

Medvilniniai audiniai (išskyrus audinius iš
įvairių spalvų verpalų), kurių plotinis
tankis didesnis kaip 200 g/m²

13.20.20.Z2

13.20.20.Z2

Medvilniniai audiniai (išskyrus audinius iš
Cotton fabrics, > 200 g/m² (excluding
įvairių spalvų verpalų), kurių plotinis
coloured yarns)
tankis didesnis kaip 200 g/m²

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours (excluding denim)

Medvilniniai audiniai (išskyrus džinsinį
audinį) iš įvairių spalvų verpalų

13.20.20.Z3

13.20.20.Z3

Medvilniniai audiniai (išskyrus džinsinį
audinį) iš įvairių spalvų verpalų

Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
for clothing

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai,
kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200
g/m², drabužiams

13.20.20.14

13.20.20.14

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, Woven fabrics of cotton, not of yarns of
kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
g/m², drabužiams
for clothing

Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
for household linen or home furnishing
textiles

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai,
kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200
g/m², namų ūkio skalbiniams arba
patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

13.20.20.17

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
Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
for technical or industrial uses (excluding
gauze, medical gauze)

13.20.20.17

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours (excluding denim)

Techninės ir pramoninės paskirties
Woven fabrics of cotton, not of yarns of
medvilniniai audiniai (išskyrus gazą ir
different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
medicininę marlę), kurių plotinis tankis
for technical or industrial uses (excluding
ne didesnis kaip 200 g/m², iš vienspalvių
gauze, medical gauze)
verpalų

13.20.20.19

13.20.20.19

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 weighing ≤ 100
g/m², for medical gauzes, bandages and
dressings

Medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis
ne didesnis kaip 100 g/m², bintams,
tvarsliavai ir medicininei marlei

13.20.20.20

13.20.20.20

Medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis Woven fabrics of cotton weighing ≤ 100
ne didesnis kaip 100 g/m², bintams,
g/m², for medical gauzes, bandages and
tvarsliavai ir medicininei marlei
dressings

Woven fabrics of cotton of yarns of

Įvairių spalvų medvilninių verpalų

13.20.20.31

13.20.20.31

Audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis Woven fabrics of cotton of yarns of
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different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
for shirts and blouses

audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis
kaip 200 g/m², skirti marškiniams ir
palaidinukėms

Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing > 200 g/m²,
for clothing

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai,
kurių plotinis tankis didesnis kaip 200
g/m², skirti drabužiams

Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing > 200 g/m²,
for household linen or home furnishing
textiles

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 technical or industrial uses

Vienspalvių verpalų techninės ar
pramoninės paskirties medvilniniai
audiniai, kurių plotinis tankis didesnis
kaip 200 g/m²

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas
kaip 200 g/m², marškiniams ir
palaidinukėms iš įvairių spalvų
medvilninių verpalų

PRODCOM 2017 Name
different colours, weighing ≤ 200 g/m²,
for shirts and blouses

13.20.20.42

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, Woven fabrics of cotton, not of yarns of
kurių plotinis tankis didesnis kaip 200
different colours, weighing > 200 g/m²,
g/m², skirti drabužiams
for clothing

13.20.20.44

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai,
kurių plotinis tankis didesnis kaip 200
g/m², namų ūkio skalbiniams arba
patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

13.20.20.49

13.20.20.49

Techninės ar pramoninės paskirties
Woven fabrics of cotton, not of yarns of
medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis
different colours, weighing > 200 g/m²,
didesnis kaip 200 g/m², iš vienspalvių
for technical or industrial uses
verpalų

Woven fabrics of denim cotton weighing Medvilniniai džinsiniai audiniai (įskaitant
> 200 g/m² (including denim other than ne mėlynos spalvos džinsinį audinį), kurių
blue)
plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m²

13.20.20.60

13.20.20.60

Medvilniniai džinsiniai audiniai (įskaitant Woven fabrics of denim cotton weighing
ne mėlynos spalvos džinsinį audinį), kurių > 200 g/m² (including denim other than
plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m²
blue)

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for other clothing

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai
audiniai kitai aprangai

13.20.20.72

13.20.20.72

Medvilniniai audiniai kitai aprangai iš
įvairių spalvų verpalų

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for other clothing

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for household linen or
home furnishing textiles

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai
audiniai namų ūkio skalbiniams arba
patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

13.20.20.74

13.20.20.74

Medvilniniai audiniai namų ūkio
skalbiniams arba patalpų dekoravimo
tekstilės dirbiniams iš įvairių spalvų siūlų

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for household linen or
home furnishing textiles

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for technical or
industrial uses

Įvairių spalvų verpalų techninės ar
pramoninės paskirties medvilniniai
audiniai

13.20.20.79

13.20.20.79

Techninės ar pramoninės paskirties
medvilniniai audiniai iš įvairių spalvų
verpalų

Woven fabrics of cotton of yarns of
different colours, for technical or
industrial uses

Woven fabrics of man-made filament
yarns obtained from high tenacity yarn,
strip or the like (including nylon, other
polyamides, polyester, viscose rayon)

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų,
pagamintų iš labai atsparių tempimui
siūlų, juostelių arba panašių dirbinių
(įskaitant nailoną, kitus poliamidus,
poliesterius, viskozę)

13.20.31.30

13.20.31.30

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų,
pagamintų iš labai atsparių tempimui
siūlų, juostelių arba panašių dirbinių
(įskaitant nailoną, kitus poliamidus,
poliesterius, viskozę)

Woven fabrics of man-made filament
yarns obtained from high tenacity yarn,
strip or the like (including nylon, other
polyamides, polyester, viscose rayon)

Woven fabrics of synthetic filament yarns Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus
(excluding those obtained from high
audinius iš labai atsparių tempimui siūlų
tenacity yarn or strip and the like)
arba juostelių ir panašių dirbinių)

13.20.31.50

13.20.31.50

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus Woven fabrics of synthetic filament yarns
audinius iš labai atsparių tempimui siūlų (excluding those obtained from high
arba juostelių ir panašių dirbinių)
tenacity yarn or strip and the like)

Woven fabrics of artificial filament yarns
(excluding those obtained from high
tenacity yarn)

Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų (išskyrus
audinius iš labai atsparių tempimui siūlų)

13.20.31.70

13.20.31.70

Woven fabrics of artificial filament yarns
Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų (išskyrus
(excluding those obtained from high
audinius iš labai atsparių tempimui siūlų)
tenacity yarn)

Woven fabrics of synthetic staple fibres,
containing 85 % or more by weight of
synthetic staple fibres

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių
pluoštų yra ne mažiau kaip 85 %

13.20.32.10

13.20.32.10

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, Woven fabrics of synthetic staple fibres,
kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių
containing 85 % or more by weight of
pluoštų yra ne mažiau kaip 85 %
synthetic staple fibres

Woven fabrics of synthetic staple fibres,
containing less than 85 % by weight of

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau

13.20.32.20

13.20.32.20

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, Woven fabrics of synthetic staple fibres,
kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau containing less than 85 % by weight of
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Woven fabrics of cotton, not of yarns of
different colours, weighing > 200 g/m²,
for household linen or home furnishing
textiles
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such fibres, mixed mainly or solely with
cotton (excluding fabrics of yarns of
different colours)

kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba
vien tik su medvilne (išskyrus audinius iš
įvairiaspalvių siūlų)

kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba
vien tik su medvilne (išskyrus audinius iš
įvairiaspalvių siūlų)

such fibres, mixed mainly or solely with
cotton (excluding fabrics of yarns of
different colours)

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

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau
kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba
vien tik su medvilne, iš įvairiaspalvių
verpalų

13.20.32.30

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

Woven fabrics of synthetic staple fibres
mixed mainly or solely with carded wool
or fine animal hair

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
sumaišytų daugiausia arba vien tik su
karštine vilna ar karštiniais švelniavilnių
gyvūnų plaukais

13.20.32.40

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Woven fabrics of synthetic staple fibres
sumaišytų daugiausia arba vien tik su
mixed mainly or solely with carded wool
karštine vilna ar karštiniais švelniavilnių
or fine animal hair
gyvūnų plaukais

13.20.32.50

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Woven fabrics of synthetic staple fibres
sumaišytų daugiausia arba vien tik su
mixed mainly or solely with combed wool
šukuotine vilna ar šukuotiniais
or fine animal hair
švelniavilnių gyvūnų plaukais

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Woven fabrics of synthetic staple fibres
sumaišytų daugiausia arba vien tik su
mixed mainly or solely with combed wool
šukuotine vilna ar šukuotiniais
or fine animal hair
švelniavilnių gyvūnų plaukais

13.20.32.30

13.20.32.40

13.20.32.50

Woven fabrics of synthetic staple fibres
mixed other than with wool, fine animal
hair or cotton

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
maišytų su kitais pluoštais, išskyrus
vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų ar
medvilnės pluoštus

13.20.32.90

13.20.32.90

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų,
Woven fabrics of synthetic staple fibres
maišytų su kitais pluoštais, išskyrus
mixed other than with wool, fine animal
vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų ar
hair or cotton
medvilnės pluoštus

Woven fabrics of artificial staple fibres,
not of yarns of different colours

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš
vienspalvių verpalų

13.20.33.30

13.20.33.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš
vienspalvių verpalų

Woven fabrics of artificial staple fibres,
not of yarns of different colours

Woven fabrics of artificial staple fibres, of Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš
yarns of different colours
įvairių spalvų verpalų

13.20.33.50

13.20.33.50

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš
įvairių spalvų verpalų

Woven fabrics of artificial staple fibres, of
yarns of different colours
Warp and weft pile fabrics; chenille
fabrics (excluding terry towelling and
similar woven terry fabrics of cotton,
tufted textile fabrics, narrow fabrics)

Warp and weft pile fabrics; chenille
fabrics (excluding terry towelling and
similar woven terry fabrics of cotton,
tufted textile fabrics, narrow fabrics)

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai,
šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius
medvilninius rankšluosčių audinius ir
panašius kilpinius medvilninius audinius,
siūtines pūkines tekstilės medžiagas,
juostinius audinius)

13.20.41.00

13.20.41.00

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai,
šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius
medvilninius rankšluosčių audinius ir
panašius kilpinius medvilninius audinius,
siūtines pūkines tekstilės medžiagas,
juostinius audinius)

Terry towelling and similar woven terry
fabrics of cotton

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių
audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai
audiniai

13.20.42.00

13.20.42.00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių
audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai
audiniai

Terry towelling and similar woven terry
fabrics of cotton

Terry towelling and similar woven terry
fabrics (excluding of cotton)

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs
kilpiniai audiniai (išskyrus medvilninius)

13.20.43.00

13.20.43.00

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs
kilpiniai audiniai (išskyrus medvilninius)

Terry towelling and similar woven terry
fabrics (excluding of cotton)

Gauze (excluding medical gauze, narrow
woven fabrics)

Gazas (išskyrus medicininę marlę,
juostinius audinius)

13.20.44.00

13.20.44.00

Gazas (išskyrus medicininę marlę,
juostinius audinius)

Gauze (excluding medical gauze, narrow
woven fabrics)

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos
Tufted textile fabrics (excluding tufted
(išskyrus siūtinius pūkinius kilimus ir kitą
carpets and other textile floor coverings)
tekstilės kiliminę dangą)

13.20.45.00

13.20.45.00

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos
(išskyrus siūtinius pūkinius kilimus ir kitą
tekstilės kiliminę dangą)

Tufted textile fabrics (excluding tufted
carpets and other textile floor coverings)

Woven fabrics of glass fibre (including

13.20.46.00

13.20.46.00

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant

Woven fabrics of glass fibre (including

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant

41/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

narrow fabrics, glass wool)

juostinius audinius, stiklo vatą)

Dyeing of fibres

Pluoštų dažymas

13.30.11.10

Dyeing of silk yarn

Šilko verpalų dažymas

13.30.11.21

Dyeing of yarns of wool, fine or coarse
animal hair and horsehair

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų ir ašutų verpalų dažymas

Dyeing of cotton yarn (excluding sewing
thread)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

juostinius audinius, stiklo vatą)

narrow fabrics, glass wool)

13.30.11.10

Pluoštų dažymas

Dyeing of fibres

13.30.11.21

Šilko verpalų dažymas

Dyeing of silk yarn

13.30.11.22

13.30.11.22

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų ir ašutų verpalų dažymas

Dyeing of yarns of wool, fine or coarse
animal hair and horsehair

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

13.30.11.23

13.30.11.23

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

Dyeing of cotton yarn (excluding sewing
thread)

Dyeing of flax, jute, other textile bast
fibres, vegetable textile fibres and paper
yarn

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
popierinių verpalų dažymas

13.30.11.24

13.30.11.24

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

Dyeing of thread of synthetic filaments
(excluding sewing thread)

Sintetinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

13.30.11.25

13.30.11.25

Sintetinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

Dyeing of thread of synthetic filaments
(excluding sewing thread)

Dyeing of thread of artificial filaments
(excluding sewing thread)

Dirbtinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

13.30.11.26

13.30.11.26

Dirbtinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus
siuvimo siūlus)

Dyeing of thread of artificial filaments
(excluding sewing thread)

Dyeing of yarn of synthetic staple fibres
(excluding sewing thread)

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų
dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

13.30.11.27

13.30.11.27

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų
dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

Dyeing of yarn of synthetic staple fibres
(excluding sewing thread)

Dyeing of yarn of artificial staple fibres
(excluding sewing thread)

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų
dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

13.30.11.28

13.30.11.28

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų
dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

Dyeing of yarn of artificial staple fibres
(excluding sewing thread)

Bleaching of woven fabrics of silk

Šilkinių audinių balinimas

13.30.12.10

13.30.12.10

Šilkinių audinių balinimas

Bleaching of woven fabrics of silk

Bleaching of woven fabrics of wool, fine
or coarse animal hair or horsehair

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių balinimas

13.30.12.20

13.30.12.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių Bleaching of woven fabrics of wool, fine
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių balinimas or coarse animal hair or horsehair

Bleaching of woven fabrics of cotton

Medvilninių audinių balinimas

13.30.12.30

13.30.12.30

Medvilninių audinių balinimas

Bleaching of woven fabrics of cotton
Bleaching of woven fabrics of flax, jute,
other textile bast fibres, vegetable textile
fibres and paper yarn

Bleaching of woven fabrics of flax, jute,
Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
other textile bast fibres, vegetable textile pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
fibres and paper yarn
popierinių verpalų audinių balinimas

13.30.12.40

13.30.12.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
popierinių verpalų audinių balinimas

Bleaching of woven fabrics of synthetic
filament yarn or of synthetic fibres

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba
sintetinių pluoštų balinimas

13.30.12.50

13.30.12.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba
sintetinių pluoštų balinimas

Bleaching of woven fabrics of synthetic
filament yarn or of synthetic fibres

Bleaching of woven fabrics of artificial
filament yarn or of artificial fibres

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba
dirbtinių pluoštų balinimas

13.30.12.60

13.30.12.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba
dirbtinių pluoštų balinimas

Bleaching of woven fabrics of artificial
filament yarn or of artificial fibres
Bleaching of woven pile fabrics and
chenille fabrics (excluding terry towelling
and similar woven terry fabrics of cotton,
narrow woven fabrics)

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių
Bleaching of woven pile fabrics and
balinimas (išskyrus kilpinius medvilninius
chenille fabrics (excluding terry towelling
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
and similar woven terry fabrics of cotton,
medvilninius audinius, juostinius
narrow woven fabrics)
audinius)

13.30.12.70

13.30.12.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių
balinimas (išskyrus kilpinius medvilninius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, juostinius
audinius)

Bleaching of terry towelling and similar
terry fabrics (excluding tufted textile
fabrics)

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių
kilpinių audinių balinimas (išskyrus
siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

13.30.12.80

13.30.12.80

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)

Bleaching of knitted or crocheted fabrics

Nertinių arba megztinių medžiagų
balinimas

13.30.12.90

13.30.12.90

Nertinių arba megztinių medžiagų
balinimas

Bleaching of knitted or crocheted fabrics
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Dyeing of woven fabrics of silk or of silk
waste

Šilko ir šilko atliekų audinių dažymas

13.30.13.10

13.30.13.10

Šilko ir šilko atliekų audinių dažymas

Dyeing of woven fabrics of silk or of silk
waste

Dyeing of woven fabrics of wool, fine or
coarse animal hair or horsehair

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių dažymas

13.30.13.20

13.30.13.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių Dyeing of woven fabrics of wool, fine or
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių dažymas coarse animal hair or horsehair

Dyeing of woven fabrics of cotton

Medvilninių audinių dažymas

13.30.13.30

13.30.13.30

Medvilninių audinių dažymas

Dyeing of woven fabrics of cotton
Dyeing of woven fabrics of flax, jute,
other textile bast fibres, vegetable textile
fibres and paper yarn

Dyeing of woven fabrics of flax, jute,
Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
other textile bast fibres, vegetable textile pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
fibres and paper yarn
popierinių verpalų audinių dažymas

13.30.13.40

13.30.13.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
popierinių verpalų audinių dažymas

Dyeing of woven fabrics of synthetic
filament yarn or of synthetic fibres

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba
sintetinių pluoštų dažymas

13.30.13.50

13.30.13.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba
sintetinių pluoštų dažymas

Dyeing of woven fabrics of synthetic
filament yarn or of synthetic fibres

Dyeing of woven fabrics of artificial
filament yarn or of artificial fibres

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba
dirbtinių pluoštų dažymas

13.30.13.60

13.30.13.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba
dirbtinių pluoštų dažymas

Dyeing of woven fabrics of artificial
filament yarn or of artificial fibres
Dyeing of woven pile fabrics and chenille
fabrics (excluding terry towelling and
similar woven terry fabrics of cotton,
narrow woven fabrics)

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių
Dyeing of woven pile fabrics and chenille
(išskyrus kilpinius medvilninius
fabrics (excluding terry towelling and
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
similar woven terry fabrics of cotton,
medvilninius audinius, juostinius
narrow woven fabrics)
audinius) dažymas

13.30.13.70

13.30.13.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių
(išskyrus kilpinius medvilninius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, juostinius
audinius) dažymas

Dyeing of terry towelling and similar
terry fabrics (excluding tufted textile
fabrics)

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių
kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines
tekstilės medžiagas) dažymas

13.30.13.80

13.30.13.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių
Dyeing of terry towelling and similar
kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines terry fabrics (excluding tufted textile
tekstilės medžiagas) dažymas
fabrics)

Dyeing of knitted or crocheted fabrics
and non-wovens

Megztinių ir nertinių medžiagų ir
neaustinių medžiagų dažymas

13.30.13.90

13.30.13.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir
neaustinių medžiagų dažymas

Dyeing of knitted or crocheted fabrics
and non-wovens

Finishing of woven fabrics of silk
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą,
dažymą, marginimą)

13.30.19.10

13.30.19.10

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą,
dažymą, marginimą)

Finishing of woven fabrics of silk
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Finishing of woven fabrics of wool, fine
or coarse animal hair or horsehair
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių apdaila
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.20

13.30.19.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių Finishing of woven fabrics of wool, fine
gyvūnų plaukų ir ašutų audinių apdaila
or coarse animal hair or horsehair
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Finishing of woven fabrics of cotton
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Medvilninių audinių apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.30

13.30.19.30

Medvilninių audinių apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

Finishing of woven fabrics of cotton
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Finishing of woven fabrics of flax, jute,
other textile bast fibres, vegetable textile
fibres and paper yarn (excluding
bleaching, dyeing, printing)

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės
pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir
popierinių verpalų audinių apdaila
(išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.40

13.30.19.40

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)

Finishing of woven fabrics of synthetic
filament yarn or of synthetic fibres
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba
sintetinių pluoštų apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.50

13.30.19.50

Audinių iš sintetinių gijinių 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)

Finishing of woven fabrics of artificial
filament yarn or of artificial fibres
(excluding bleaching, dyeing, printing)

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba
dirbtinių pluoštų apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.60

13.30.19.60

Audinių iš dirbtinių gijinių 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)

Finishing (excluding bleaching, dyeing,

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių

13.30.19.70

13.30.19.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių

Finishing (excluding bleaching, dyeing,
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(išskyrus kilpinius medvilninius
printing) of woven pile fabrics and
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
chenille fabrics (excluding terry towelling
medvilninius audinius, juostinius
and similar woven terry fabrics of cotton,
audinius) apdaila (išskyrus balinimą,
narrow woven fabrics)
dažymą, marginimą)

(išskyrus kilpinius medvilninius
rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius
medvilninius audinius, juostinius
audinius) apdaila (išskyrus balinimą,
dažymą, marginimą)

printing) of woven pile fabrics and
chenille fabrics (excluding terry towelling
and similar woven terry fabrics of cotton,
narrow woven fabrics)

Finishing (excluding bleaching, dyeing,
printing), of terry towelling and similar
terry fabrics (excluding tufted textile
fabrics)

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių
kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines
tekstilės medžiagas) apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.80

13.30.19.80

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)

Finishing of knitted or crocheted fabrics
and non-wovens (excluding bleaching,
dyeing, printing)

Megztinių ir nertinių medžiagų ir
neaustinių medžiagų apdaila (išskyrus
balinimą, dažymą, marginimą)

13.30.19.90

13.30.19.90

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)

Finishing services of clothing

Aprangos apdailos paslaugos

13.30.19.95

13.30.19.95

Aprangos apdailos paslaugos

Finishing services of clothing

Pile fabrics, terry fabrics, knitted or
crocheted

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar
kilpinės medžiagos

13.91.11.00

13.91.11.00

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar
kilpinės medžiagos

Pile fabrics, terry fabrics, knitted or
crocheted

Knitted or crocheted fabrics (excluding
pile fabrics)

Megztinės arba nertinės medžiagos
(išskyrus pūkines medžiagas)

13.91.19.10

13.91.19.10

Megztinės arba nertinės medžiagos
(išskyrus pūkines medžiagas)

Knitted or crocheted fabrics (excluding
pile fabrics)

Artificial fur and articles thereof

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

13.91.19.20

13.91.19.20

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

Artificial fur and articles thereof

Blankets and travelling rugs of wool or
fine animal hair (excluding electric
blankets)

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes)
ir kelioniniai pledai iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų

13.92.11.30

13.92.11.30

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)

Blankets and travelling rugs of synthetic
fibres (excluding electric blankets)

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes)
ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų

13.92.11.50

13.92.11.50

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes)
ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų

Blankets and travelling rugs of synthetic
fibres (excluding electric blankets)

Blankets (excluding electric blankets) and
travelling rugs of textile materials
(excluding of wool or fine animal hair, of
synthetic fibres)

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes)
ir kelioniniai pledai iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų
plaukų, sintetinių pluoštų)

13.92.11.90

13.92.11.90

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)

Bed linen of knitted or crocheted textiles

Lovos skalbiniai iš megztinių arba
nertinių tekstilės medžiagų

13.92.12.30

13.92.12.30

Lovos skalbiniai iš megztinių arba
nertinių tekstilės medžiagų

Bed linen of knitted or crocheted textiles

Bed linen of cotton (excluding knitted or Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
crocheted)
nertus) iš medvilnės

13.92.12.53

13.92.12.53

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus) iš medvilnės

Bed linen of cotton (excluding knitted or
crocheted)

Bed linen of flax or ramie (excluding
knitted or crocheted)

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus) iš lino arba ramės

13.92.12.55

13.92.12.55

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus) iš lino arba ramės

Bed linen of flax or ramie (excluding
knitted or crocheted)

Bed linen of woven textiles (excluding of
cotton, of flax or ramie)

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės
medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino ar
ramės)

13.92.12.59

13.92.12.59

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės
medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino ar
ramės)

Bed linen of woven textiles (excluding of
cotton, of flax or ramie)

Bed linen of non-woven man-made
fibres (excluding knitted or crocheted)

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus) iš neaustinių cheminių pluoštų

13.92.12.70

13.92.12.70

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba
nertus) iš neaustinių cheminių pluoštų

Bed linen of non-woven man-made
fibres (excluding knitted or crocheted)

Table linen of knitted or crocheted
textiles

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

13.92.13.30

13.92.13.30

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

Table linen of knitted or crocheted
textiles

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

PRODCOM 2019 Pavadinimas

44/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Table linen of cotton (excluding knitted
or crocheted)

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus
megztus arba nertus)

13.92.13.53

13.92.13.53

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus
megztus arba nertus)

Table linen of flax (excluding knitted or
crocheted)

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus
arba nertus)

13.92.13.55

13.92.13.55

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus Table linen of flax (excluding knitted or
arba nertus)
crocheted)

Table linen of woven man-made fibres
and of other woven or non-woven
textiles (excluding of cotton, of flax)

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių
pluoštų ir iš kitų austinių arba neaustinių
tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės
ir lino)

13.92.13.59

13.92.13.59

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių
Table linen of woven man-made fibres
pluoštų ir iš kitų austinių arba neaustinių
and of other woven or non-woven
tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės
textiles (excluding of cotton, of flax)
ir lino)

Table linen of non-woven man-made
fibres

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių
pluoštų

13.92.13.70

13.92.13.70

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių
pluoštų

Table linen of non-woven man-made
fibres

13.92.14.30

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

Woven toilet linen and kitchen linen, of
textiles (excluding terry towelling or
similar terry fabrics of cotton)

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir
Toilet linen and kitchen linen, of terry
virtuvės skalbiniai iš kilpinių
towelling or similar terry fabrics of cotton rankšluostinių arba panašių kilpinių
medžiagų

13.92.14.30

Table linen of cotton (excluding knitted
or crocheted)

Woven toilet linen and kitchen linen, of
textiles (excluding terry towelling or
similar terry fabrics of cotton)

Austiniai skalbiniai kūno priežiūrai ir
virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš kilpinių rankšluostinių ir
panašių kilpinių medvilninių audinių)

13.92.14.50

13.92.14.50

Austiniai skalbiniai kūno priežiūrai ir
virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš kilpinių rankšluostinių ir
panašių kilpinių medvilninių audinių)

Toilet linen and kitchen linen, of nonwoven man-made fibres

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės
skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

13.92.14.70

13.92.14.70

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės
skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

Toilet linen and kitchen linen, of nonwoven man-made fibres

Curtains and interior blinds, curtain or
bed valances, of knitted or crocheted
materials

Užuolaidos ir vidinės uždangos,
užuolaidų arba lovų lambrekenai iš
megztinių arba nertinių medžiagų

13.92.15.30

13.92.15.30

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

Curtains and interior blinds, curtain or
bed valances, of woven materials

Užuolaidos ir vidinės uždangos,
užuolaidų arba lovų lambrekenai iš
austinių medžiagų

13.92.15.50

13.92.15.50

Užuolaidos ir vidinės uždangos,
užuolaidų arba lovų lambrekenai iš
austinių medžiagų

Curtains and interior blinds, curtain or
bed valances, of woven materials

Curtains and interior blinds, curtain or
bed valances, of non-woven materials

Užuolaidos ir vidinės uždangos,
užuolaidų arba lovų lambrekenai iš
neaustinių medžiagų

13.92.15.70

13.92.15.70

Užuolaidos ir vidinės uždangos,
užuolaidų arba lovų lambrekenai iš
neaustinių medžiagų

Curtains and interior blinds, curtain or
bed valances, of non-woven materials

Hand-woven tapestries of the type
Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais,
and needle-worked tapestries (including
petit point, cross-stitch) whether or not
made up

Rankomis austi „Gobelins“, „Flanders“,
„Aubusson“, „Beauvais“ ir panašių rūšių
gobelenai, taip pat siuvinėti (pvz., mažu
dygsneliu, kryželiu) gatavi arba ne
gobelenai

13.92.16.20

13.92.16.20

Rankomis austi „Gobelins“, „Flanders“,
„Aubusson“, „Beauvais“ ir panašių rūšių
gobelenai, taip pat siuvinėti (pvz., mažu
dygsneliu, kryželiu) gatavi arba ne
gobelenai

Hand-woven tapestries of the type
Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais,
and needle-worked tapestries (including
petit point, cross-stitch) whether or not
made up

Bedspreads (excluding eiderdowns)

Lovatiesės (išskyrus dygsniuotas pūkines
antklodes)

13.92.16.40

13.92.16.40

Lovatiesės (išskyrus dygsniuotas pūkines
Bedspreads (excluding eiderdowns)
antklodes)

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,

Dirbiniai patalpoms dekoruoti, įskaitant
baldų ir pagalvėlių apvalkalus, taip pat
apvalkalus automobilių sėdynėms
(išskyrus antklodes, kelioninius pledus,
lovos, stalo ir virtuvės skalbinius,

13.92.16.60

Dirbiniai patalpoms dekoruoti, įskaitant
baldų ir pagalvėlių apvalkalus, taip pat
apvalkalus automobilių sėdynėms
(išskyrus antklodes, kelioninius pledus,
lovos, stalo ir virtuvės skalbinius,
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blinds, valances and bedspreads)

skalbinius kūno priežiūrai, užuolaidas ir
vidines uždangas, lambrekenus arba
lovatieses)

skalbinius kūno priežiūrai, užuolaidas ir
vidines uždangas, lambrekenus arba
lovatieses)

blinds, valances and bedspreads)

Sets of woven fabrics and yarns for
making up into rugs, tapestries,
embroidered table cloths, serviettes, or
similar textile articles, p.r.s.

Audinių ir verpalų rinkiniai kilimėliams,
gobelenams, siuvinėtoms staltiesėms ar
servetėlėms arba panašiems tekstilės
dirbiniams gaminti, skirti mažmeninei
prekybai

13.92.16.80

13.92.16.80

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.

Sacks and bags, of cotton, used for
packing goods

Medvilniniai maišai ir krepšiai prekėms
pakuoti

13.92.21.30

13.92.21.30

Medvilniniai maišai ir krepšiai prekėms
pakuoti

Sacks and bags, of cotton, used for
packing goods

Sacks and bags, of knitted or crocheted
polyethylene or polypropylene strip,
used for packing goods

Megzti arba nerti maišai ir krepšiai iš
polietileno ar polipropileno juostelių
prekėms pakuoti

13.92.21.50

13.92.21.50

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

Sacks and bags, of polyethylene or
polypropylene strip, used for packing
goods (excluding knitted or crocheted)

Prekėms pakuoti naudojami maišai ir
krepšiai (išskyrus megztus arba nertus) iš
polietileno ar polipropileno juostelių

13.92.21.70

13.92.21.70

Prekėms pakuoti naudojami maišai ir
Sacks and bags, of polyethylene or
krepšiai (išskyrus megztus arba nertus) iš polypropylene strip, used for packing
polietileno ar polipropileno juostelių
goods (excluding knitted or crocheted)

Sacks and bags, used for packing goods
(excluding of cotton, polyethylene or
polypropylene strip)

Maišai ir krepšiai (išskyrus iš medvilnės,
polietileno ar polipropileno juostelių)
prekėms pakuoti

13.92.21.90

13.92.21.90

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)

Tarpaulins, awnings and sunblinds
(excluding caravan awnings)

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės
(išskyrus priekabinių namelių stogines)

13.92.22.10

13.92.22.10

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės
(išskyrus priekabinių namelių stogines)

Tarpaulins, awnings and sunblinds
(excluding caravan awnings)

Tents (including caravan awnings)

Palapinės (įskaitant priekabinių namelių
stogines)

13.92.22.30

13.92.22.30

Palapinės (įskaitant priekabinių namelių
stogines)

Tents (including caravan awnings)

Sails

Burės

13.92.22.50

13.92.22.50

Burės

Sails

Pneumatic mattresses and other
camping goods (excluding caravan
awnings, tents, sleeping bags)

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių
įranga (išskyrus priekabinių namelių
stogines, palapines, miegmaišius)

13.92.22.70

13.92.22.70

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių
įranga (išskyrus priekabinių namelių
stogines, palapines, miegmaišius)

Pneumatic mattresses and other
camping goods (excluding caravan
awnings, tents, sleeping bags)

Parachutes and rotochutes, parts and
accessories (including dirigible
parachutes)

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir
pagalbiniai reikmenys (įskaitant dirižablių
parašiutus)

13.92.23.00

13.92.23.00

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir
Parachutes and rotochutes, parts and
pagalbiniai reikmenys (įskaitant dirižablių accessories (including dirigible
parašiutus)
parachutes)

Sleeping bags

Miegmaišiai

13.92.24.30

13.92.24.30

Miegmaišiai

Sleeping bags

Articles of bedding of feathers or down
(including quilts and eiderdowns,
cushions, pouffes, pillows) (excluding
mattresses, sleeping bags)

Patalynės reikmenys su plunksnų ar pūkų
užpildais (įskaitant plonas ir storas
dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus,
pagalves) (išskyrus čiužinius ir
miegmaišius)

13.92.24.93

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)

Articles of bedding filled other than with
feathers or down (including quilts and
eiderdowns, cushions, pouffes, pillows)
(excluding mattresses, sleeping bags)

Patalynės reikmenys su kitais užpildais
(įskaitant plonas ir storas dygsniuotas
antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves)
(išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

13.92.24.99

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)
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13.92.24.93

13.92.24.99
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PRODCOM 2019 Name
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, of non-woven
textiles

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo
šluostės iš neaustinių tekstilės medžiagų

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and
Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo
similar cleaning cloths (excluding knitted
šluostės (išskyrus megztas, nertas ar iš
or crocheted, articles of non-woven
neaustinių tekstilės medžiagų)
textiles)
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)

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)

Knotted carpets and other knotted textile Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė
floor coverings
grindų danga

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

13.92.29.53

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo
šluostės iš neaustinių tekstilės medžiagų

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, of non-woven
textiles

13.92.29.57

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)

13.92.29.99

13.92.29.99

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)

13.93.11.00

13.93.11.00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė
grindų danga

Knotted carpets and other knotted textile
floor coverings

13.92.29.53

13.92.29.57

Woven carpets and other woven textile
coverings (excluding tufted or flocked)

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė
grindų danga (išskyrus siūtinę ar
klijuotinę)

13.93.12.00

13.93.12.00

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė
grindų danga (išskyrus siūtinę ar
klijuotinę)

Woven carpets and other woven textile
coverings (excluding tufted or flocked)

Tufted carpets and other tufted textile
floor coverings

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė
grindų danga

13.93.13.00

13.93.13.00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė
grindų danga

Tufted carpets and other tufted textile
floor coverings

Needlefelt carpets and other needlefelt
textile floor coverings (excluding tufted
or flocked)

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė
grindų danga (išskyrus siūtinę ar
klijuotinę)

13.93.19.30

13.93.19.30

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė
grindų danga (išskyrus siūtinę ar
klijuotinę)

Needlefelt carpets and other needlefelt
textile floor coverings (excluding tufted
or flocked)

Carpets and other textile floor coverings
(excluding knotted, woven, tufted,
needlefelt)

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga
(išskyrus rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)

13.93.19.90

13.93.19.90

Carpets and other textile floor coverings
Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga
(excluding knotted, woven, tufted,
(išskyrus rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)
needlefelt)

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)

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

13.94.11.30

13.94.11.30

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)

Sisal binder or baler (agricultural) twines

Špagatai arba pakavimo virvės
(naudojamos žemės ūkyje) iš sizalio

13.94.11.53

13.94.11.53

Špagatai arba pakavimo virvės
(naudojamos žemės ūkyje) iš sizalio

Sisal binder or baler (agricultural) twines

13.94.11.55

13.94.11.55

Špagatai arba pakavimo virvės
(naudojamos žemės ūkyje) iš polietileno
arba polipropileno

Polyethylene or polypropylene binder or
baler (agricultural) twines

Virvės, virvelės arba trosai (išskyrus
špagatus arba pakavimo virves) iš
polietileno arba polipropileno, nailono,
kitų poliamidų arba poliesterių, kurių

Cordage, ropes or cables of polyethylene,
polypropylene, nylon or other
polyamides or of polyesters measuring >
50 000 decitex, of other

Špagatai arba pakavimo virvės
Polyethylene or polypropylene binder or
(naudojamos žemės ūkyje) iš polietileno
baler (agricultural) twines
arba polipropileno
Cordage, ropes or cables of polyethylene,
polypropylene, nylon or other
polyamides or of polyesters measuring >
50 000 decitex, of other
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Virvės, virvelės arba trosai (išskyrus
špagatus arba pakavimo virves) iš
polietileno arba polipropileno, nailono,
kitų poliamidų arba poliesterių, kurių

13.94.11.60

13.94.11.60
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PRODCOM 2019 Name
synthetic fibres (excluding binder or
baler twine)

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

ilginis tankis viršija 50 000 deciteksų, iš
kitų sintetinių pluoštų

Virvės (išskyrus špagatus arba pakavimo
Twines of polyethylene or polypropylene,
virves) iš polietileno arba polipropileno,
of nylon or other polyamides or
nailono, kitų poliamidų arba poliesterių,
polyesters measuring ≤ 50 000 decitex (5
kurių ilginis tankis neviršija 50 000
g/m) (excluding binder or baler twine)
deciteksų (5 g/m)

13.94.11.70

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

ilginis tankis viršija 50 000 deciteksų, iš
kitų sintetinių pluoštų

synthetic fibres (excluding binder or
baler twine)

13.94.11.70

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)
Twines, cordage, rope and cables of
textile materials (excluding jute and other
textile bast fibres, sisal, abaca or other
hard leaf fibres, synthetic fibres)

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš tekstilės
Twines, cordage, rope and cables of
medžiagų (išskyrus iš džiuto ir kitų
textile materials (excluding jute and other
karnienos tekstilės pluoštų, sizalio,
textile bast fibres, sisal, abaca or other
abakos ar kitų tvirtų lapinių pluoštų,
hard leaf fibres, synthetic fibres)
sintetinių pluoštų)

13.94.11.90

13.94.11.90

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)

Made-up fishing nets from twine,
cordage or rope of man-made fibres
(excluding fish landing nets)

13.94.12.33

13.94.12.33

Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės
Made-up fishing nets from twine,
graibštus), rišti iš virvių, virvelių arba lynų cordage or rope of man-made fibres
iš cheminių pluoštų
(excluding fish landing nets)

13.94.12.35

13.94.12.35

Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės
graibštus) iš cheminių pluoštų verpalų

Made-up fishing nets from yarn of manmade fibres (excluding fish landing nets)

13.94.12.53

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar
kitų 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)

13.94.12.55

Made-up nets of nylon or other
Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų
polyamides (excluding netting in the
(išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų
piece produced by crochet, hairnets,
tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus,
sports and fishing nets, those made from
pagamintus iš virvelių, virvių ar lynų)
twine, cable or rope)

Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės
graibštus), rišti iš virvių, virvelių arba lynų
iš cheminių pluoštų

Made-up fishing nets from yarn of man- Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės
made fibres (excluding fish landing nets) graibštus) iš cheminių pluoštų verpalų
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)

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar
kitų poliamidinių virvelių, virvių ar lynų
(išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų
tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus)

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)

Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų
(išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų
tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus,
pagamintus iš virvelių, virvių ar lynų)

13.94.12.53

13.94.12.55

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų
Knotted netting of textile materials
(išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš
(excluding made-up fishing nets of mancheminių tekstilės medžiagų, kitus
made textiles, other made-up nets of
gatavus tinklus iš nailono ir kitų
nylon or other polyamides)
poliamidų)

13.94.12.59

13.94.12.59

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų
(išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš
cheminių tekstilės medžiagų, kitus
gatavus tinklus iš nailono ir kitų
poliamidų)

Articles of twine, cordage, rope or cables Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų arba trosų

13.94.12.80

13.94.12.80

Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų arba trosų Articles of twine, cordage, rope or cables

13.95.10.10

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis
tankis ne didesnis kaip 25 g/m² (įskaitant
dirbinius iš neaustinių medžiagų)
(išskyrus aptrauktus arba padengtus
drabužius)

13.95.10.20

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis
Non-wovens of a weight of > 25 g/m²
tankis didesnis kaip 25 g/m², bet ne
but ≤ 70 g/m² (including articles made
didesnis kaip 70 g/m² (įskaitant dirbinius
from non-wovens) (excluding articles of
iš neaustinių medžiagų) (išskyrus
apparel, coated or covered)

Non-wovens of a weight ≤ 25 g/m²
(including articles made from nonwovens) (excluding articles of apparel,
coated or covered)
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)
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis
tankis ne didesnis kaip 25 g/m² (įskaitant
dirbinius iš neaustinių medžiagų)
(išskyrus aptrauktus arba padengtus
drabužius)
Neaustinės medžiagos, kurių plotinis
tankis didesnis kaip 25 g/m², bet ne
didesnis kaip 70 g/m² (įskaitant dirbinius
iš neaustinių medžiagų) (išskyrus

13.95.10.10

13.95.10.20

Knotted netting of textile materials
(excluding made-up fishing nets of manmade textiles, other made-up nets of
nylon or other polyamides)

Non-wovens of a weight ≤ 25 g/m²
(including articles made from nonwovens) (excluding articles of apparel,
coated or covered)
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PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

aptrauktus arba padengtus drabužius)

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)

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)

13.95.10.30

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)

Non-wovens of a weight of > 150 g/m²
(including articles made from nonwovens) (excluding articles of apparel,
coated or covered)

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis
tankis didesnis kaip 150 g/m² (įskaitant
dirbinius iš neaustinių medžiagų)
(išskyrus aptrauktus arba padengtus
drabužius)

13.95.10.50

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 nonwovens) (excluding articles of apparel,
coated or covered)

Non-wovens, coated or covered
(including articles made from nonwovens) (excluding articles of apparel)

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba
padengtos (įskaitant dirbinius iš
neaustinių medžiagų) (išskyrus
drabužius)

13.95.10.70

13.95.10.70

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba
padengtos (įskaitant dirbinius iš
neaustinių medžiagų) (išskyrus
drabužius)

Non-wovens, coated or covered
(including articles made from nonwovens) (excluding articles of apparel)

Metallised yarn or metallised gimped
yarn

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji
galioniniai verpalai

13.96.11.00

13.96.11.00

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji Metallised yarn or metallised gimped
galioniniai verpalai
yarn

Woven fabrics of metal thread and
woven fabrics of metallised yarn, used in
apparel, as furnishing fabrics or similar
purposes

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš
metalizuotų verpalų drabužiams,
baldams ir būstui dekoruoti arba
panašiems tikslams

13.96.12.00

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

Rubber thread and cord, textile covered;
textile yarn and strip impregnated,
coated, covered or sheathed with rubber
or plastics

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti
tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai
ir juostelės, įmirkyti, aptraukti, padengti
guma arba plastikais

13.96.13.00

13.96.13.00

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

Textile fabrics, impregnated, coated or
covered n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti
arba aptraukti tekstilės audiniai

13.96.14.00

13.96.14.00

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti Textile fabrics, impregnated, coated or
arba aptraukti tekstilės audiniai
covered n.e.c.

13.96.15.00

13.96.15.00

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

13.96.16.20

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

Tyre cord fabrics of high tenacity yarn, of Padangų kordo audinys iš sustiprinto
nylon, other polyamides, polyesters or
nailono, kitų poliamidų, poliesterių arba
viscose rayon
viskozės
Tekstilės žarnos ir panašūs tekstilės
Textile hosepiping and similar textile
vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas),
tubing, whether or not impregnated or
įmirkyti arba ne, apvilkti arba ne, su
coated, with or without lining, armour or
vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti arba
accessories of other materials
ne, su kitų medžiagų priedais ar be jų

13.95.10.30

13.95.10.50

13.96.12.00

13.96.16.20

Tekstilės dagčiai, konvejerių juostos arba
Textile wicks, conveyor belts or belting
joms gaminti naudojamas techninis
(including reinforced with metal or other
audinys (beltingas) (įskaitant sutvirtintą
material)
metalu arba kitomis medžiagomis)

13.96.16.50

13.96.16.50

Tekstilės dagčiai, konvejerių juostos arba
Textile wicks, conveyor belts or belting
joms gaminti naudojamas techninis
(including reinforced with metal or other
audinys (beltingas) (įskaitant sutvirtintą
material)
metalu arba kitomis medžiagomis)

Textile fabrics and felts, for paper-

13.96.16.80

13.96.16.80

Tekstilės gaminiai ir veltiniai, naudojami
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PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

making machines or similar machines
(including for pulp or asbestos-cement)

popieriaus gamybos arba panašiuose
(įskaitant medienos masės arba
asbestcemenčio gamybą) mechaniniuose
įrenginiuose

Narrow woven fabrics other than labels,
badges and other similar articles

Juostiniai audiniai, išskyrus etiketes,
emblemas ir kitus panašius dirbinius

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

popieriaus gamybos arba panašiuose
(įskaitant medienos masės arba
making machines or similar machines
asbestcemenčio gamybą) mechaniniuose (including for pulp or asbestos-cement)
įrenginiuose
13.96.17.30

13.96.17.30

Juostiniai audiniai, išskyrus etiketes,
emblemas ir kitus panašius dirbinius

Labels, badges and similar articles in
Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš
textile materials (excluding embroidered) tekstilės medžiagų (išskyrus siuvinėtus)

13.96.17.50

13.96.17.50

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš Labels, badges and similar articles in
tekstilės medžiagų (išskyrus siuvinėtus)
textile materials (excluding embroidered)

Braids in the piece; tassels and pompons, Pintinės juostelės ir pintinės virvelės bei
ornamental trimmings (excluding knitted apsiuvai rietime, kutai ir pomponai
or crocheted)
(išskyrus megztus ar nertus)

13.96.17.70

13.96.17.70

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)

13.99.11.30

13.99.11.30

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos
(išskyrus austines, megztines arba
nertines medžiagas)

Tulles and other net fabrics (excluding
woven, knitted or crocheted)

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis
Machine-made lace in the piece, in strips
nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
or in motifs
fragmentais

13.99.11.50

13.99.11.50

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis
Machine-made lace in the piece, in strips
nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
or in motifs
fragmentais

Hand-made lace in the piece, in strips or Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis
in motifs
arba atskirais fragmentais

13.99.11.70

13.99.11.70

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis Hand-made lace in the piece, in strips or
arba atskirais fragmentais
in motifs

13.99.12.30

13.99.12.30

Siuvinėjimo dirbiniai be matomo
pagrindo rietime, juostelėmis arba
atskirais fragmentais

Embroidery (without visible ground) in
the piece, in strips or in motifs

13.99.12.50

Medvilnės siuvinėjimo dirbiniai rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais
(išskyrus siuvinėjimo dirbinius be
matomo pagrindo)

Cotton embroidery in the piece, in strips
or in motifs (excluding embroidery
without visible ground)

Embroidery of textiles in the piece, in
strips or in motifs (excluding without
visible ground, cotton)

Tulles and other net fabrics (excluding
woven, knitted or crocheted)

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos
(išskyrus austines, megztines arba
nertines medžiagas)

Narrow woven fabrics other than labels,
badges and other similar articles

Embroidery (without visible ground) in
the piece, in strips or in motifs

Siuvinėjimo dirbiniai be matomo
pagrindo rietime, juostelėmis arba
atskirais fragmentais

Cotton embroidery in the piece, in strips
or in motifs (excluding embroidery
without visible ground)

Medvilnės siuvinėjimo dirbiniai rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais
(išskyrus siuvinėjimo dirbinius be
matomo pagrindo)

Embroidery of textiles in the piece, in
strips or in motifs (excluding without
visible ground, cotton)

Tekstilės medžiagų siuvinėjimo dirbiniai
rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais (išskyrus siuvinėjimo
dirbinius be matomo pagrindo, iš
medvilnės)

13.99.12.70

13.99.12.70

Tekstilės medžiagų siuvinėjimo dirbiniai
rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais (išskyrus siuvinėjimo
dirbinius be matomo pagrindo, iš
medvilnės)

Felt, whether or not impregnated,
coated, covered or laminated, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtas įmirkytas arba
ne, aptrauktas arba ne, padengtas arba
ne, laminuotas arba ne, veltinys

13.99.13.00

13.99.13.00

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.

Textile flock and dust and mill neps

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

13.99.14.00

13.99.14.00

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

Textile flock and dust and mill neps

Gimped yarn and gimped strip and the
like, of man-made textile materials of an
apparent width ≤ 5 mm; chenille yarn;
loop wale-yarn

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

13.99.15.00

13.99.15.00

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

Quilted textile products in the piece

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

13.99.16.00

13.99.16.00

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

Quilted textile products in the piece
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(excluding embroidery)

(išskyrus siuvinėjimo dirbinius)

Powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei
kosmetikos arba tualetiniams gaminiams
užtepti

Articles of apparel of leather or of
composition leather (including coats and
overcoats) (excluding clothing
accessories, headgear, footwear)

Drabužiai iš odos arba kompozicinės
odos (įskaitant apsiaustus ir paltus)
(išskyrus drabužių priedus, galvos
apdangalus, avalynę)

Men’s or boys’ ensembles, of cotton or
man-made fibres, for industrial and
occupational wear

Vyriški arba berniukų darbiniai ar
profesiniai ansambliai iš medvilnės ar
cheminių pluoštų

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas
(išskyrus siuvinėjimo dirbinius)

PRODCOM 2017 Name
(excluding embroidery)

13.99.19.00

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei
Powder-puffs and pads for the
kosmetikos arba tualetiniams gaminiams application of cosmetics or toilet
užtepti
preparations

14.11.10.00

14.11.10.00

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)

14.12.11.20

14.12.11.20

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
Men’s or boys’ jackets and blazers, of
cotton or man-made fibres, for industrial
and occupational wear
Men’s or boys’ trousers and breeches, of
cotton or man-made fibres, for industrial
or occupational wear

13.99.19.00

Vyriški arba berniukų darbiniai ar
Men’s or boys’ jackets and blazers, of
profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai
cotton or man-made fibres, for industrial
(bleizeriai) iš medvilnės ar cheminių
and occupational wear
pluoštų

14.12.11.30

14.12.11.30

Vyriški arba berniukų darbiniai ar
profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai
(bleizeriai) iš medvilnės ar cheminių
pluoštų

Men’s or boys’ trousers and breeches, of Vyriškos arba berniukų darbinės ar
cotton or man-made fibres, for industrial profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės
or occupational wear
ar cheminių pluoštų

14.12.12.40

14.12.12.40

Vyriškos arba berniukų darbinės ar
profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės
ar cheminių pluoštų

Vyriški arba berniukų darbiniai ar
Men’s or boys’ bib and brace overalls, of
profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir
cotton or man-made fibres, for industrial
petnešomis iš medvilnės ar cheminių
or occupational wear
pluoštų

14.12.12.50

14.12.12.50

Vyriški arba berniukų darbiniai ar
Men’s or boys’ bib and brace overalls, of
profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir
cotton or man-made fibres, for industrial
petnešomis iš medvilnės ar cheminių
or occupational wear
pluoštų

Women’s or girls’ ensembles, of cotton
or man-made fibres, for industrial or
occupational wear

14.12.21.20

14.12.21.20

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

Women’s or girls’ jackets and blazers, of Moteriški arba mergaičių darbiniai ar
cotton or man-made fibres, for industrial profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai iš
or occupational wear
medvilnės ar cheminių pluoštų

14.12.21.30

14.12.21.30

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

Women’s or girls’ trousers and breeches, Moteriškos arba mergaičių darbinės ar
of cotton or man-made fibres, for
profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės
industrial or occupational wear
ar cheminių pluoštų

14.12.22.40

14.12.22.40

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

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar
profesiniai ansambliai iš medvilnės ar
cheminių pluoštų

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar
Women’s or girls’ bib and brace overalls,
profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir
of cotton or man-made fibres, for
petnešomis iš medvilnės ar cheminių
industrial or occupational wear
pluoštų

14.12.22.50

14.12.22.50

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar
Women’s or girls’ bib and brace overalls,
profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir
of cotton or man-made fibres, for
petnešomis iš medvilnės ar cheminių
industrial or occupational wear
pluoštų

Men’s or boys’ other garments, of cotton Kiti vyriški arba berniukų darbiniai ar
or man-made fibres, for industrial or
profesiniai drabužiai iš medvilnės arba
occupational wear
cheminių pluoštų

14.12.30.13

14.12.30.13

Kiti vyriški arba berniukų darbiniai ar
profesiniai drabužiai iš medvilnės arba
cheminių pluoštų

Women’s or girls’ other garments, of
Kiti moteriški arba mergaičių darbiniai ar
cotton or man-made fibres, for industrial profesiniai drabužiai iš medvilnės arba
or occupational wear
cheminių pluoštų

14.12.30.23

14.12.30.23

Kiti moteriški arba mergaičių darbiniai ar Women’s or girls’ other garments, of
profesiniai drabužiai iš medvilnės arba
cotton or man-made fibres, for industrial
cheminių pluoštų
or occupational wear
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occupational wear
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Men’s or boys’ overcoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles, of
knitted or crocheted textiles (excluding
jackets and blazers, anoraks, windcheaters and wind-jackets)

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’ waistcoats, anoraks, skijackets, wind-cheaters, wind-jackets and
similar articles, of knitted or crocheted
textiles (excluding jackets and blazers)

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’ jackets and blazers, of
knitted or crocheted textiles
Men’s or boys’ suits and ensembles, of
knitted or crocheted textiles

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

14.13.11.10

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, windcheaters and wind-jackets)

14.13.11.20

14.13.11.20

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, skijackets, wind-cheaters, wind-jackets and
similar articles, of knitted or crocheted
textiles (excluding jackets and blazers)

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai
švarkai iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

14.13.12.30

14.13.12.30

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

Vyriški arba berniukų kostiumai ir
ansambliai iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

14.13.12.60

14.13.12.60

Vyriški arba berniukų kostiumai ir
ansambliai iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

Men’s or boys’ suits and ensembles, of
knitted or crocheted textiles

14.13.12.70

Vyriškos arba berniukų kelnės,
Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
bib and brace overalls, of knitted or
petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių
crocheted textiles
arba nertinių tekstilės medžiagų

14.13.13.10

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)
Women’s or girls’ waistcoats, anoraks,
ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets
and similar articles, of knitted or
crocheted textiles (excluding jackets and
blazers)

Vyriškos arba berniukų kelnės,
Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
bib and brace overalls, of knitted or
petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių
crocheted textiles
arba nertinių tekstilės medžiagų

14.13.11.10

14.13.12.70

Women’s or girls’ overcoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles, of
knitted or crocheted textiles (excluding
jackets and blazers)

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’ waistcoats, anoraks,
ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets
and similar articles, of knitted or
crocheted textiles (excluding jackets and
blazers)

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

14.13.13.20

14.13.13.20

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’ jackets and blazers, of
knitted or crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių švarkai ir
sportiniai švarkai iš megztinių arba
nertinių tekstilės medžiagų

14.13.14.30

14.13.14.30

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

14.13.14.60

14.13.14.60

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir
ansambliai iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ suits and ensembles, of
knitted or crocheted textiles

14.13.14.70

14.13.14.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš
megztinių arba nertinių tekstilės
medžiagų

Women’s or girls’ dresses, of knitted or
crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir
Women’s or girls’ suits and ensembles, of
ansambliai iš megztinių arba nertinių
knitted or crocheted textiles
tekstilės medžiagų
Women’s or girls’ dresses, of knitted or
crocheted textiles
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Women’s or girls’ skirts and divided
skirts, of knitted or crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių sijonai ir
sijonkelnės iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ trousers, breeches,
shorts, bib and brace overalls, of knitted
or crocheted textiles

Moteriškos arba mergaičių kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių
arba nertinių tekstilės medžiagų

Men’s or boys’ raincoats, overcoats, carcoats, capes, etc.

Vyriški arba berniukų lietpalčiai, paltai,
puspalčiai, pelerinos ir panašūs gaminiai

Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, skijackets, wind-jackets and similar articles
(excluding jackets and blazers, knitted or
crocheted, impregnated, coated, covered,
laminated or rubberised)

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’ suits & ensembles
(excluding knitted or crocheted)
Men’s or boys’ jackets and blazers
(excluding knitted or crocheted)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

14.13.14.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir
sijonkelnės iš megztinių arba nertinių
tekstilės medžiagų

14.13.14.90

14.13.14.90

Moteriškos arba mergaičių kelnės,
Women’s or girls’ trousers, breeches,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
shorts, bib and brace overalls, of knitted
petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių
or crocheted textiles
arba nertinių tekstilės medžiagų

14.13.21.15

14.13.21.15

Vyriški arba berniukų lietpalčiai, paltai,
puspalčiai, pelerinos ir panašūs gaminiai

Men’s or boys’ raincoats, overcoats, carcoats, capes, etc.

14.13.21.30

14.13.21.30

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, skijackets, wind-jackets and similar articles
(excluding jackets and blazers, knitted or
crocheted, impregnated, coated, covered,
laminated or rubberised)

Vyriški arba berniukų kostiumai ir
ansambliai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

14.13.22.00

14.13.22.00

Vyriški arba berniukų kostiumai ir
ansambliai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Men’s or boys’ suits & ensembles
(excluding knitted or crocheted)

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai
švarkai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

14.13.23.00

14.13.23.00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai
švarkai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Men’s or boys’ jackets and blazers
(excluding knitted or crocheted)

Men’s or boys’ trousers and breeches, of Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai
denim (excluding for industrial or
iš džinsinio audinio (išskyrus darbines ar
occupational wear)
profesines)

14.13.24.42

14.13.24.42

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)

14.13.24.44

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir
šortai (išskyrus megztinius arba nertinius,
darbinius ar 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)
Men’s or boys’ trousers and breeches, of
man-made fibres (excluding knitted or
crocheted, for industrial or occupational
wear)

14.13.14.80

Women’s or girls’ skirts and divided
skirts, of knitted or crocheted textiles

Men’s or boys’ trousers, breeches and
shorts, of wool or fine animal hair
(excluding knitted or crocheted, for
industrial or occupational wear)

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir
šortai (išskyrus megztinius arba nertinius,
darbinius ar profesinius) iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų

Men’s or boys’ trousers and breeches, of
man-made fibres (excluding knitted or
crocheted, for industrial or occupational
wear)

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai
(išskyrus megztinius arba nertinius,
darbinius ar profesinius) iš cheminių
pluoštų

14.13.24.45

14.13.24.45

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai
(išskyrus megztinius arba nertinius,
darbinius ar profesinius) iš cheminių
pluoštų

Men’s or boys’ trousers and breeches, of Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai
cotton (excluding denim, knitted or
(išskyrus džinsinį audinį, taip pat
crocheted)
megztinius arba nertinius) iš medvilnės

14.13.24.48

14.13.24.48

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai
(išskyrus džinsinį audinį, taip pat
megztinius arba nertinius) iš medvilnės

Men’s or boys’ trousers and breeches, of
cotton (excluding denim, knitted or
crocheted)

14.13.24.49

Vyriškos arba berniukų kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš
vilnos, medvilnės ir cheminių pluoštų,
megztinius arba nertinius)

Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts
and bib and brace overalls (excluding of
wool, cotton and man-made fibres,
knitted or crocheted)

Vyriškos arba berniukų kelnės,
Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts
kombinezonai su antkrūtiniais ir
and bib and brace overalls (excluding of
petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš
wool, cotton and man-made fibres,
vilnos, medvilnės ir cheminių pluoštų,
knitted or crocheted)
megztinius arba nertinius)
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Men’s or boys’ bib and brace overalls
(excluding knitted or crocheted, for
industrial or occupational wear)

Vyriški arba berniukų kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus
megztinius arba nertinius, darbinius ar
profesinius)

14.13.24.55

14.13.24.55

Vyriški arba berniukų kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus
megztinius arba nertinius, darbinius ar
profesinius)

Men’s or boys’ shorts, of cotton or manmade fibres (excluding knitted or
crocheted)

Vyriški arba berniukų šortai (išskyrus
megztinius arba nertinius) iš medvilnės ar
cheminių pluoštų

14.13.24.60

14.13.24.60

Vyriški arba berniukų šortai (išskyrus
Men’s or boys’ shorts, of cotton or manmegztinius arba nertinius) iš medvilnės ar made fibres (excluding knitted or
cheminių pluoštų
crocheted)

Woman’s or girls’ raincoats and
overcoats, etc

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai,
paltai, apsiaustai ir panašūs gaminiai

14.13.31.15

14.13.31.15

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai,
paltai, apsiaustai ir panašūs gaminiai

Woman’s or girls’ raincoats and
overcoats, etc

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)

Moteriškos arba mergaičių liemenės,
striukės su gobtuvais, slidinėjimo
striukės, neperpučiamos striukės ir
panašūs dirbiniai (išskyrus megztinius
arba nertinius, įmirkytus, aptrauktus,
padengtus, laminuotus ar gumuotus
švarkus ir sportinius švarkus)

14.13.31.30

14.13.31.30

Moteriškos arba mergaičių liemenės,
striukės su gobtuvais, slidinėjimo
striukės, neperpučiamos striukės ir
panašūs dirbiniai (išskyrus megztinius
arba 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)

Women’s or girls’ suits & ensembles
(excluding knitted or crocheted)

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir
ansambliai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

14.13.32.00

14.13.32.00

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir
ansambliai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Women’s or girls’ suits & ensembles
(excluding knitted or crocheted)

Women’s or girls’ jackets and blazers
(excluding knitted or crocheted)

Moteriški arba mergaičių švarkai ir
sportiniai švarkai (išskyrus megztinius
arba nertinius)

14.13.33.30

14.13.33.30

Moteriški arba mergaičių švarkai ir
sportiniai švarkai (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Women’s or girls’ jackets and blazers
(excluding knitted or crocheted)

Women’s or girls’ dresses (excluding
knitted or crocheted)

Moteriškos arba mergaičių suknelės
(išskyrus megztines arba nertines)

14.13.34.70

14.13.34.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės
(išskyrus megztines arba nertines)

Women’s or girls’ dresses (excluding
knitted or crocheted)

Moteriški arba mergaičių sijonai ir
Women’s or girls’ skirts and divided skirts
sijonkelnės (išskyrus megztinius arba
(excluding knitted or crocheted)
nertinius)

14.13.34.80

14.13.34.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir
sijonkelnės (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Women’s or girls’ skirts and divided skirts
(excluding knitted or crocheted)

Women’s or girls’ trousers and breeches, Džinsinės moteriškos arba mergaičių
of denim (excluding for industrial or
kelnės ir bridžiai (išskyrus darbinius ir
occupational wear)
profesinius drabužius)

14.13.35.42

14.13.35.42

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)

14.13.35.48

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)
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)
Women’s or girls’ bib and brace overalls,
of cotton (excluding knitted or

Medvilninės moteriškos arba mergaičių
Women’s or girls’ trousers and breeches,
kelnės ir bridžiai (išskyrus džinsinio
of cotton (excluding denim, for industrial
audinio, darbinius ir profesinius
or occupational wear)
drabužius)

14.13.35.48

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir
Women’s or girls’ trousers and breeches,
bridžiai (išskyrus megztinius arba
of wool or fine animal hair or man-made
nertinius, darbinius ir profesinius
fibres (excluding knitted or crocheted
drabužius) iš vilnos ar švelniavilnių
and for industrial and occupational wear)
gyvūnų plaukų ar cheminių pluoštų

14.13.35.49

14.13.35.49

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir
bridžiai (išskyrus megztinius arba
nertinius, darbinius ir profesinius
drabužius) iš vilnos ar švelniavilnių
gyvūnų plaukų ar cheminių pluoštų

Women’s or girls’ bib and brace overalls, Medvilniniai moteriški arba mergaičių
of cotton (excluding knitted or
kombinezonai su antkrūtiniais ir

14.13.35.51

14.13.35.51

Medvilniniai moteriški arba mergaičių
kombinezonai su antkrūtiniais ir
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crocheted, for industrial or occupational
wear)

petnešomis (išskyrus megztinius arba
nertinius, darbinius ar profesinius
drabužius)

Women’s or girls’ shorts, of cotton
(excluding knitted and crocheted)

Medvilniniai moteriški arba mergaičių
šortai (išskyrus megztinius arba nertinius)

Women''s or girls'' bib and brace
overalls, of wool or fine animal hair and
man-made fibres (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)

Moteriški arba mergaičių kombinezonai
su antkrūtiniu ir petnešomis iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų ar cheminių
pluoštų (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’ shorts, of man-made
fibres (excluding knitted or crocheted)

Moteriški arba mergaičių šortai iš
cheminių pluoštų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Women’s or girls’ trousers, breeches, bib
and brace overalls, of textiles (excluding
cotton, wool or fine animal hair, manmade fibres, knitted or crocheted)

Moteriškos arba mergaičių kelnės,
bridžiai, kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš medvilnės, vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų, cheminių
pluoštų, megztinius arba nertinius)

Men''s or boys'' shirts, knitted or
crocheted

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas
petnešomis (išskyrus megztinius arba
nertinius, darbinius ar profesinius
drabužius)

PRODCOM 2017 Name
crocheted, for industrial or occupational
wear)

14.13.35.61

Medvilniniai moteriški arba mergaičių
Women’s or girls’ shorts, of cotton
šortai (išskyrus megztinius arba nertinius) (excluding knitted and crocheted)

14.13.35.63

14.13.35.63

Moteriški arba mergaičių kombinezonai
su antkrūtiniu ir petnešomis iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų ar cheminių
pluoštų (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 wool or fine animal hair and manmade fibres (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)

14.13.35.65

14.13.35.65

Moteriški arba mergaičių šortai iš
cheminių pluoštų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Women’s or girls’ shorts, of man-made
fibres (excluding knitted or crocheted)

14.13.35.69

14.13.35.69

Moteriškos arba mergaičių kelnės,
bridžiai, kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis iš tekstilės medžiagų
(išskyrus iš medvilnės, vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų, cheminių
pluoštų, megztinius arba nertinius)

Women’s or girls’ trousers, breeches, bib
and brace overalls, of textiles (excluding
cotton, wool or fine animal hair, manmade fibres, knitted or crocheted)

Vyriški arba berniukų marškiniai,
megztiniai arba nertiniai

14.14.11.00

14.14.11.00

Vyriški arba berniukų marškiniai,
megztiniai arba nertiniai

Men's or boys' shirts, knitted or
crocheted

Men’s or boys’ underpants and briefs, of
knitted or crocheted textiles (including
boxer shorts)

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir
trumpikės (įskaitant glaudes) iš megztinių
ar nertinių tekstilės medžiagų

14.14.12.20

14.14.12.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir Men’s or boys’ underpants and briefs, of
trumpikės (įskaitant glaudes) iš megztinių knitted or crocheted textiles (including
ar nertinių tekstilės medžiagų
boxer shorts)

Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas,
of knitted or crocheted textiles

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai
ir pižamos iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

14.14.12.30

14.14.12.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai
Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas,
ir pižamos iš megztinių ar nertinių
of knitted or crocheted textiles
tekstilės medžiagų

Men’s or boys’ dressing gowns,
bathrobes and similar articles, of knitted
or crocheted textiles

Vyriški arba berniukų kambariniai
chalatai, maudymosi chalatai ir panašūs
dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės
medžiagų

14.14.12.40

14.14.12.40

Vyriški arba berniukų kambariniai
Men’s or boys’ dressing gowns,
chalatai, maudymosi chalatai ir panašūs
bathrobes and similar articles, of knitted
dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės
or crocheted textiles
medžiagų

Women’s or girls’ blouses, shirts and
shirt-blouses, of knitted or crocheted
textiles

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės,
marškiniai ir marškiniai-palaidinukės iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

14.14.13.10

14.14.13.10

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės,
marškiniai ir marškiniai-palaidinukės iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ briefs and panties, of
knitted or crocheted textiles (including
boxer shorts)

Moteriškos arba mergaičių apatinės
kelnės ir kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

14.14.14.20

14.14.14.20

Moteriškos arba mergaičių apatinės
Women’s or girls’ briefs and panties, of
kelnės ir kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš knitted or crocheted textiles (including
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų boxer shorts)
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Women’s or girls’ nighties and pyjamas,
of knitted or crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių naktiniai
marškiniai ir pižamos iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ negligees, bathrobes,
dressing gowns and similar articles, of
knitted or crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių peniuarai,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai
ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

14.14.14.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai
marškiniai ir pižamos iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

14.14.14.40

14.14.14.40

Moteriški arba mergaičių peniuarai,
Women’s or girls’ negligees, bathrobes,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai
dressing gowns and similar articles, of
ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar
knitted or crocheted textiles
nertinių tekstilės medžiagų

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir
Women’s or girls’ slips and petticoats, of
apatiniai sijonai iš megztinių ar nertinių
knitted or crocheted textiles
tekstilės medžiagų

14.14.14.50

14.14.14.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir
apatiniai sijonai iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

Men’s or boys’ shirts (excluding knitted
or crocheted)

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus
megztinius arba nertinius)

14.14.21.00

14.14.21.00

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus Men’s or boys’ shirts (excluding knitted
megztinius arba nertinius)
or crocheted)

Men’s or boys’ underpants and briefs
(including boxer shorts) (excluding
knitted or crocheted)

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir
trumpikės (įskaitant glaudes) (išskyrus
megztines arba nertines)

14.14.22.20

14.14.22.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir Men’s or boys’ underpants and briefs
trumpikės (įskaitant glaudes) (išskyrus
(including boxer shorts) (excluding
megztines arba nertines)
knitted or crocheted)

Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas
(excluding knitted or crocheted)

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai
ir pižamos (išskyrus megztinius arba
nertinius gaminius)

14.14.22.30

14.14.22.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai
Men’s or boys’ nightshirts and pyjamas
ir pižamos (išskyrus megztinius arba
(excluding knitted or crocheted)
nertinius gaminius)

14.14.22.40

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)

14.14.23.00

14.14.23.00

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)

14.14.24.30

14.14.24.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai
marškiniai ir pižamos (išskyrus
megztinius arba nertinius)

Women’s or girls’ nightdresses and
pyjamas (excluding knitted or crocheted)

14.14.24.50

14.14.24.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir
Women’s or girls’ slips and petticoats
apatiniai sijonai (išskyrus megztinius arba
(excluding knitted or crocheted)
nertinius)

14.14.24.60

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 arba nertinius
gaminius)

Vyriški arba berniukų apatiniai
Men’s or boys’ singlets, vests, bathrobes, marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai
dressing gowns and similar articles
marškiniai, maudymosi chalatai,
(excluding knitted or crocheted)
kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
(išskyrus megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ blouses, shirts and
shirt-blouses (excluding knitted or
crocheted)

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės,
marškiniai ir marškiniai-palaidinukės
(išskyrus megztinius arba nertinius
gaminius)

Moteriški arba mergaičių naktiniai
Women’s or girls’ nightdresses and
marškiniai ir pižamos (išskyrus
pyjamas (excluding knitted or crocheted)
megztinius arba nertinius)
Women’s or girls’ slips and petticoats
(excluding knitted or crocheted)

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir
apatiniai sijonai (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Women’s or girls’ singlets and other
vests, briefs, panties, negligees,
bathrobes, dressing gowns, housecoats
and similar articles of cotton (excluding
knitted or crocheted)

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 arba nertinius
gaminius)
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14.14.14.30

14.14.22.40

14.14.24.60

Women’s or girls’ nighties and pyjamas,
of knitted or crocheted textiles

Women’s or girls’ slips and petticoats, of
knitted or crocheted textiles

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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Women''s or girls'' negligees, bathrobes,
dressing gowns, singlets, vests, briefs and
panties (including boxer shorts), of manmade fibres (excluding knitted or
crocheted)

Moteriški ir mergaičių peniuarai,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai,
marškinaičiai, marškinėliai, apatinės
kelnės, kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš
cheminių pluoštų (išskyrus megztinius
arba 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)

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 arba
nertinius gaminius)

Brassieres

Liemenėlės

Girdles, panty-girdles and corselettes
(including bodies with adjustable straps)

Juosmenėlės, juosmenėlės su kelnaitėmis
ir korsetai (įskaitant pagrindines jų dalis
su pritaikomomis juostomis)

Braces, suspenders, garters and similar
articles and parts thereof

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

14.14.24.80

Moteriški ir mergaičių peniuarai,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai,
marškinaičiai, marškinėliai, apatinės
kelnės, kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš
cheminių pluoštų (išskyrus megztinius
arba nertinius gaminius)

Women's or girls' negligees, bathrobes,
dressing gowns, singlets, vests, briefs and
panties (including boxer shorts), of manmade fibres (excluding knitted or
crocheted)

14.14.24.89

14.14.24.89

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 arba
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)

14.14.25.30

14.14.25.30

Liemenėlės

Brassieres

14.14.25.50

14.14.25.50

Juosmenėlės, juosmenėlės su kelnaitėmis
Girdles, panty-girdles and corselettes
ir korsetai (įskaitant pagrindines jų dalis
(including bodies with adjustable straps)
su pritaikomomis juostomis)

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir
panašūs dirbiniai bei jų dalys

14.14.25.70

14.14.25.70

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir
panašūs dirbiniai bei jų dalys

T-shirts, singlets and vests, knitted or
crocheted

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai
marškinėliai, apatiniai marškinėliai be
rankovių ir kiti trumpi apatiniai marškiniai

14.14.30.00

14.14.30.00

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai
T-shirts, singlets and vests, knitted or
marškinėliai, apatiniai marškinėliai be
crocheted
rankovių ir kiti trumpi apatiniai marškiniai

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)

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)

14.19.11.00

14.19.11.00

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)

Track-suits, of knitted or crocheted
textiles

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

14.19.12.10

14.19.12.10

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

Track-suits, of knitted or crocheted
textiles

Ski-suits, of knitted or crocheted textiles

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

14.19.12.30

14.19.12.30

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

Ski-suits, of knitted or crocheted textiles

Men’s or boys’ swimwear, of knitted or
crocheted textiles

Vyriški arba berniukų maudymosi
kostiumai iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

14.19.12.40

14.19.12.40

Vyriški arba berniukų maudymosi
kostiumai iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

Men’s or boys’ swimwear, of knitted or
crocheted textiles

Moteriški arba mergaičių maudymosi
Women’s or girls’ swimwear, of knitted or
kostiumai iš megztinių ar nertinių
crocheted textiles
tekstilės medžiagų

14.19.12.50

14.19.12.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi
kostiumai iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

Women’s or girls’ swimwear, of knitted or
crocheted textiles

Other garments, knitted or crocheted
(including bodies with a proper sleeve)

14.19.12.90

14.19.12.90

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai
(įskaitant glaustinukes su rankovėmis)

Other garments, knitted or crocheted
(including bodies with a proper sleeve)
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Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai
(įskaitant glaustinukes su rankovėmis)

14.14.24.80

Braces, suspenders, garters and similar
articles and parts thereof
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Gloves, mittens and mitts, of knitted or
crocheted textiles

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
puspirštinės iš megztinių ar nertinių
tekstilės medžiagų

14.19.13.00

14.19.13.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
Gloves, mittens and mitts, of knitted or
puspirštinės iš megztinių ar nertinių
crocheted textiles
tekstilės medžiagų

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
and the like, of knitted or crocheted
textiles

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
vualiai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų

14.19.19.30

14.19.19.30

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
vualiai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar and the like, of knitted or crocheted
nertinių tekstilės medžiagų
textiles

14.19.19.60

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)

14.19.21.50

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)

14.19.22.10

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)
Other women’s or girls’ apparel n.e.c.,
including tracksuits and jogging suits
(excluding waistcoats, ski-suits, knitted or
crocheted)

Drabužių priedai ir jų dalys (išskyrus
Clothing accessories and parts thereof, of
pirštuotas ir kumštines pirštines, šalius,
knitted or crocheted textiles (excluding
kaklaskares ir šalikus, skraistes ir vualius)
gloves, mittens, shawls, scarves, mufflers,
iš megztinių ar nertinių tekstilės
mantillas and veils)
medžiagų
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)

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)

Kiti, niekur kitur nepriskirti vyriški arba
Other men’s or boys’ apparel n.e.c.,
berniukų drabužiai, įskaitant sportinius
including tracksuits and jogging suits
kostiumus ir kostiumus bėgiojimui
(excluding waistcoats, ski-suits, knitted or
(išskyrus megztines arba nertines
crocheted)
liemenes, slidinėjimo kostiumus)

14.19.19.60

14.19.21.50

14.19.22.10

Kiti, niekur kitur nepriskirti moteriški arba
Other women’s or girls’ apparel n.e.c.,
mergaičių drabužiai, įskaitant sportinius
including tracksuits and jogging suits
kostiumus ir kostiumus bėgiojimui
(excluding waistcoats, ski-suits, knitted or
(išskyrus megztines arba nertines
crocheted)
liemenes, slidinėjimo kostiumus)

14.19.22.20

14.19.22.20

Kiti, niekur kitur nepriskirti moteriški arba
mergaičių drabužiai, įskaitant sportinius
kostiumus ir kostiumus bėgiojimui
(išskyrus megztines arba nertines
liemenes, slidinėjimo kostiumus)

Ski-suits (excluding of knitted or
crocheted textiles)

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

14.19.22.30

14.19.22.30

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš
Ski-suits (excluding of knitted or
megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų) crocheted textiles)

Men’s or boys’ swimwear (excluding of
knitted or crocheted textiles)

Vyriški arba berniukų maudymosi
kostiumai, kelnaitės (išskyrus iš megztinių
ar nertinių tekstilės medžiagų)

14.19.22.40

14.19.22.40

Vyriški arba berniukų maudymosi
Men’s or boys’ swimwear (excluding of
kostiumai, kelnaitės (išskyrus iš megztinių
knitted or crocheted textiles)
ar nertinių tekstilės medžiagų)

Women’s or girls’ swimwear (excluding
of knitted or crocheted textiles)

Moteriški arba mergaičių maudymosi
kostiumai (išskyrus iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų)

14.19.22.50

14.19.22.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi
kostiumai (išskyrus iš megztinių ar
nertinių tekstilės medžiagų)

Women’s or girls’ swimwear (excluding
of knitted or crocheted textiles)

Handkerchiefs

Nosinės

14.19.23.10

14.19.23.10

Nosinės

Handkerchiefs

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
and the like (excluding articles of silk or
silk waste, knitted or crocheted)

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
vualiai ir panašūs dirbiniai (išskyrus
dirbinius iš šilko ar šilko atliekų,

14.19.23.33

14.19.23.33

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
vualiai ir panašūs dirbiniai (išskyrus
dirbinius iš šilko ar šilko atliekų,

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
and the like (excluding articles of silk or
silk waste, knitted or crocheted)
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megztinius arba nertinius)

megztinius arba nertinius)

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
and the like, of silk or silk waste
(excluding knitted or crocheted)

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko arba
šilko atliekų (išskyrus megztinius arba
nertinius)

14.19.23.38

14.19.23.38

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės,
vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko arba
šilko atliekų (išskyrus megztinius arba
nertinius)

Ties, bow ties and cravats (excluding
articles of silk or silk waste, knitted or
crocheted)

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės
(išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų,
megztinius arba nertinius)

14.19.23.53

14.19.23.53

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės
Ties, bow ties and cravats (excluding
(išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, articles of silk or silk waste, knitted or
megztinius arba nertinius)
crocheted)

Ties, bow ties and cravats, of silk or silk
waste (excluding knitted or crocheted)

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš
šilko ar šilko atliekų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

14.19.23.58

14.19.23.58

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš
šilko ar šilko atliekų (išskyrus megztinius
arba nertinius)

Gloves, mittens and mitts (excluding
knitted or crocheted)

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
puspirštinės (išskyrus megztines arba
nertines)

14.19.23.70

14.19.23.70

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
Gloves, mittens and mitts (excluding
puspirštinės (išskyrus megztines arba
knitted or crocheted)
nertines)

14.19.23.96

Niekur kitur nepriskirti drabužių priedai,
drabužių ar drabužių priedų dalys iš
tekstilės, (išskyrus šalius, kaklaskares,
šalikus, skraistes ir vualius, kaklaraiščius,
peteliškes ir kaklajuostes, pirštuotas
pirštines, kumštines pirštines ir
puspirštines bei jų dalis; megztines arba
nertines liemenėles, juosmenėles,
korsetus, petnešas, keliaraiščius ir kojinių
juostas)

Clothing accessories, parts of garments
or of clothing accessories, of textiles,
n.e.c. and parts thereof, (excluding
shawls, scarves and mufflers, mantillas
and veils, ties, bow-ties and cravats,
gloves, mittens and mitts and parts
thereof; bras, girdles and corsets, braces,
suspenders and garters, knitted or
crocheted)

Niekur kitur nepriskirti drabužių priedai,
drabužių ar drabužių priedų dalys iš
tekstilės, (išskyrus šalius, kaklaskares,
šalikus, skraistes ir vualius, kaklaraiščius,
peteliškes ir kaklajuostes, pirštuotas
pirštines, kumštines pirštines ir
puspirštines bei jų dalis; megztines arba
nertines liemenėles, juosmenėles,
korsetus, petnešas, keliaraiščius ir kojinių
juostas)

14.19.23.96

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils
and the like, of silk or silk waste
(excluding knitted or crocheted)

Ties, bow ties and cravats, of silk or silk
waste (excluding knitted or crocheted)

Clothing accessories, parts of garments
or of clothing accessories, of textiles,
n.e.c. and parts thereof, (excluding
shawls, scarves and mufflers, mantillas
and veils, ties, bow-ties and cravats,
gloves, mittens and mitts and parts
thereof; bras, girdles and corsets, braces,
suspenders and garters, knitted or
crocheted)

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
Gloves, mittens and mitts, of leather or
puspirštinės (išskyrus sportui ir
composition leather (excluding for sport, apsaugines įvairiems darbams skirtas
protective for all trades)
pirštines) iš odos arba kompozicinės
odos

14.19.31.75

14.19.31.75

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir
puspirštinės (išskyrus sportui ir
Gloves, mittens and mitts, of leather or
apsaugines įvairiems darbams skirtas
composition leather (excluding for sport,
pirštines) iš odos arba kompozicinės
protective for all trades)
odos

Belts and bandoliers, of leather or
composition leather

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba
kompozicinės odos

14.19.31.80

14.19.31.80

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba
kompozicinės odos

Belts and bandoliers, of leather or
composition leather

Clothing accessories of leather or
composition leather (excluding gloves,
mittens and mitts, belts and bandoliers)

Drabužių priedai (išskyrus pirštuotas
pirštines, kumštines pirštines ir
puspirštines, diržus ir šovinių diržus) iš
odos arba kompozicinės odos

14.19.31.90

14.19.31.90

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)

Garments made up of felt or nonwovens, textile fabrics impregnated or
coated

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių
medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės
medžiagų

14.19.32.00

14.19.32.00

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių
Garments made up of felt or nonmedžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės wovens, textile fabrics impregnated or
medžiagų
coated

Hat-forms, hat bodies and hoods,
plateaux and manchons of felt (including
slit manchons) (excluding those blocked
to shape, those with made brims)

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir
gobtuvai iš veltinio, plokšti ir cilindriniai
(įskaitant prapjautus cilindrinius
ruošinius) (išskyrus suformuotus

14.19.41.30

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir
gobtuvai iš veltinio, plokšti ir cilindriniai
(įskaitant prapjautus cilindrinius
ruošinius) (išskyrus suformuotus
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ruošinius su skrybėlių kraštais)

ruošinius su skrybėlių kraštais)

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti
iš bet kokių medžiagų juostelių
sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir
su skrybėlių kraštais, su pamušalu ar
apdirbtais kraštais)

14.19.41.50

14.19.41.50

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti
iš bet kokių medžiagų juostelių
sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir
su skrybėlių kraštais, su pamušalu ar
apdirbtais kraštais)

Felt hats and other felt headgear, made
from hat bodies or hoods and plateaux

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš
veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų,
gobtuvų ir plokščių skrybėlių ruošinių

14.19.42.30

14.19.42.30

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

Hats and other headgear, plaited or
made by assembling strips of any
material

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti
arba pagaminti iš bet kokių medžiagų
juostelių sujungimo būdu

14.19.42.50

14.19.42.50

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

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

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

14.19.42.70

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

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

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

14.19.43.00

14.19.43.00

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

Articles of apparel and clothing
accessories, of furskins (excluding hats
and headgear)

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai
(išskyrus skrybėles ir galvos apdangalus)

14.20.10.30

14.20.10.30

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai
(išskyrus skrybėles ir galvos apdangalus)

Articles of apparel and clothing
accessories, of furskins (excluding hats
and headgear)

14.20.10.90

14.20.10.90

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir
drabužių priedus, skrybėles ir galvos
apdangalus)

Articles of furskin (excluding apparel,
clothing accessories, hats and headgear)

14.31.10.33

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
Panty hose and tights, of knitted or
crocheted synthetic fibres, measuring per
single yarn ≥ 67 decitex
Pantyhose and tights of textile materials,
knitted or crocheted (excl. graduated

Hat-shapes, plaited or made by
assembling strips of any material
(excluding those blocked to shape, those
with made brims, those lined or trimmed)

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir
Articles of furskin (excluding apparel,
drabužių priedus, skrybėles ir galvos
clothing accessories, hats and headgear)
apdangalus)
Pėdkelnės ir triko, megztinės arba
Panty hose and tights, of knitted or
nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių
crocheted synthetic fibres, measuring per
atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
single yarn < 67 decitex
mažesnis kaip 67 deciteksai

14.19.42.70

14.31.10.33

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba
Panty hose and tights, of knitted or
nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių
crocheted synthetic fibres, measuring per
atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
single yarn ≥ 67 decitex
ne mažesnis kaip 67 deciteksai

14.31.10.35

14.31.10.35

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba
nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių
atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis
ne mažesnis kaip 67 deciteksai

Pantyhose and tights of textile materials, Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų,
knitted or crocheted (excl. graduated
megztinės arba nertinės (išskyrus

14.31.10.37

14.31.10.37

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų,
megztinės arba nertinės (išskyrus
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compression hosiery, those of synthetic
fibres and hosiery for babies)

laipsniškai kintančio suspaudimo
kompresines kojines, kojines iš sintetinių
pluoštų ir kūdikių kojines)

laipsniškai kintančio suspaudimo
kompresines kojines, kojines iš sintetinių
pluoštų ir kūdikių kojines)

Women’s full-length or knee-length
knitted or crocheted hosiery, measuring
per single yarn < 67 decitex

Megztinės arba nertinės moteriškos
kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro
vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis
kaip 67 deciteksai

14.31.10.50

Megztinės arba nertinės moteriškos
Women’s full-length or knee-length
kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro
knitted or crocheted hosiery, measuring
vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis
per single yarn < 67 decitex
kaip 67 deciteksai

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)

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)

14.31.10.90

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)

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)

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)

14.39.10.31

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)

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)

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)

14.39.10.32

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)

14.39.10.33

14.39.10.33

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje
Jerseys and pullovers, containing ≥ 50 %
esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 %
by weight of wool and weighing ≥ 600 g
ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600
per article
g

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje
Jerseys and pullovers, containing ≥ 50 %
esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 %
by weight of wool and weighing ≥ 600 g
ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600
per article
g

14.31.10.50

14.31.10.90

14.39.10.31

14.39.10.32

compression hosiery, those of synthetic
fibres and hosiery for babies)

Lightweight fine knit roll, polo or turtle
neck jumpers and pullovers, of cotton

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir
puloveriai) su atverstinėmis, polo arba
golfo apykaklėmis, iš medvilnės

14.39.10.53

14.39.10.53

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

Lightweight fine knit roll, polo or turtle
neck jumpers and pullovers, of manmade fibres

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir
puloveriai) su atverstinėmis, polo arba
golfo apykaklėmis, iš cheminių pluoštų

14.39.10.55

14.39.10.55

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 manmade fibres

Men’s or boys’ jerseys, pullovers,
sweatshirts, waistcoats and cardigans, of

Vyriški arba berniukų megztiniai,
puloveriai, susagstomi megztiniai,

14.39.10.61

14.39.10.61

Vyriški arba berniukų megztiniai,
puloveriai, susagstomi megztiniai,

Men’s or boys’ jerseys, pullovers,
sweatshirts, waistcoats and cardigans, of
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cotton (excluding lightweight fine knit
roll, polo or turtle neck jumpers and
pullovers)

liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus
plonus megztinius (džemperius ir
puloverius) su atverstinėmis, polo arba
golfo apykaklėmis), iš medvilnės

liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus
plonus megztinius (džemperius ir
puloverius) su atverstinėmis, polo arba
golfo apykaklėmis), iš medvilnės

cotton (excluding lightweight fine knit
roll, polo or turtle neck jumpers and
pullovers)

Women’s or girls’ jerseys, pullovers,
sweatshirts, waistcoats and cardigans, of
cotton (excluding lightweight fine knit
roll, polo or turtle neck jumpers and
pullovers)

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

14.39.10.62

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)

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)

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

14.39.10.71

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)

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)

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

14.39.10.72

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)
Jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats
and cardigans, of textile materials
(excluding those of wool or fine animal
hair, cotton, man-made fibres)

14.39.10.62

14.39.10.71

14.39.10.72

Megztiniai, puloveriai, susagstomi
Jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats
megztiniai, liemenės ir nertiniai iš
and cardigans, of textile materials
tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar
(excluding those of wool or fine animal
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir
hair, cotton, man-made fibres)
cheminių pluoštų)

14.39.10.90

14.39.10.90

Megztiniai, puloveriai, susagstomi
megztiniai, liemenės ir nertiniai iš
tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir
cheminių pluoštų)

Tanned or dressed whole furskins, not
assembled, of rabbit, hare or lamb

Rauginti arba išdirbti triušių, kiškių ar
ėriukų kailiai, nesujungti iš dalių

15.11.10.30

15.11.10.30

Rauginti arba išdirbti triušių, kiškių ar
ėriukų kailiai, nesujungti iš dalių

Tanned or dressed whole furskins, not
assembled, of rabbit, hare or lamb

Tanned or dressed furskins or skins
(excluding rabbit, hare or lamb)

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos
(išskyrus triušių, kiškių ar ėriukų kailius)

15.11.10.50

15.11.10.50

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos
(išskyrus triušių, kiškių ar ėriukų kailius)

Tanned or dressed furskins or skins
(excluding rabbit, hare or lamb)

Chamois leather and combination
chamois leather

Zomša ir kombinuotoji zomša

15.11.21.00

15.11.21.00

Zomša ir kombinuotoji zomša

Chamois leather and combination
chamois leather

Patent leather; patent laminated leather
and metallised leather

Lakinė oda, lakinė laminuota oda ir
metalizuota oda

15.11.22.00

15.11.22.00

Lakinė oda, lakinė laminuota oda ir
metalizuota oda

Patent leather; patent laminated leather
and metallised leather

Leather, of bovine animals, without hair,
whole

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

15.11.31.00

15.11.31.00

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

Leather, of bovine animals, without hair,
whole

Leather, of bovine animals, without hair,
not whole

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

15.11.32.00

15.11.32.00

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

Leather, of bovine animals, without hair,
not whole

Leather, of equine animals, without hair

Arklenos be plaukų

15.11.33.00

15.11.33.00

Arklenos be plaukų

Leather, of equine animals, without hair

15.11.41.30

Avių arba ėriukų odos be vilnos,

Sheep or lamb skin leather without wool

Sheep or lamb skin leather without wool Avių arba ėriukų odos be vilnos,
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on, tanned but not further prepared
(excluding chamois leather)

raugintos, bet toliau neapdorotos
(išskyrus zomšą)

raugintos, bet toliau neapdorotos
(išskyrus zomšą)

Sheep or lamb skin leather without wool
on, parchment-dressed or prepared after
tanning (excluding chamois, patent,
patent laminated leather and metallised
leather)

Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos
į pergamentą ar apdorotos po rauginimo
(išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą
ir metalizuotą odą)

15.11.41.50

Sheep or lamb skin leather without wool
Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos
on, parchment-dressed or prepared after
į pergamentą ar apdorotos po rauginimo
tanning (excluding chamois, patent,
(išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą
patent laminated leather and metallised
ir metalizuotą odą)
leather)

15.11.42.30

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų,
Goat or kid skin leather without hair on;
raugintos ar papildomai raugintos, bet
tanned or pre-tanned but not further
papildomai neapdorotos (išskyrus zomšą)
prepared (excluding chamois leather)

15.11.42.50

15.11.42.50

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)

15.11.43.30

15.11.43.30

Raugintos kiaulenos be plaukų,
papildomai neapdorotos

Leather of swine without hair on, tanned
but not further prepared

15.11.43.50

15.11.43.50

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)

Leather of other animals, without hair on Kitų gyvūnų odos be plaukų

15.11.51.00

15.11.51.00

Kitų gyvūnų odos be plaukų

Leather of other animals, without hair on

Composition leather with a basis of
Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš
leather or leather fibre, in slabs, sheets or išdirbtos odos arba odos pluoštų,
strips
plokščia, lakštinė arba juostinė

15.11.52.00

15.11.52.00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš Composition leather with a basis of
išdirbtos odos arba odos pluoštų,
leather or leather fibre, in slabs, sheets or
plokščia, lakštinė arba juostinė
strips

15.12.11.10

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams
(įskaitant vytinius ir botagus bei jų dalis,
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius,
balnų gūnias, šunų drabužius) iš bet
kokių medžiagų

Saddlery and harness for any animal
made from any material (including riding
whips and crops and their parts, traces,
leads, kneepads, muzzles, saddle cloths,
dog coats,

15.12.12.10

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

Rankinės (įskaitant rankines be rankenų)
iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės
odos, lakštinio plastiko, tekstilės

Handbags of leather, composition
leather, patent leather, plastic sheeting,
textile materials or other materials

Goat or kid skin leather without hair on;
tanned or pre-tanned but not further
prepared (excluding chamois leather)
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)

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų,
raugintos ar papildomai raugintos, bet
papildomai neapdorotos (išskyrus zomšą)

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų,
išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po
rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę
laminuotą ir metalizuotą odą)

Leather of swine without hair on, tanned Raugintos kiaulenos be plaukų,
but not further prepared
papildomai neapdorotos
Leather of swine without hair on;
parchment-dressed or prepared after
tanning (excluding patent leather; patent
laminated leather and metallised leather)

Raugintos kiaulenos be plaukų, išdirbtos į
pergamentą ar apdorotos po rauginimo
(išskyrus lakinę, lakinę laminuotą ir
metalizuotą odą)

Saddlery and harness for any animal
made from any material (including riding
whips and crops and their parts, traces,
leads, kneepads, muzzles, saddle cloths,
dog coats)

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams
(įskaitant vytinius ir botagus bei jų dalis,
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius,
balnų gūnias, šunų drabužius) iš bet
kokių medžiagų

Trunks, suitcases, vanity cases, briefcases,
school satchels and similar containers of
leather, composition leather, patent
leather, plastics, textile materials,
aluminium or other materials

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

Handbags of leather, composition
leather, patent leather, plastic sheeting,
textile materials or other materials

Rankinės (įskaitant rankines be rankenų)
iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės
odos, lakštinio plastiko, tekstilės
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(including those without a handle)

medžiagų arba kitų medžiagų

Articles normally carried in pocket or
handbag

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje
arba rankinėje

15.12.12.30

Cases and containers, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti lagaminai ir
kelioninės skrynios

Travel sets for personal toilet; sewing; or
shoe or clothes cleaning (excluding
manicure sets)

Kelioniniai asmens priežiūros, siuvimo,
batų arba drabužių valymo rinkiniai
(išskyrus manikiūro rinkinius)

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)

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)

Articles of leather or composition leather
of a kind used in machinery or
mechanical appliances or for other
technical uses

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės
odos, naudojamos mašinoms arba
mechaniniams aparatams, arba kitos
techninės paskirties

Articles of leather or of composition
leather, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
išdirbtos arba kompozicinės odos

Neperšlampama avalynė su guminiais
Waterproof footwear, with uppers in
arba plastikiniais batviršiais (išskyrus
rubber or plastics (excluding
avalynę su metalinėmis apsauginėmis
incorporating a protective metal toecap)
nosimis)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

medžiagų arba kitų medžiagų

(including those without a handle)

15.12.12.30

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje
arba rankinėje

Articles normally carried in pocket or
handbag

15.12.12.50

15.12.12.50

Niekur kitur nepriskirti lagaminai ir
kelioninės skrynios

Cases and containers, n.e.c.

15.12.12.70

15.12.12.70

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)

15.12.13.00

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)

15.12.19.30

15.12.19.30

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės
odos, naudojamos mašinoms arba
mechaniniams aparatams, arba kitos
techninės paskirties

Articles of leather or composition leather
of a kind used in machinery or
mechanical appliances or for other
technical uses

15.12.19.60

15.12.19.60

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
išdirbtos arba kompozicinės odos

Articles of leather or of composition
leather, n.e.c.

15.20.11.00

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)
Sandals with rubber or plastic outer soles
and uppers (including thong-type
sandals, flip flops)

15.12.13.00

15.20.11.00

Sandalai su guminiais ar plastikiniais
Sandals with rubber or plastic outer soles
išoriniais padais ir batviršiais (įskaitant
and uppers (including thong-type
dirželinius sandalus ir maudymosi
sandals, flip flops)
šlepetes)

15.20.12.10

15.20.12.10

Sandalai su guminiais ar plastikiniais
išoriniais padais ir batviršiais (įskaitant
dirželinius sandalus ir maudymosi
šlepetes)

Town footwear with rubber or plastic
uppers

Gatvės avalynė su guminiais ar
plastikiniais batviršiais

15.20.12.31

15.20.12.31

Gatvės avalynė su guminiais ar
plastikiniais batviršiais

Town footwear with rubber or plastic
uppers

Slippers and other indoor footwear with
rubber or plastic outer soles and plastic
uppers (including bedroom and dancing
slippers, mules)

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes)
su guminiais ar plastikiniais išoriniais
padais ir batviršiais

15.20.12.37

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(įskaitant čežutes 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)

Footwear with a wooden base and
leather uppers (including clogs)
(excluding with an inner sole or a
protective metal toe-cap)

Avalynė su mediniais pagrindais arba
platformomis ir batviršiais (įskaitant
klumpes) iš išdirbtos odos (išskyrus
avalynę su vidpadžiais arba metalinėmis
apsauginėmis nosimis)

15.20.13.30

15.20.13.30

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)

15.20.13.51

15.20.13.51

Vyriška gatvės avalynė su odiniais
Men’s town footwear with leather uppers
batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (including boots and shoes; excluding

Men’s town footwear with leather uppers Vyriška gatvės avalynė su odiniais
(including boots and shoes; excluding
batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius)
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(išskyrus neperšlampamą avalynę,
avalynę su metalinėmis apsauginėmis
nosimis)

Moteriška gatvės avalynė su odiniais
Women’s town footwear with leather
batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius)
uppers (including boots and shoes;
(išskyrus neperšlampamą avalynę,
excluding waterproof footwear, footwear
avalynę su metalinėmis apsauginėmis
with a protective metal toe-cap)
nosimis)
Vaikiška gatvės avalynė su odiniais
Children’s town footwear with leather
batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius)
uppers (including boots and shoes;
(išskyrus neperšlampamą avalynę,
excluding waterproof footwear, footwear
avalynę su metalinėmis apsauginėmis
with a protective metal toe-cap)
nosimis)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

(išskyrus neperšlampamą avalynę,
avalynę su metalinėmis apsauginėmis
nosimis)

waterproof footwear, footwear with a
protective metal toe-cap)

15.20.13.52

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)

15.20.13.53

15.20.13.53

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)

15.20.13.52

Men’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

15.20.13.61

15.20.13.61

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

Men’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Women’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

15.20.13.62

15.20.13.62

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

Women’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Children’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

15.20.13.63

15.20.13.63

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais
(įskaitant dirželinius sandalus,
maudymosi šlepetes)

Children’s sandals with leather uppers
(including thong type sandals, flip flops)

Slippers and other indoor footwear with
rubber, plastic or leather outer soles and
leather uppers (including dancing and
bedroom slippers, mules)

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes)
su guminiais, plastikiniais ar odiniais
išoriniais padais ir batviršiais

15.20.13.70

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(įskaitant čežutes 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)

15.20.13.80

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)

15.20.14.44

Slippers and other indoor footwear
Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(including dancing and bedroom
(įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes)
slippers, mules) with uppers of textile
su batviršiais iš tekstilės medžiagų
materials

15.20.14.45

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)

15.20.14.46

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

Avalynė su medienos ar kamštienos
Footwear with wood, cork or other outer
išoriniais padais ir odiniais batviršiais
soles and leather uppers (excluding outer
(išskyrus avalynę su guminiais,
soles of rubber, plastics or leather)
plastikiniais ar odiniais padais)
Slippers and other indoor footwear
(including dancing and bedroom
slippers, mules) with uppers of textile
materials

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė
(įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes)
su batviršiais iš tekstilės medžiagų

Footwear with rubber, plastic or leather
outer soles and textile uppers (excluding
slippers and other indoor footwear,
sports footwear)

Avalynė (išskyrus šlepetes ir kitą
kambarinę ar sportinę avalynę) su
guminiais, plastikiniais ar odiniais
išoriniais padais ir tekstilės batviršiais

Footwear with textile uppers (excluding
slippers and other indoor footwear as
well as footwear with outer soles of
rubber, plastics, leather or composition

Avalynė su tekstilės batviršiais (išskyrus
šlepetes ir kitą kambarinę avalynę, taip
pat avalynę su išoriniais padais iš gumos,
plastiko, odos ar kompozicinės odos)
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PRODCOM 2017 Pavadinimas

leather)

PRODCOM 2017 Name
leather)

Sports footwear with rubber or plastic
outer soles and textile uppers (including
tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like)

Sportinė avalynė (įskaitant teniso,
krepšinio, gimnastikos, treniruočių ir
panašius batelius) su guminiais ar
plastikiniais išoriniais padais ir tekstilės
batviršiais

15.20.21.00

15.20.21.00

Sportinė avalynė (įskaitant teniso,
krepšinio, gimnastikos, treniruočių ir
panašius batelius) su guminiais ar
plastikiniais išoriniais padais ir tekstilės
batviršiais

Other sports footwear, except snow-ski
footwear and skating boots

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo
avalynę ir čiuožimo batus

15.20.29.00

15.20.29.00

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo Other sports footwear, except snow-ski
avalynę ir čiuožimo batus
footwear and skating boots

Footwear (including waterproof
footwear), incorporating a protective
metal toecap, with outer soles and
uppers of rubber or of plastics

Avalynė (įskaitant neperšlampamą
avalynę) su metalinėmis apsauginėmis
nosimis ir su guminiais arba plastikiniais
išoriniais padais ir batviršiais

15.20.31.20

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

Footwear with rubber, plastic or leather
outer soles and leather uppers, and with
a protective metal toe-cap

Avalynė su guminiais, plastikiniais ar
odiniais išoriniais padais ir odiniais
batviršiais bei su metalinėmis
apsauginėmis nosimis

15.20.31.50

15.20.31.50

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

Wooden footwear, miscellaneous special Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir
footwear and other footwear n.e.c.
kita, niekur kitur nepriskirta avalynė

15.20.32.00

15.20.32.00

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir
kita, niekur kitur nepriskirta avalynė

Wooden footwear, miscellaneous special
footwear and other footwear n.e.c.

Leather uppers and parts thereof of
footwear (excluding stiffeners)

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys
(išskyrus antkulnius)

15.20.40.20

15.20.40.20

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys
(išskyrus antkulnius)

Leather uppers and parts thereof of
footwear (excluding stiffeners)

Uppers and parts thereof of footwear
(excluding stiffeners, of leather)

Avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus
odinius antkulnius) iš kitų medžiagų

15.20.40.50

15.20.40.50

Avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus
odinius antkulnius) iš kitų medžiagų

Uppers and parts thereof of footwear
(excluding stiffeners, of leather)

Parts of footwear (excluding uppers)
other materials

Avalynės dalys (išskyrus batviršius) iš kitų
medžiagų

15.20.40.80

15.20.40.80

Avalynės dalys (išskyrus batviršius) iš kitų Parts of footwear (excluding uppers)
medžiagų
other materials

Spruce wood (Picea abies Karst.), fir
wood (Abies alba Mill.) sawn or chipped
lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness > 6 mm

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.)
arba europinio kėnio (Abies alba Mill.)
mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
mm

16.10.11.34

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.)
arba europinio kėnio (Abies alba Mill.)
mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
mm

16.10.11.36

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.)
Pine wood (Pinus sylvestris L.) sawn or
mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
chipped lengthwise, sliced or peeled, of a
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
thickness > 6 mm
mm

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.)
Pine wood (Pinus sylvestris L.) sawn or
mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,
chipped lengthwise, sliced or peeled, of a
nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
thickness > 6 mm
mm

15.20.31.20

16.10.11.34

16.10.11.36

Sports footwear with rubber or plastic
outer soles and textile uppers (including
tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like)

Spruce wood (Picea abies Karst.), fir
wood (Abies alba Mill.) sawn or chipped
lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness > 6 mm

Coniferous wood sawn or chipped
lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness of > 6 mm (excl. spruce "Picea
abies Karst.", silver fir "Abies alba Mill."
and pine "Pinus sylvestris L.")

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta
arba perskelta, nudrožta arba nužievinta,
storesnė kaip 6 mm (išskyrus
paprastosios eglės (Picea abies Karst.),
europinio kėnio (Abies alba Mill.) ir
paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.)
medieną)

16.10.11.38

16.10.11.38

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta
arba perskelta, nudrožta arba nužievinta,
storesnė kaip 6 mm (išskyrus
paprastosios eglės (Picea abies Karst.),
europinio kėnio (Abies alba Mill.) ir
paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.)
medieną)

Wood, sawn or chipped lengthwise,

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta,

16.10.12.50

16.10.12.50

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, Wood, sawn or chipped lengthwise,
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nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
sliced or peeled, of a thickness > 6 mm
mm, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų
(excluding coniferous and tropical woods
medžių medieną ir ąžuolo plokštes,
and oak blocks, strips and friezes)
lentjuostes ir parketlentes

nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6
sliced or peeled, of a thickness > 6 mm
mm, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų
(excluding coniferous and tropical woods
medžių medieną ir ąžuolo plokštes,
and oak blocks, strips and friezes)
lentjuostes ir parketlentes

Atogrąžų medžių mediena, išilgai
Tropical wood, sawn or chipped
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
lengthwise, sliced or peeled, end-jointed
nužievinta, sujungta galais, šlifuota arba
or planed/sanded, of a thickness > 6 mm
obliuota, storesnė kaip 6 mm

16.10.12.71

Atogrąžų medžių mediena, išilgai
perpjauta arba perskelta, nudrožta arba
nužievinta, 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
Oak blocks, strips or friezes for parquet
or wood block flooring, planed but not
assembled (excluding continuously
shaped)

16.10.12.71

Oak blocks, strips or friezes for parquet
or wood block flooring, planed but not
assembled (excluding continuously
shaped)

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir
parketlentės parketo arba plokščių
grindims, obliuotos, bet tarpusavyje
nesujungtos (išskyrus ištisai profiliuotą)

16.10.12.77

16.10.12.77

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir
parketlentės parketo arba plokščių
grindims, obliuotos, bet tarpusavyje
nesujungtos (išskyrus ištisai profiliuotą)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, not impregnated

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar
tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.13.00

16.10.13.00

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar
tramvajaus pabėgiai (skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, not impregnated

Coniferous wood continuously shaped
(including strips and friezes for parquet
flooring, not assembled)

Ištisai profiliuota spygliuočių mediena
(įskaitant tarpusavyje nesujungtas
parketlentes ir lentjuostes parketo
grindims)

16.10.21.10

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)

16.10.22.10

Bambuko mediena, įskaitant tarpusavyje
nesujungtas parketlentes ir lentjuostes,
skirtas parketo grindims, ištisai
profiliuota, su įlaidais, išdrožomis,
užkaitais, nuosklembomis, V formos
sąlaidomis, briaunelėmis, formuota,
suapvalinta arba panašiai profiliuota
išilgai bet kurio krašto, galo ar šono,
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota ar sujungta arba nesujungta
galais

Bamboo, incl. strips and friezes for
parquet flooring, not assembled,
continuously shaped "tongued, grooved,
rebated, chamfered, V-jointed beaded,
moulded, rounded or the like" along any
of its edges, ends or faces, whether or
not planed, sanded or end-jointed

Wood, incl. strips and friezes for parquet
flooring, not assembled, continuously
shaped "tongued, grooved, rebated,
chamfered, V-jointed beaded, moulded,
rounded or the like" along any of its
edges, ends or faces, whether or not
planed, sanded or end-jointed (excl.
coniferous wood and bamboo)

Wood wool; wood flour

Bambuko mediena, įskaitant tarpusavyje
nesujungtas parketlentes ir lentjuostes,
Bamboo, incl. strips and friezes for
skirtas parketo grindims, ištisai
parquet flooring, not assembled,
profiliuota, su įlaidais, išdrožomis,
continuously shaped "tongued, grooved, užkaitais, nuosklembomis, V formos
rebated, chamfered, V-jointed beaded,
sąlaidomis, briaunelėmis, formuota,
moulded, rounded or the like" along any suapvalinta arba panašiai profiliuota
of its edges, ends or faces, whether or
išilgai bet kurio krašto, galo ar šono,
not planed, sanded or end-jointed
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota ar sujungta arba nesujungta
galais

16.10.21.10

16.10.22.10

Mediena, įskaitant tarpusavyje
nesujungtas parketlentes ir lentjuostes,
Wood, incl. strips and friezes for parquet skirtas parketo grindims, ištisai
flooring, not assembled, continuously
profiliuota, su įlaidais, išdrožomis,
shaped "tongued, grooved, rebated,
užkaitais, nuosklembomis, V formos
chamfered, V-jointed beaded, moulded, sąlaidomis, briaunelėmis, formuota,
rounded or the like" along any of its
suapvalinta arba panašiai profiliuota
edges, ends or faces, whether or not
išilgai bet kurio krašto, galo ar šono,
planed, sanded or end-jointed (excl.
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
coniferous wood and bamboo)
nešlifuota ar sujungta arba nesujungta
galais (išskyrus spygliuočių ir bambuko
medieną)

16.10.23.00

16.10.23.00

Mediena, įskaitant tarpusavyje
nesujungtas parketlentes ir lentjuostes,
skirtas parketo grindims, ištisai
profiliuota, su įlaidais, išdrožomis,
užkaitais, nuosklembomis, V formos
sąlaidomis, briaunelėmis, formuota,
suapvalinta arba panašiai profiliuota
išilgai bet kurio krašto, galo ar šono,
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota ar sujungta arba nesujungta
galais (išskyrus spygliuočių ir bambuko
medieną)

Wood wool; wood flour

16.10.24.00

16.10.24.00

Medienos vilna; medienos miltai
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Coniferous wood in chips or particles

Spygliuočių medienos skiedros arba
smulkiniai

16.10.25.03

16.10.25.03

Spygliuočių medienos skiedros arba
smulkiniai

Coniferous wood in chips or particles

Non-coniferous wood in chips or
particles

Ne spygliuočių medienos skiedros arba
smulkiniai

16.10.25.05

16.10.25.05

Ne spygliuočių medienos skiedros arba
smulkiniai

Non-coniferous wood in chips or
particles

Wood in the rough, treated with paint,
stains, creosote or other preservatives

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu,
kreozotu arba kitais konservantais

16.10.31.16

16.10.31.16

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, Wood in the rough, treated with paint,
kreozotu arba kitais konservantais
stains, creosote or other preservatives

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of impregnated wood

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.32.00

16.10.32.00

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai (skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of impregnated wood

Other wood in the rough, including split
poles and pickets

Kita padarinė mediena, įskaitant
skeltuosius stulpų rąstus ir kuolus

16.10.39.00

16.10.39.00

Kita padarinė mediena, įskaitant
skeltuosius stulpų rąstus ir kuolus

Other wood in the rough, including split
poles and pickets

Treatment; impregnation and
preservation of wood (including
seasoning and drying)

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir
konservavimas (įskaitant išlaikymą ir
džiovinimą)

16.10.91.00

16.10.91.00

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir
konservavimas (įskaitant išlaikymą ir
džiovinimą)

Treatment; impregnation and
preservation of wood (including
seasoning and drying)

Plywood, veneered panels and similar
laminated wood, of bamboo

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės
iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji
bambuko mediena

16.21.11.00

16.21.11.00

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės
iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji
bambuko mediena

Plywood, veneered panels and similar
laminated wood, of bamboo

Particle board, of wood

Medienos smulkinių plokštės

16.21.12.00

16.21.12.00

Medienos smulkinių plokštės

Particle board, of wood

Oriented strand board (OSB), of wood

Orientuotosios drožlių plokštės (OSB) iš
medienos

16.21.13.16

16.21.13.16

Orientuotosios drožlių plokštės (OSB) iš
medienos

Oriented strand board (OSB), of wood

Waferboard and similar board, of wood
(excluding particle board and oriented
strand board [OSB])

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės
iš medienos (išskyrus smulkinių plokštes
ir orientuotąsias drožlių plokštes (OSB))

16.21.14.19

16.21.14.19

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės Waferboard and similar board, of wood
iš medienos (išskyrus smulkinių plokštes (excluding particle board and oriented
ir orientuotąsias drožlių plokštes (OSB)) strand board [OSB])

Particle board and similar board of
ligneous materials (excluding wood)

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš
panašių į medieną medžiagų (išskyrus
medieną)

16.21.14.50

16.21.14.50

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš
Particle board and similar board of
panašių į medieną medžiagų (išskyrus
ligneous materials (excluding wood)
medieną)

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

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF),
ne storesnės kaip 5 mm, iš medienos
arba kitų panašių į medieną medžiagų,
surištos arba nesurištos dervomis arba
kitomis organinėmis medžiagomis

16.21.15.23

Vidutinio tankio 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

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

Vidutinio tankio 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

16.21.15.26

Vidutinio tankio 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

Medium density fibreboard (MDF), of
wood or other ligneous materials,
whether or not bonded with resins or
other organic substances, of a thickness

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF),
storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba
kitų panašių į medieną medžiagų,
surištos arba nesurištos dervomis arba

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF),
storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba
kitų panašių į medieną medžiagų,
surištos arba nesurištos dervomis arba

Medium density fibreboard (MDF), of
wood or other ligneous materials,
whether or not bonded with resins or
other organic substances, of a thickness
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exceeding 9 mm

kitomis organinėmis medžiagomis

kitomis organinėmis medžiagomis

exceeding 9 mm

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

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis
kaip 0,8 g/cm³, iš medienos arba kitų
panašių į medieną medžiagų (išskyrus
vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF),
surištos arba nesurištos dervomis arba
kitomis organinėmis medžiagomis

16.21.15.43

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis
kaip 0,8 g/cm³, iš medienos arba kitų
panašių į medieną medžiagų (išskyrus
vidutinio tankio 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

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

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 plaušų plokštes (MDF), surištos
arba nesurištos dervomis arba kitomis
organinėmis medžiagomis

16.21.15.46

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 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

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

Plaušų plokštės iš medienos arba kitų
panašių į medieną medžiagų, kurių tankis
ne didesnis kaip 0,5 g/cm³ (išskyrus
vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF),
surištos arba nesurištos dervomis arba
kitomis organinėmis medžiagomis

16.21.15.49

16.21.15.49

Plaušų plokštės iš medienos arba kitų
panašių į medieną medžiagų, kurių tankis
ne didesnis kaip 0,5 g/cm³ (išskyrus
vidutinio tankio 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

Other plywood, veneered panels and
similar laminated wood, of coniferous
wood

Kita spygliuočių medienos klijuotinė
fanera, faneruotosios plokštės ir panaši
sluoksniuotoji mediena

16.21.16.00

16.21.16.00

Kita spygliuočių medienos klijuotinė
fanera, faneruotosios plokštės ir panaši
sluoksniuotoji mediena

Other plywood, veneered panels and
similar laminated wood, of coniferous
wood

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

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš
medienos (išskyrus bambuko) lakštų, ne
storesnių kaip 6 mm, kurios bent vienas
išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių
medienos

16.21.17.11

16.21.17.11

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

Other plywood, veneered panels and
similar laminated wood, of other wood

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios
plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
iš kitokios medienos

16.21.18.00

16.21.18.00

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios
Other plywood, veneered panels and
plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
similar laminated wood, of other wood
iš kitokios medienos

Densified wood, in blocks, plates, strips
or profile shapes

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba
profiliuočių pavidalo mediena

16.21.21.00

16.21.21.00

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba
profiliuočių pavidalo mediena

Densified wood, in blocks, plates, strips
or profile shapes

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of
coniferous wood

Faneravimo danga ir klijuotinės faneros
lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip
6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
nužievinta, iš spygliuočių medienos

16.21.22.10

Faneravimo danga ir klijuotinės faneros
lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip
6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
nužievinta, iš spygliuočių medienos

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of
coniferous wood

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood, sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm, of
tropical wood

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros
lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip
6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

16.21.23.00

16.21.23.00

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros
lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip
6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood, sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm, of
tropical wood

Veneer sheets and sheets for plywood

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros

16.21.24.00

16.21.24.00

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros Veneer sheets and sheets for plywood
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and other wood sawn lengthwise, sliced lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of other 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
wood than coniferous or tropical wood
nužievinta, iš medienos, išskyrus
spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip and other wood sawn lengthwise, sliced
6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of other
nužievinta, iš medienos, išskyrus
wood than coniferous or tropical wood
spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną

Assembled parquet panels of wood for
mosaic floors

Sujungtos medinės parketo grindų
plokštės mozaikinėms grindims

16.22.10.30

16.22.10.30

Sujungtos medinės parketo grindų
plokštės mozaikinėms grindims

Assembled parquet panels of wood for
mosaic floors

Assembled parquet panels of wood
(excluding those for mosaic floors)

Sujungtos medinės parketo grindų
plokštės (išskyrus plokštes mozaikinėms
grindims)

16.22.10.60

16.22.10.60

Sujungtos medinės parketo grindų
plokštės (išskyrus plokštes mozaikinėms
grindims)

Assembled parquet panels of wood
(excluding those for mosaic floors)

Windows, french windows and their
frames, of wood

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai

16.23.11.10

16.23.11.10

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai

Windows, french windows and their
frames, of wood

Doors and their frames and thresholds,
of wood

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai

16.23.11.50

16.23.11.50

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai

Doors and their frames and thresholds,
of wood

Shuttering for concrete constructional
work, shingles and shakes, of wood

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai,
malksnos ir skalos

16.23.12.00

16.23.12.00

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, Shuttering for concrete constructional
malksnos ir skalos
work, shingles and shakes, of wood

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)

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)

16.23.19.00

16.23.19.00

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)

Prefabricated buildings of wood

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.20.00

16.23.20.00

Surenkamieji mediniai pastatai

Prefabricated buildings of wood

Flat pallets and pallet collars of wood

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų
apvadai

16.24.11.33

16.24.11.33

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų
apvadai

Flat pallets and pallet collars of wood

Box pallets and load boards of wood
(excluding flat pallets)

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų
plokštės (išskyrus plokščiuosius padėklus)

16.24.11.35

16.24.11.35

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų
Box pallets and load boards of wood
plokštės (išskyrus plokščiuosius padėklus) (excluding flat pallets)

Casks, barrels, vats, tubs, and coopers
products and parts thereof of wood
(including staves)

Medinės statinės, statinaitės, kubilai,
puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų
dalys, įskaitant statinių šulus

16.24.12.00

16.24.12.00

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)

Cases, boxes, crates, drums and similar
packings of wood (excluding cable
drums)

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir
panaši medinė tara (išskyrus kabelių
būgnus)

16.24.13.20

16.24.13.20

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir
panaši medinė tara (išskyrus kabelių
būgnus)

Cases, boxes, crates, drums and similar
packings of wood (excluding cable
drums)

Cable-drums of wood

Mediniai kabelių būgnai

16.24.13.50

16.24.13.50

Mediniai kabelių būgnai

Cable-drums of wood

Tools, tool bodies and handles and
broom or brush bodies and handles of
wood; boot and shoe lasts and trees of
wood

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių
rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų
korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir
kailiamaučiai

16.29.11.30

16.29.11.30

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

Roughly shaped blocks of wood or root
for the manufacture of pipes

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai,
pagaminti iš medienos arba šaknų ir
naudojami pypkių gamyboje

16.29.11.80

16.29.11.80

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

Tableware and kitchenware of wood

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys

16.29.12.00

16.29.12.00

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys

Tableware and kitchenware of wood
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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

Medienos mozaikos ir medienos
inkrustacijos; medinės skrynutės ir
Wood marquetry and inlaid wood;
papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir
caskets and cases for jewellery or cutlery
panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės
and similar articles; statuettes and other
ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos,
ornaments; coat or hat racks; office letter
paltų arba skrybėlių kabyklos, biuro
trays, ash trays, pen-trays, ink stands
laiškų dėklai, peleninės, parkerių dėklai,
rašalo stoveliai

16.29.13.00

16.29.13.00

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

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ir panašių daiktų rėmai

16.29.14.20

16.29.14.20

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ir panašių daiktų rėmai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects

Other articles of wood (excluding pallet
collars and wooden coffins)

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų
apvadus ir medinius karstus)

16.29.14.91

16.29.14.91

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų
apvadus ir medinius karstus)

Other articles of wood (excluding pallet
collars and wooden coffins)

Pellets and briquettes of pressed and
agglomerated wood and of wood waste
and scrap

Granulės ir briketai iš presuotos ir
aglomeruotos medienos ir medienos
atliekų ir atraižų

16.29.15.00

16.29.15.00

Granulės ir briketai iš presuotos ir
aglomeruotos medienos ir augalinių
atliekų ir atraižų

Pellets and briquettes of pressed and
agglomerated wood and of vegetable
waste and scrap

Waste cork; crushed, granulated or
ground cork (excluding natural cork raw
or simply prepared)

Kamštienos atliekos; smulkinta,
granuliuota arba malta kamštiena
(išskyrus gamtinę žaliavinę ar paprastai
paruoštą kamštieną)

16.29.21.30

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)

16.29.21.30

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba
Natural cork, debacked or roughly
grubiai aptašyta formuojant kvadrato
squared, in rectangular or square blocks, skerspjūvį, stačiakampių arba kvadratinių
plates, sheets or strips
blokų, plokščių, lakštų arba strypų
pavidalo

16.29.21.50

16.29.21.50

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba
grubiai aptašyta formuojant kvadrato
Natural cork, debacked or roughly
skerspjūvį, stačiakampių arba kvadratinių squared, in rectangular or square blocks,
blokų, plokščių, lakštų arba strypų
plates, sheets or strips
pavidalo

Corks and stoppers of natural cork

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai

16.29.22.50

16.29.22.50

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai

Corks and stoppers of natural cork

Articles of natural cork, others

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai

16.29.22.90

16.29.22.90

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai

Articles of natural cork, others

Corks and stoppers, cylindrical, for
sparkling wine, of agglomerated cork,
incl. those with discs of natural cork

Aglomeruotos kamštienos cilindro
formos kamščiai ir kaiščiai putojantiems
vynams užkimšti, įskaitant kaiščius su
diskais iš gamtinės kamštienos

16.29.23.20

16.29.23.20

Aglomeruotos kamštienos cilindro
formos kamščiai ir kaiščiai putojantiems
vynams užkimšti, įskaitant kaiščius su
diskais iš gamtinės kamštienos

Corks and stoppers, cylindrical, for
sparkling wine, of agglomerated cork,
incl. those with discs of natural cork

Corks and stoppers, cylindrical, of
agglomerated cork (excl. such products
for sparkling wine)

Aglomeruotos kamštienos cilindro
formos kamščiai ir kaiščiai (išskyrus
skirtus putojantiems vynams užkimšti)

16.29.23.50

16.29.23.50

Aglomeruotos kamštienos cilindro
formos kamščiai ir kaiščiai (išskyrus
skirtus putojantiems vynams užkimšti)

Corks and stoppers, cylindrical, of
agglomerated cork (excl. such products
for sparkling wine)

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)

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

16.29.23.80

16.29.23.80

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)

Agglomerated cork; other articles of
agglomerated cork, n.e.c.

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur
nepriskirti, aglomeruotos kamštienos

16.29.24.00

16.29.24.00

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur Agglomerated cork; other articles of
nepriskirti, aglomeruotos kamštienos
agglomerated cork, n.e.c.
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dirbiniai
Manufactures of straw, of esparto or of
Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės
other plaiting materials; basket ware and arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir
wickerwork
pinti dirbiniai

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

dirbiniai
16.29.25.00

16.29.25.00

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

Chemical wood pulp, dissolving grades

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios
rūšys

17.11.11.00

17.11.11.00

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios
rūšys

Chemical wood pulp, dissolving grades

Chemical wood pulp, soda or sulphate,
other than dissolving grades

Cheminė medienos plaušiena, natroninė
arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.12.00

17.11.12.00

Cheminė medienos plaušiena, natroninė
arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Chemical wood pulp, soda or sulphate,
other than dissolving grades

17.11.13.00

17.11.13.00

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė,
išskyrus tirpiąsias rūšis

Chemical wood pulp, sulphite, other than
dissolving grades

17.11.14.00

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau
Mechanical wood pulp; semi-chemical
cheminė medienos plaušiena; kitų
wood pulp; pulps of fibrous cellulosic
pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių
material other than wood
negu mediena, plaušiena

17.12.00.Z0

17.12.00.Z0

Ritininis ar lakštinis krepinis arba
Creped or crinkled sack kraft paper in
klostytas popierius; popierius ir kartonas,
rolls or sheets; paper and paperboard,
krepinis, klostytas, įspaustinis arba
creped, crinkled, embossed or perforated
perforuotas

Chemical wood pulp, sulphite, other than Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė,
dissolving grades
išskyrus tirpiąsias rūšis
Mechanical wood pulp; semi-chemical
wood pulp; pulps of fibrous cellulosic
material other than wood

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau
cheminė medienos plaušiena; kitų
pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių
negu mediena, plaušiena

Ritininis ar lakštinis krepinis arba
Creped or crinkled sack kraft paper in
klostytas popierius; popierius ir kartonas,
rolls or sheets; paper and paperboard,
krepinis, klostytas, įspaustinis arba
creped, crinkled, embossed or perforated
perforuotas

17.11.14.00

Newsprint in rolls or sheets

Ritininis arba lakštinis laikraštinis
popierius

17.12.11.00

17.12.11.00

Ritininis arba lakštinis laikraštinis
popierius

Newsprint in rolls or sheets

Handmade paper and paperboard

Rankų darbo popierius ir kartonas

17.12.12.00

17.12.12.00

Rankų darbo popierius ir kartonas

Handmade paper and paperboard

Paper and paperboard used as a base for
photo-sensitive, heat-sensitive or
electro-sensitive paper; carbonising base
paper; wallpaper base

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai,
šilumai arba elektrai jautriam popieriui
gaminti; anglingasis pagrindo popierius;
apmušalų popierius

17.12.13.00

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

Graphic paper, paperboard : mechanical
fibres ≤ 10 %, weight < 40 g/m²

Grafinis popierius ir kartonas, kurių
sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis
mažesnis kaip 40 g/m²

17.12.14.10

Grafinis popierius ir kartonas, kurių
sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne Graphic paper, paperboard : mechanical
daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis fibres ≤ 10 %, weight < 40 g/m²
mažesnis kaip 40 g/m²

Graphic paper, paperboard : mechanical
fibres ≤ 10 %, weight ≥ 40 g/m² but ≤
150 g/m², in rolls

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

17.12.14.35

Ritininis grafinis popierius ir kartonas,
kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai
Graphic paper, paperboard : mechanical
sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių
fibres ≤ 10 %, weight ≥ 40 g/m² but ≤
plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², 150 g/m², in rolls
bet ne didesnis kaip 150 g/m²

Graphic paper, paperboard : mechanical
fibres ≤ 10 %, weight ≥ 40 g/m² but ≤
150 g/m², sheets

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

17.12.14.39

17.12.14.39

Lakštinis grafinis popierius ir kartonas,
kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai
Graphic paper, paperboard : mechanical
sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių
fibres ≤ 10 %, weight ≥ 40 g/m² but ≤
plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², 150 g/m², sheets
bet ne didesnis kaip 150 g/m²

Graphic paper, paperboard : mechanical

Grafinis popierius ir kartonas, kurių

17.12.14.50

17.12.14.50
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fibres ≤ 10 %, weight > 150 g/m²

sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 %, kurių plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m²

Graphic paper, paperboard : mechanical
fibres > 10 %

Grafinis popierius ir kartonas, kurių
sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro
daugiau kaip 10 %

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

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

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš
celiuliozės pluoštų, naudojami buities
Creped paper and webs of cellulose
arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36
fibres for household/ sanitary purposes,
cm pločio ritiniuose, arba stačiakampiai
in rolls, width > 36 cm, rectangular
krepinio popieriaus lakštai, kurių viena
sheets min. one side > 36 cm in unfolded
nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm
state, weight ≤ 25 g/m²/ply
ir kurių klostės plotinis tankis ne didesnis
kaip 25 g/m²

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

17.12.14.70

17.12.20.30

17.12.20.55

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10 %, kurių plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m²

fibres ≤ 10 %, weight > 150 g/m²

17.12.14.70

Grafinis popierius ir kartonas, kurių
sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro
daugiau kaip 10 %

Graphic paper, paperboard : mechanical
fibres > 10 %

17.12.20.30

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

17.12.20.55

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 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

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

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš
celiuliozės pluoštų, naudojami buities
Creped paper and webs of cellulose
arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36
fibres for household/sanitary purposes,
cm pločio ritiniuose, arba stačiakampiai
in rolls, width > 36 cm, rectangular
krepinio popieriaus lakštai, kurių viena
sheets min. one side > 36 cm in unfolded
nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm
state, weight > 25 g/m²/ply
ir kurių klostės plotinis tankis didesnis
kaip 25 g/m²

17.12.20.57

17.12.20.57

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

Paper stock for household : others

Kitas buityje naudojamas popierius

17.12.20.90

17.12.20.90

Kitas buityje naudojamas popierius

Paper stock for household : others

Uncoated, unbleached kraftliner in rolls
or sheets (excluding for writing, printing
or other graphic purposes, punch card
stock and punch card tape paper)

Nepadengtas nebalintas ritininis arba
lakštinis tvirtasis apdarinis popierius
(išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems
grafiniams tikslams skirtą popierių,
perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą
popierių)

17.12.31.00

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)

Uncoated kraftliner in rolls or sheets
(excluding unbleached, for writing;
printing or other graphic purposes,
punch card stock and punch card tape
paper

Nepadengtas ritininis arba lakštinis
tvirtasis apdarinis popierius (išskyrus
nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems
grafiniams tikslams skirtą popierių,
perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą
popierių)

17.12.32.00

17.12.32.00

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

Semi-chemical fluting

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

17.12.33.00

17.12.33.00

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius Semi-chemical fluting

Recycled fluting and other fluting

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks

17.12.34.00

17.12.34.00

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

17.12.31.00

Recycled fluting and other fluting
73/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

gofruojamasis popierius
Ritininis ar lakštinis nepadengtas
Uncoated testliner (recycled liner board), specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis
weight ≤ 150 g/m², in rolls or sheets
kartonas), kurio plotinis tankis ne
didesnis kaip 150 g/m²
Ritininis ar lakštinis nepadengtas
Uncoated testliner (recycled liner board), specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis
weight > 150 g/m², in rolls or sheets
kartonas), kurio plotinis tankis didesnis
kaip 150 g/m²

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

gofruojamasis popierius

17.12.35.20

17.12.35.40

17.12.35.20

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

17.12.35.40

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

17.12.41.20

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)

17.12.41.40

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)

Uncoated kraft paper and paperboard
weighing ≤ 150 g/m² (excluding
kraftliner, sack kraft paper, for writing,
printing and other graphic purposes,
etc.)
Creped or crinkled sack kraft paper; in
rolls or sheets

Uncoated, unbleached sack kraft paper
(excluding for writing, printing or other
graphic purposes, punch card stock and
punch card tape paper)

Nepadengtas nebalintas ritininis arba
lakštinis maišinis tvirtasis popierius
(išskyrus 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)

Nepadengtas ritininis arba lakštinis
maišinis tvirtasis popierius (išskyrus
nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems
grafiniams tikslams skirtą popierių,
perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą
popierių)

Uncoated kraft paper and paperboard
weighing ≤ 150 g/m² (excluding
kraftliner, sack kraft paper, for writing,
printing and other graphic purposes,
etc.)

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.)

17.12.41.60

17.12.41.60

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.)

Creped or crinkled sack kraft paper; in
rolls or sheets

Ritininis ar lakštinis krepinis arba
klostytas maišinis tvirtasis popierius

17.12.41.80

17.12.41.80

Ritininis ar lakštinis krepinis arba
klostytas maišinis tvirtasis popierius

Sulphite wrapping paper in rolls or
sheets

Ritininis ar lakštinis sulfitinis vyniojamasis
popierius

17.12.42.20

17.12.42.20

Ritininis ar lakštinis sulfitinis vyniojamasis Sulphite wrapping paper in rolls or
popierius
sheets

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)

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis
popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis
ne didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus
gaminius, priskirtus SS 48.02 pozicijai,
gofruojamąjį popierių; specialųjį apdarą,
sulfitinį vyniojamąjį popierių; filtravimo ar
fetrinį popierių ir kartoną)

17.12.42.40

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)

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

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis
popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m², bet mažesnis
kaip 225 g/m² (išskyrus gaminius,

17.12.42.60

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis
popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m², bet mažesnis
kaip 225 g/m² (išskyrus gaminius,

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
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wrapping paper, filter or felt paper and
paperboard)

priskirtus SS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį
popierių; specialųjį apdarą, sulfitinį
vyniojamąjį popierių; filtravimo ar fetrinį
popierių ir kartoną)

priskirtus HS 48.02 pozicijai, gofruojamąjį
popierių; specialųjį apdarą, sulfitinį
wrapping paper, filter or felt paper and
vyniojamąjį popierių; filtravimo ar fetrinį paperboard)
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)

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis
popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis
ne mažesnis kaip 225 g/m² (išskyrus
gaminius, priskirtus SS 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)

17.12.42.80

17.12.42.80

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)

Uncoated filter paper and paperboard in Nepadengtas ritininis ar lakštinis
rolls or sheets
filtravimo popierius ir kartonas

17.12.43.30

17.12.43.30

Nepadengtas ritininis ar lakštinis
filtravimo popierius ir kartonas

Uncoated filter paper and paperboard in
rolls or sheets

Uncoated felt paper and paperboard in
rolls or sheets

17.12.43.60

17.12.43.60

Nepadengtas ritininis ar lakštinis fetrinis
popierius ir kartonas

Uncoated felt paper and paperboard in
rolls or sheets

Ritininis rūkomasis popierius (išskyrus
Cigarette paper (excluding in the form of
knygelių arba tūtelių pavidalo), kurio
booklets or tubes), in rolls > 5 cm wide
plotis didesnis kaip 5 cm

17.12.44.00

17.12.44.00

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

Uncoated, inside grey paperboard

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

17.12.51.10

17.12.51.10

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

Uncoated, inside grey paperboard

Other uncoated paperboard

Kitas nepadengtas kartonas

17.12.59.10

17.12.59.10

Kitas nepadengtas kartonas

Other uncoated paperboard

Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine and
other glazed transparent or translucent
papers

Augalinis pergamentas, riebalų
nepraleidžiantis popierius, vaškuotės,
pergaminas ir kitoks blizgusis skaidrus
arba pusiau skaidrus popierius

17.12.60.00

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

Composite paper and paperboard in rolls
or sheets (including strawpaper and
paperboard) (excluding surface coated or
impregnated)

Ritininis arba lakštinis sudėtinis popierius
ir kartonas (įskaitant šiaudų popierių ir
kartoną) (išskyrus dengtu paviršiumi arba
įmirkytą )

17.12.71.00

17.12.71.00

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)

Paper and paperboard, creped, crinkled,
embossed or perforated

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba
perforuotasis popierius ir kartonas

17.12.72.00

17.12.72.00

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba
perforuotasis popierius ir kartonas

Paper and paperboard, creped, crinkled,
embossed or perforated

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

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 ir kurio plotinis tankis ne
didesnis kaip 150 g/m2, pagrindas

17.12.73.36

17.12.73.36

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 ir 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

Lightweight coated paper for writing,
printing, graphic purposes, m.f. > 10 %

Lengvasis padengtas popierius, kuriame
mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10

17.12.73.60

17.12.73.60

Lengvasis padengtas popierius, kuriame
mechaninio pluošto yra daugiau kaip 10

Lightweight coated paper for writing,
printing, graphic purposes, m.f. > 10 %
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%, naudojamas rašyti, spausdinti ir
kitiems grafiniams tikslams

%, naudojamas rašyti, spausdinti ir
kitiems grafiniams tikslams

Other coated mechanical graphic paper
for writing, printing, graphic purposes,
m.f. > 10 %, rolls

Kitas mechaniškai padengtas grafinis
ritininis popierius, kuriame mechaninio
pluošto yra daugiau kaip 10 %,
naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems
grafiniams tikslams

17.12.73.75

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

Other coated mechanical graphic paper
for writing, printing, graphic purposes,
m.f. > 10 %, sheets

Kitas mechaniškai padengtas grafinis
lakštinis popierius, kuriame mechaninio
pluošto yra daugiau kaip 10 %,
naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems
grafiniams tikslams

17.12.73.79

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

Kraft paper (other than that of a kind
used for writing, printing or other
graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

Tvirtasis popierius (kitoks negu
naudojamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas
kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis

17.12.74.00

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

Kraft paperboard (other than that of a
kind used for writing, printing or other
graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

Tvirtasis kartonas (kitoks negu
naudojamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafiniams tikslams), padengtas
kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis

17.12.75.00

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

17.12.76.00

17.12.76.00

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius,
Carbon paper, self-copy paper and other
savaiminio kopijavimo popierius ir kitoks
copying or transfer paper, in rolls or
kopijavimo arba vaizdų perkėlimo
sheets
popierius

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius,
Carbon paper, self-copy paper and other
savaiminio kopijavimo popierius ir kitoks
copying or transfer paper, in rolls or
kopijavimo arba vaizdų perkėlimo
sheets
popierius

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.74.00

17.12.75.00

Tarred, bituminised or asphalted paper
and paperboard in rolls or sheets

Ritininis arba lakštinis gudronuotas,
bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir
kartonas

17.12.77.10

17.12.77.10

Ritininis arba lakštinis gudronuotas,
bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir
kartonas

Self-adhesive paper and paperboard in
rolls or sheets

Ritininis arba lakštinis lipnusis popierius ir
kartonas

17.12.77.33

17.12.77.33

Ritininis arba lakštinis lipnusis popierius ir Self-adhesive paper and paperboard in
kartonas
rolls or sheets

Gummed paper and paperboard in rolls
or sheets (excluding self-adhesives)

Ritininis arba lakštinis klijintas popierius
ar kartonas (išskyrus lipniuosius)

17.12.77.35

17.12.77.35

Ritininis arba lakštinis klijintas popierius
ar kartonas (išskyrus lipniuosius)

Gummed paper and paperboard in rolls
or sheets (excluding self-adhesives)

Bleached paper and paperboard in rolls
or sheets, coated, impregnated or
covered with plastics weighing > 150
g/m² (excluding adhesives)

Ritininis arba lakštinis balintasis popierius
ir kartonas, padengtas, įmirkytas arba
dengtas plastiku, kurio plotinis tankis
didesnis kaip 150 g/m² (išskyrus lipnųjį)

17.12.77.55

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)

17.12.77.59

Ritininis arba lakštinis popierius ir
Paper and paperboard in rolls or sheets,
kartonas, padengtas, įmirkytas arba
coated, impregnated or covered with
dengtas plastiku (išskyrus lipnųjį, balintąjį
plastics (excluding adhesives, bleached
popierių ir kartoną, kurio plotinis tankis
and weighing > 150 g/m²)

Paper and paperboard in rolls or sheets,
coated, impregnated or covered with
plastics (excluding adhesives, bleached
and weighing > 150 g/m²)
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didesnis kaip 150 g/m²)

didesnis kaip 150 g/m²)

Paper and paperboard in rolls or sheets,
coated, impregnated or covered with
wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol

Ritininis arba lakštinis popierius ir
kartonas, padengtas, įmirkytas arba
dengtas vašku, parafinu, stearinu, alyva
arba gliceroliu

17.12.77.70

17.12.77.70

Ritininis arba lakštinis popierius ir
kartonas, padengtas, įmirkytas arba
dengtas vašku, parafinu, stearinu, alyva
arba gliceroliu

Other paper, paperboard, coated..., n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas padengtas,
įmirkytas ir pan. popierius ir kartonas

17.12.77.80

17.12.77.80

Kitas, niekur kitur nepriskirtas padengtas,
Other paper, paperboard, coated..., n.e.c.
įmirkytas ir pan. popierius ir kartonas

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)

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

17.12.78.20

17.12.78.20

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)

Multi-ply paper and paperboard, coated, Kitas padengtas daugiasluoksnis
others
popierius ir kartonas

17.12.78.50

17.12.78.50

Kitas padengtas daugiasluoksnis
popierius ir kartonas

Multi-ply paper and paperboard, coated,
others

Multi-ply paper and paperboard, coated, Padengtas daugiasluoksnis popierius ir
of which each layer in bleached
kartonas, kurių visi sluoksniai balinti

17.12.79.53

17.12.79.53

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir
kartonas, kurių visi sluoksniai balinti

Multi-ply paper and paperboard, coated,
of which each layer in bleached

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir
Multi-ply paper and paperboard, coated,
kartonas, kurių tik vienas išorinis
with one bleached outer layer
sluoksnis balintas

17.12.79.55

17.12.79.55

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir
kartonas, kurių tik vienas išorinis
sluoksnis balintas

Multi-ply paper and paperboard, coated,
with one bleached outer layer
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

Paper and paperboard in rolls or sheets,
coated, impregnated or covered with
wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol

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

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

17.12.79.70

17.12.79.70

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

Corrugated paper and paperboard in
rolls or sheets

Ritininis arba lakštinis gofruotasis
popierius ir kartonas

17.21.11.00

17.21.11.00

Ritininis arba lakštinis gofruotasis
popierius ir kartonas

Corrugated paper and paperboard in
rolls or sheets

Sacks and bags, with a base width ≥ 40
cm, of paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis
ne mažesnis kaip 40 cm, iš popieriaus,
kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozinių pluoštų klodų

17.21.12.30

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

Sacks and bags of paper, paperboard,
cellulose wadding or webs of cellulose
fibres (excluding those with a base width
≥ 40 cm)

Maišai ir krepšiai (išskyrus tuos, kurių
pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm)
iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos
arba celiuliozinių pluoštų klodų

17.21.12.50

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)
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Cartons, boxes and cases, of corrugated
paper or paperboard

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruotojo
popieriaus arba kartono

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

17.21.13.00

17.21.13.00

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruotojo
popieriaus arba kartono

Cartons, boxes and cases, of corrugated
paper or paperboard

Folding cartons, boxes and cases of non- Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš
corrugated paper or paperboard
negofruotojo popieriaus arba kartono

17.21.14.00

17.21.14.00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš
negofruotojo popieriaus arba kartono

Folding cartons, boxes and cases of noncorrugated paper or paperboard

Other packaging containers, including
record sleeves, n.e.c.

17.21.15.30

17.21.15.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos pakavimo
talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus

Other packaging containers, including
record sleeves, n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos pakavimo
talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų
Box files, letter trays, storage boxes and
dėžės ir panašūs dirbiniai, naudojami
similar articles of paper or paperboard of
įstaigose, parduotuvėse arba panašios
a kind used in offices, shops or the like
paskirties, iš popieriaus ar kartono

17.21.15.50

17.21.15.50

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų
Box files, letter trays, storage boxes and
dėžės ir panašūs dirbiniai, naudojami
similar articles of paper or paperboard of
įstaigose, parduotuvėse arba panašios
a kind used in offices, shops or the like
paskirties, iš popieriaus ar kartono

Toilet paper

Tualetinis popierius

17.22.11.20

17.22.11.20

Tualetinis popierius

Handkerchiefs and cleansing or facial
tissues of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės
ir rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

17.22.11.40

17.22.11.40

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės
Handkerchiefs and cleansing or facial
ir rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos,
tissues of paper pulp, paper, cellulose
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
wadding or webs of cellulose fibres
celiuliozės pluošto klodų

Hand towels of paper pulp, paper,
cellulose wadding or webs of cellulose
fibres

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

17.22.11.60

17.22.11.60

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

Tablecloths and serviettes of paper pulp, Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus
paper, cellulose wadding or webs of
plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos
cellulose fibres
arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.11.80

17.22.11.80

Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus Tablecloths and serviettes of paper pulp,
plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos paper, cellulose wadding or webs of
arba celiuliozės pluošto klodų
cellulose fibres

Sanitary towels and tampons, napkins
and napkin liners for babies and similar
sanitary articles, of wadding

Higieniniai paketai, tamponai, kūdikių
vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs
higieniniai gaminiai iš vatos

17.22.12.10

17.22.12.10

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

Sanitary towels, tampons and similar
articles of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs
dirbiniai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

17.22.12.20

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

Napkins and napkin liners for babies and
similar sanitary articles of paper pulp,
paper, cellulose wadding or webs of
cellulose fibers, (excluding toilet paper,
sanitary towels, tampons and similar
articles)

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei
panašūs higieniniai gaminiai (išskyrus
tualetinį popierių, higieninius paketus,
tamponus ir panašius gaminius), iš
popieriaus plaušienos, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės
pluošto klodų

17.22.12.30

17.22.12.30

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei
panašūs higieniniai gaminiai (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
cellulose fibers, (excluding toilet paper,
sanitary towels, tampons and similar
articles)

Wadding; other articles of wadding

Vata; kiti vatos gaminiai

17.22.12.40

17.22.12.40

Vata; kiti vatos gaminiai

Wadding; other articles of wadding

Articles of apparel and clothing
accessories of paper pulp; paper;
cellulose wadding or webs of cellulose
fibres (excluding handkerchiefs,
headgear)

Drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus
nosines, galvos apdangalus) iš popieriaus
plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos
arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.12.50

Articles of apparel and clothing
Drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus
accessories of paper pulp; paper;
nosines, galvos apdangalus) iš popieriaus
cellulose wadding or webs of cellulose
plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos
fibres (excluding handkerchiefs,
arba celiuliozės pluošto klodų
headgear)
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Sanitary towels (pads), tampons and
similar articles, of other textile materials
(excl. of wadding of textile materials)

Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir
panašūs gaminiai iš kitų tekstilės
medžiagų (išskyrus iš tekstilinės vatos)

17.22.12.60

13.92.29.93

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs
gaminiai iš tekstilės (išskyrus iš vatos)

Sanitary towels, tampons and similar
article of textile materials (excluding
wadding)

Napkins and napkin liners for babies, of
other textile materials (excl. of wadding
of textile materials)

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai iš kitų
tekstilės medžiagų (išskyrus iš tekstilinės
vatos)

17.22.12.70

13.92.29.97

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)

Niekur kitur nepriskirti buitiniai, higienos
Household, sanitary or hospital articles of
ar ligoninių reikmenys iš popieriaus ir
paper, etc., n.e.c.
panašių medžiagų

17.22.12.90

17.22.12.90

Niekur kitur nepriskirti buitiniai, higienos
Household, sanitary or hospital articles of
ar ligoninių reikmenys iš popieriaus ir
paper, etc., n.e.c.
panašių medžiagų

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir
Trays, dishes, plates, cups and the like of
panašūs dirbiniai iš popieriaus arba
paper or paperboard
kartono

17.22.13.00

17.22.13.00

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir
panašūs dirbiniai iš popieriaus arba
kartono

Trays, dishes, plates, cups and the like of
paper or paperboard

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers; duplicator
stencil and offset plates of paper;
gummed or adhesive paper

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers; duplicator
stencil and offset plates of paper;
gummed or adhesive paper

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio
kopijavimo popierius ir kitoks kopijavimo
bei vaizdų perkėlimo popierius;
popierinės kopijavimo aparatų matricos
arba ofsetinės plokštės; klijintas arba
lipnusis popierius

17.23.11.00

17.23.11.00

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio
kopijavimo popierius ir kitoks kopijavimo
bei vaizdų perkėlimo popierius;
popierinės kopijavimo aparatų matricos
arba ofsetinės plokštės; klijintas arba
lipnusis popierius

Envelopes of paper or paperboard

Popieriniai ar kartoniniai vokai

17.23.12.30

17.23.12.30

Popieriniai ar kartoniniai vokai

Envelopes of paper or paperboard

Letter cards, plain postcards and
correspondence cards of paper or
paperboard

Popierinės arba kartoninės kortelės
laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir
susirašinėjimo kortelės

17.23.12.50

17.23.12.50

Popierinės arba kartoninės kortelės
laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir
susirašinėjimo kortelės

Letter cards, plain postcards and
correspondence cards of paper or
paperboard

Boxes, pouches, wallets and writing
compendiums of paper or paperboard,
containing an assortment of paper
stationery

Popierinės arba kartoninės dėžutės,
maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai su
popieriniais raštinės reikmenimis

17.23.12.70

17.23.12.70

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

Registers, account books, order books
and receipt books, of paper or
paperboard

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos,
užsakymų knygos, kvitų knygelės iš
popieriaus ar kartono

17.23.13.13

17.23.13.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos,
užsakymų knygos, kvitų knygelės iš
popieriaus ar kartono

Registers, account books, order books
and receipt books, of paper or
paperboard

Notebooks, letter pads, memorandum
pads, of paper or paperboard

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus
bloknotai ir užrašų bloknotai iš
popieriaus ar kartono

17.23.13.15

17.23.13.15

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus
bloknotai ir užrašų bloknotai iš
popieriaus ar kartono

Notebooks, letter pads, memorandum
pads, of paper or paperboard

Diaries, of paper or paperboard

Popieriniai arba kartoniniai dienoraščiai

17.23.13.17

17.23.13.17

Popieriniai arba kartoniniai dienoraščiai

Diaries, of paper or paperboard

Engagement books, address books,
telephone number books and copy
books, of paper or paperboard
(excluding diaries)

Popierinės arba kartoninės darbo knygos,
adresų knygos, telefonų knygos ir
sąsiuviniai (išskyrus dienoraščius)

17.23.13.19

17.23.13.19

Engagement books, address books,
Popierinės arba kartoninės darbo knygos,
telephone number books and copy
adresų knygos, telefonų knygos ir
books, of paper or paperboard
sąsiuviniai (išskyrus dienoraščius)
(excluding diaries)

Exercise books, of paper or paperboard

Popieriniai arba kartoniniai sąsiuviniai

17.23.13.30

17.23.13.30

Popieriniai arba kartoniniai sąsiuviniai

Binders, folders and file covers, of paper
or paperboard (excluding book covers)

Popieriniai arba kartoniniai segtuvai
(išskyrus knygų viršelius), aplankai ir bylų
viršeliai

17.23.13.50

17.23.13.50

Popieriniai arba kartoniniai segtuvai
Binders, folders and file covers, of paper
(išskyrus knygų viršelius), aplankai ir bylų
or paperboard (excluding book covers)
viršeliai
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17.23.13.70

17.23.13.70

Popieriniai arba kartoniniai daugialapiai
įstaigų blankai su įdėtomis kopijavimo
kalkėmis

Manifold business forms and interleaved
carbon sets, of paper or paperboard

Albums for samples, collections, stamps
or photographs, of paper or paperboard

Popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių,
kolekcijų, pašto ženklų arba nuotraukų
albumai

17.23.13.80

17.23.13.80

Popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių,
kolekcijų, pašto ženklų arba nuotraukų
albumai

Albums for samples, collections, stamps
or photographs, of paper or paperboard

Blotting pads and book covers, of paper
or paperboard

Popieriniai arba kartoniniai biuvarų ir
knygų viršeliai

17.23.13.90

17.23.13.90

Popieriniai arba kartoniniai biuvarų ir
knygų viršeliai

Blotting pads and book covers, of paper
or paperboard

Other paper and paperboard, of a kind
used for writing or printing or other
graphic purposes, printed, embossed or
perforated

Kitų rūšių popierius ir kartonas,
naudojamas rašyti ar spausdinti arba
kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t.
y. spaudos, įspaustinis arba perforuotas

17.23.14.00

17.23.14.00

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

Wallpaper and similar wall coverings;
window transparencies of paper

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga;
permatoma popierinė langų danga

17.24.11.00

17.24.11.00

Sienų apmušalai ir panaši sienų danga;
permatoma popierinė langų danga

Wallpaper and similar wall coverings;
window transparencies of paper

Textile wall coverings

Tekstilės sienų apmušalai

17.24.12.00

17.24.12.00

Tekstilės sienų apmušalai

Textile wall coverings

Self-adhesive printed labels of paper or
paperboard

Spausdintos lipnios popierinės arba
kartoninės etiketės

17.29.11.20

17.29.11.20

Spausdintos lipnios popierinės arba
kartoninės etiketės

Self-adhesive printed labels of paper or
paperboard

Printed labels of paper or paperboard
(excluding self-adhesive)

Spausdintos popierinės arba kartoninės
etiketės (išskyrus lipnias)

17.29.11.40

17.29.11.40

Spausdintos popierinės arba kartoninės
etiketės (išskyrus lipnias)

Printed labels of paper or paperboard
(excluding self-adhesive)

Self-adhesive labels of paper or
paperboard (excluding printed)

Lipnios popierinės arba kartoninės
etiketės (išskyrus spausdintas)

17.29.11.60

17.29.11.60

Lipnios popierinės arba kartoninės
etiketės (išskyrus spausdintas)

Self-adhesive labels of paper or
paperboard (excluding printed)

Labels of paper or paperboard (excluding Popierinės arba kartoninės etiketės
printed, self-adhesive)
(išskyrus spausdintas lipnias etiketes)

17.29.11.80

17.29.11.80

Popierinės arba kartoninės etiketės
(išskyrus spausdintas lipnias etiketes)

Labels of paper or paperboard (excluding
printed, self-adhesive)

Filter blocks, slabs and plates of paper
pulp

Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš
popieriaus plaušienos

17.29.12.00

17.29.12.00

Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš
popieriaus plaušienos

Filter blocks, slabs and plates of paper
pulp

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių
Cigarette paper in rolls of a width ≤ 5 cm
plotis ne didesnis kaip 5 cm, arba
or in the form of booklets or tubes
knygelių ar tūtelių pavidalo

17.29.19.10

17.29.19.10

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

17.29.19.20

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
Bobbins, spools, cops and similar
supports of paper pulp, paper or
paperboard (excluding of a kind used for
winding textile yarn)

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs
Bobbins, spools, cops and similar
laikikliai, naudojami tekstilės verpalams
supports of paper pulp, paper or
vynioti, iš popieriaus plaušienos,
paperboard used for winding textile yarn
popieriaus arba kartono

17.29.19.20

Bobbins, spools, cops and similar
supports of paper pulp, paper or
paperboard (excluding of a kind used for
winding textile yarn)

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs
laikikliai (išskyrus naudojamus tekstilės
verpalams vynioti) iš popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono

17.29.19.30

17.29.19.30

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs
laikikliai (išskyrus naudojamus tekstilės
verpalams vynioti) iš popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono

Filter paper and paperboard cut to shape

Pagal formą supjaustytas filtravimo
popierius ir kartonas

17.29.19.51

17.29.19.51

Pagal formą supjaustytas filtravimo
popierius ir kartonas

Filter paper and paperboard cut to shape

Rolls, sheets and dials of paper or
paperboard, printed for self-recording

Popieriniai arba kartoniniai ritinėliai,
lakštai arba skalės su atspaudais, skirti

17.29.19.55

17.29.19.55

Popieriniai arba kartoniniai ritinėliai,
lakštai arba skalės su atspaudais, skirti

Rolls, sheets and dials of paper or
paperboard, printed for self-recording
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apparatus

savirašiams aparatams

Moulded or pressed articles of paper
pulp

Formuoti arba presuoti gaminiai iš
popieriaus plaušienos

17.29.19.57

Other articles of paper and paperboard
n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
popieriaus ir kartono

Printed newspapers, journals and
Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir
periodicals, appearing at least four times periodiniai leidiniai, leidžiami mažiausiai
a week
keturis kartus per savaitę

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

savirašiams aparatams

apparatus

17.29.19.57

Formuoti arba presuoti gaminiai iš
popieriaus plaušienos

Moulded or pressed articles of paper
pulp

17.29.19.85

17.29.19.85

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
popieriaus ir kartono

Other articles of paper and paperboard
n.e.c.

18.11.10.00

18.11.10.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir
periodiniai leidiniai, leidžiami mažiausiai
keturis kartus per savaitę

Printed newspapers, journals and
periodicals, appearing at least four times
a week

Printed new stamps, stamp-impressed
paper, cheque forms, banknotes, etc.

Spausdinti naujos laidos ženklai, ženklinti
popieriaus dirbiniai; banknotai; čekių
blankai ir t. t.

18.12.11.00

18.12.11.00

Spausdinti naujos laidos ženklai, ženklinti
Printed new stamps, stamp-impressed
popieriaus dirbiniai; banknotai; čekių
paper, cheque forms, banknotes, etc.
blankai ir t. t.

Printed commercial catalogues

Spausdinti prekybos katalogai

18.12.12.30

18.12.12.30

Spausdinti prekybos katalogai

Printed commercial catalogues

Printed trade advertising material
(excluding commercial catalogues)

Spausdinta prekybos reklaminė
medžiaga (išskyrus prekybos katalogus)

18.12.12.50

18.12.12.50

Spausdinta prekybos reklaminė
medžiaga (išskyrus prekybos katalogus)

Printed trade advertising material
(excluding commercial catalogues)

Printed newspapers, journals and
periodicals, appearing less than four
times a week

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir
periodiniai leidiniai, leidžiami rečiau negu
keturis kartus per savaitę

18.12.13.00

18.12.13.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir
Printed newspapers, journals and
periodiniai leidiniai, leidžiami rečiau negu periodicals, appearing less than four
keturis kartus per savaitę
times a week

Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter, in single sheets

Neįrištos spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai

18.12.14.07

18.12.14.07

Neįrištos spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai

Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter, in single sheets

Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter (excluding in
single sheets)

Spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai
(išskyrus neįrištus)

18.12.14.14

18.12.14.14

Spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai
(išskyrus neįrištus)

Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter (excluding in
single sheets)

Printed children’s picture, drawing or
colouring books

Spausdintos vaikiškos knygelės su
paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo
knygelės

18.12.14.21

18.12.14.21

Spausdintos vaikiškos knygelės su
paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo
knygelės

Printed children’s picture, drawing or
colouring books

Printed dictionaries and encyclopaedias,
and serial instalments thereof

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos bei
serijinių leidinių dalys

18.12.14.28

18.12.14.28

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos bei
serijinių leidinių dalys

Printed dictionaries and encyclopaedias,
and serial instalments thereof

Printed maps, hydrographic or similar
charts, in book-form

Knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai,
jūrlapiai arba panašios schemos

18.12.14.35

18.12.14.35

Knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai,
jūrlapiai arba panašios schemos

Printed maps, hydrographic or similar
charts, in book-form

Printed maps, hydrographic or similar
charts (excluding in book-form)

Spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba
panašios schemos (išskyrus knygų
pavidalo)

18.12.14.42

18.12.14.42

Spausdinti žemėlapiai, jūrlapiai arba
panašios schemos (išskyrus knygų
pavidalo)

Printed maps, hydrographic or similar
charts (excluding in book-form)

Printed postcards, whether or not
illustrated

Spausdinti pašto atvirukai, iliustruoti arba
neiliustruoti

18.12.14.49

18.12.14.49

Spausdinti pašto atvirukai, iliustruoti arba Printed postcards, whether or not
neiliustruoti
illustrated

Printed cards bearing personal greetings,
messages or announcements, whether or
not illustrated, with or without envelopes
or trimmings

Spausdintos kortelės su asmeniniais
sveikinimais, pranešimais arba kvietimais,
iliustruotos arba ne, su vokais arba be
vokų, su papuošimais arba be papuošimų

18.12.14.56

18.12.14.56

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

Printed pictures, designs and
photographs

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir
fotografijos

18.12.14.63

18.12.14.63

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir
fotografijos

Printed pictures, designs and
photographs
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Printing onto textiles

Spausdinimas ant tekstilės medžiagų

18.12.16.10

18.12.16.10

Spausdinimas ant tekstilės medžiagų

Printing onto textiles

Printing onto materials other than fabric
or paper

Spausdinimas ant medžiagų, išskyrus
audinius arba popierių

18.12.16.20

18.12.16.20

Spausdinimas ant medžiagų, išskyrus
audinius arba popierių

Printing onto materials other than fabric
or paper

Printed calendars of any kind, including
calendar blocks

Spausdinti visų rūšių kalendoriai,
įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

18.12.19.10

18.12.19.10

Spausdinti visų rūšių kalendoriai,
įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

Printed calendars of any kind, including
calendar blocks

Printed music (including braille music)

Spausdintos natos (įskaitant Brailio raštu)

18.12.19.20

18.12.19.20

Spausdintos natos (įskaitant Brailio raštu) Printed music (including braille music)

Printed transfers (decalcomanias)

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos)

18.12.19.30

18.12.19.30

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos)

Printed transfers (decalcomanias)

Other printed matter, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti spaudiniai

18.12.19.90

18.12.19.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti spaudiniai

Other printed matter, n.e.c.

Composition, plate-making services,
typesetting and phototypesetting

Rinkimas ir spausdinimo formų gamybos
paslaugos, tipografinis ir fototipinis
rinkimas

18.13.10.00

18.13.10.00

Rinkimas ir spausdinimo formų gamybos
Composition, plate-making services,
paslaugos, tipografinis ir fototipinis
typesetting and phototypesetting
rinkimas

Printing components

Spausdinimo komponentai

18.13.20.00

18.13.20.00

Spausdinimo komponentai

Printing components

Other graphic services

Kitos grafinės paslaugos

18.13.30.00

18.13.30.00

Kitos grafinės paslaugos

Other graphic services

Bookbinding and finishing of books and
similar articles (folding, assembling,
stitching, glue, cutting, cover laying)

Knygų ir panašių spaudinių įrišimas ir
apdaila (sulankstymas, surinkimas,
susiuvimas, klijavimas, supjaustymas,
viršelio uždėjimas)

18.14.10.10

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)

Binding and finishing of brochures,
magazines, catalogues, samples and
advertising literature including folding,
assembling, stitching, gluing, cutting,
cover laying

Brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių
albumų ir reklaminių leidinių įrišimas ir
apdaila, įskaitant sulankstymą, surinkimą,
susiuvimą, klijavimą, supjaustymą, viršelio
uždėjimą

18.14.10.30

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

Binding and finishing including finishing
of printed paper/cardboard excluding
finishing of books, brochures, magazines,
catalogues, samples, advertising
literature

Spaudinių įrišimas ir apdaila, įskaitant
spausdinto popieriaus ir kartono apdailą,
išskyrus knygų, brošiūrų, žurnalų,
katalogų, pavyzdžių albumų, reklaminių
leidinių apdailą

18.14.10.50

18.14.10.50

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

Reproduction of sound on gramophone
records

Garso įrašų tiražavimas iš patefono
plokštelių

18.20.10.10

18.20.10.10

Garso įrašų tiražavimas iš patefono
plokštelių

Reproduction of sound on gramophone
records

Reproduction of sound on magnetic
tapes of a width ≤ 4 mm

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis ne
didesnis kaip 4 mm

18.20.10.30

18.20.10.30

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

Reproduction of sound on magnetic
tapes of a width > 4 mm but ≤ 6,5 mm

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis didesnis
kaip 4 mm, tačiau ne didesnis kaip 6,5
mm

18.20.10.50

18.20.10.50

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

Reproduction of sound on compact discs

Garso įrašų tiražavimas iš kompaktinių
diskų

18.20.10.70

18.20.10.70

Garso įrašų tiražavimas iš kompaktinių
diskų

Reproduction of sound on compact discs
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Reproduction of sound and vision video
recording on magnetic tapes of a width
> 6,5 mm

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis didesnis
kaip 6,5 mm

18.20.20.50

18.20.20.50

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš
magnetinių juostų, kurių plotis didesnis
kaip 6,5 mm

Reproduction of sound and vision on
video discs and other supports
(excluding magnetic tapes)

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš vaizdo
diskų ir kitų panašių laikmenų (išskyrus
magnetines juostas)

18.20.20.70

18.20.20.70

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš vaizdo Reproduction of sound and vision on
diskų ir kitų panašių laikmenų (išskyrus
video discs and other supports
magnetines juostas)
(excluding magnetic tapes)

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)

Duomenų ar komandų, naudojamų
automatinėse duomenų apdorojimo
mašinose, tiražavimas iš magnetinių
juostų, kurių plotis ne didesnis kaip 4
mm (išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

18.20.30.30

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)

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)

Duomenų ar komandų, naudojamų
automatinėse duomenų apdorojimo
mašinose, tiražavimas iš magnetinių
juostų, kurių plotis didesnis kaip 4 mm
(išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

18.20.30.50

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)

Reproduction of computer supports
bearing data or instructions of a kind
used in automatic data-processing
machines (excluding magnetic tapes,
sound or vision recordings)

Duomenų ar komandų, naudojamų
automatinėse duomenų apdorojimo
mašinose, tiražavimas iš kompiuterio
laikmenų (išskyrus garso ar vaizdo įrašus
magnetinėse juostose)

18.20.30.70

18.20.30.70

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)

Pitch and pitch coke, obtained from coal Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens
tar or from other mineral tars
anglių dervos arba kitų mineralinių dervų

19.10.30.00

19.10.30.00

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens
Pitch and pitch coke, obtained from coal
anglių dervos arba kitų mineralinių dervų tar or from other mineral tars

Argon

Argonas

20.11.11.20

20.11.11.20

Argonas

Argon

Helium

Helis

20.11.11.40

20.11.11.30

Inertinės dujos (išskyrus argoną)

Rare gases (excluding argon)

Hydrogen

Vandenilis

20.11.11.50

20.11.11.50

Vandenilis

Hydrogen

Nitrogen

Azotas

20.11.11.60

20.11.11.60

Azotas

Nitrogen

Oxygen

Deguonis

20.11.11.70

20.11.11.70

Deguonis

Oxygen

Other rare gases (neon, krypton and
xenon)

Kitos inertinės dujos (neonas, kriptonas ir
ksenonas)

20.11.11.90

20.11.11.30

Inertinės dujos (išskyrus argoną)

Rare gases (excluding argon)

Carbon dioxide

Anglies dioksidas

20.11.12.30

20.11.12.30

Anglies dioksidas

Carbon dioxide

Sulphur trioxide (sulphuric anhydride);
diarsenic trioxide

Sieros trioksidas (sieros anhidridas);
diarseno trioksidas

20.11.12.50

20.11.12.50

Sieros trioksidas (sieros anhidridas);
diarseno trioksidas

Sulphur trioxide (sulphuric anhydride);
diarsenic trioxide

Nitrogen oxides

Azoto oksidai

20.11.12.70

20.11.12.70

Azoto oksidai

Nitrogen oxides

Inorganic oxygen compounds of non
metals (excluding sulphur trioxide
(sulphuric anhydride); diarsenic trioxide,
nitrogen oxides, silicon dioxide, sulphur
dioxide, carbon dioxide)

Neorganiniai nemetalų junginiai su
deguonimi (išskyrus sieros trioksidą
(sieros anhidridą); diarseno trioksidą,
azoto oksidus, silicio dioksidą, sieros
dioksidą, anglies dioksidą)

20.11.12.90

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)
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Liquid air; compressed air

Skystasis oras; suslėgtasis oras

20.11.13.00

20.11.13.00

Skystasis oras; suslėgtasis oras

Liquid air; compressed air

Zinc oxide; zinc peroxide

Cinko oksidas; cinko peroksidas

20.12.11.30

20.12.11.30

Cinko oksidas; cinko peroksidas

Zinc oxide; zinc peroxide

Titanium oxides

Titano oksidas

20.12.11.50

20.12.11.50

Titano oksidas

Titanium oxides

Manganese oxides. Manganese dioxide

Mangano oksidai. Mangano dioksidas

20.12.12.10

20.12.12.00

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai
bei hidroksidai

Chromium, manganese, lead and copper
oxides and hydroxides

Manganese oxides. Manganese oxide
containing by weight 77 % or more of
manganese

Mangano oksidai. Mangano oksidas,
kurio sudėtyje esantis manganas sudaro
ne mažiau kaip 77 % masės

20.12.12.20

20.12.12.00

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai
bei hidroksidai

Chromium, manganese, lead and copper
oxides and hydroxides

Manganese oxides. Manganese oxide
containing by weight less than 77 % of
manganese

Mangano oksidai. Mangano oksidas,
kurio sudėtyje esantis manganas sudaro
mažiau kaip 77 % masės

20.12.12.30

20.12.12.00

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai
bei hidroksidai

Chromium, manganese, lead and copper
oxides and hydroxides

Chromium, lead and copper oxides and
hydroxides

Chromo, švino ir vario oksidai bei
hidroksidai

20.12.12.40

20.12.12.00

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai
bei hidroksidai

Chromium, manganese, lead and copper
oxides and hydroxides

Geležies oksidai ir hidroksidai;
Iron oxides and hydroxides; earth colours
mineraliniai pigmentai, kurių sudėtyje
containing 70 % or more by weight of
esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3,
combined iron evaluated as Fe2O3
sudaro ne mažiau kaip 70 %

20.12.19.10

20.12.19.10

Geležies oksidai ir hidroksidai;
Iron oxides and hydroxides; earth colours
mineraliniai pigmentai, kurių sudėtyje
containing 70 % or more by weight of
esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3,
combined iron evaluated as Fe2O3
sudaro ne mažiau kaip 70 %

Cobalt oxides and hydroxides;
commercial cobalt oxides

20.12.19.30

20.12.19.30

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai
kobalto oksidai

Cobalt oxides and hydroxides;
commercial cobalt oxides

20.12.19.50

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

20.12.19.50

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

20.12.19.50

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
Lithium oxide and hydroxide; vanadium
oxides and hydroxides; nickel oxides and
hydroxides; germanium oxides and
zirconium dioxide

Lithium oxide and hydroxide

Vanadium oxides and hydroxides

Nickel oxides and hydroxides

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai
kobalto oksidai

Ličio oksidas ir hidroksidas

Vanadžio oksidai ir hidroksidai

Nikelio oksidai ir hidroksidai

20.12.19.55

20.12.19.60

20.12.19.65

Germanium oxides and zirconium
dioxide

Germanio oksidai ir cirkonio dioksidas

20.12.19.70

20.12.19.50

Ličio oksidas ir hidroksidas; vanadžio
oksidai ir hidroksidai; nikelio oksidai ir
hidroksidai; germanio oksidai ir cirkonio
dioksidas

Molybdenum oxides and hydroxides

Molibdeno oksidai ir hidroksidai

20.12.19.73

20.12.19.73

Molibdeno oksidai ir hidroksidai

Molybdenum oxides and hydroxides

Antimony oxides

Stibio oksidai

20.12.19.75

20.12.19.75

Stibio oksidai

Antimony oxides

Beryllium oxide and hydroxide

Berilio oksidas ir hidroksidas

20.12.19.80

20.12.19.90

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur
Other inorganic bases; other metal
nepriskirti metalų oksidai, hidroksidai ir
oxides, hydroxides and peroxides, n.e.c.
peroksidai
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Tungsten oxides and hydroxides

Volframo oksidai ir hidroksidai

20.12.19.81

20.12.19.90

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur
Other inorganic bases; other metal
nepriskirti metalų oksidai, hidroksidai ir
oxides, hydroxides and peroxides, n.e.c.
peroksidai

Other inorganic bases; other metal
oxides, hydroxides and peroxides, n.e.c.

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur
nepriskirti metalų oksidai, hidroksidai ir
peroksidai

20.12.19.95

20.12.19.90

Kitos neorganinės bazės; kiti, niekur kitur
Other inorganic bases; other metal
nepriskirti metalų oksidai, hidroksidai ir
oxides, hydroxides and peroxides, n.e.c.
peroksidai

Disperse dyes and preparations based
thereon

Dispersiniai dažikliai ir jų pagrindu
pagaminti preparatai

20.12.21.10

20.12.21.10

Dispersiniai dažikliai ir jų pagrindu
pagaminti preparatai

Disperse dyes and preparations based
thereon

Acid and mordant dyes and preparations Rūgštiniai ir kandikiniai dažikliai ir jų
based thereon
pagrindu pagaminti preparatai

20.12.21.20

20.12.21.20

Rūgštiniai ir kandikiniai dažikliai ir jų
pagrindu pagaminti preparatai

Acid and mordant dyes and preparations
based thereon

Basic dyes and preparations based
thereon

Baziniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti
preparatai

20.12.21.30

20.12.21.30

Baziniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti Basic dyes and preparations based
preparatai
thereon

Direct dyes and preparations based
thereon

Tiesioginiai dažikliai ir jų pagrindu
pagaminti preparatai

20.12.21.40

20.12.21.40

Tiesioginiai dažikliai ir jų pagrindu
pagaminti preparatai

Direct dyes and preparations based
thereon

Other synthetic organic colouring
matters

Kitos sintetinės organinės dažiosios
medžiagos

20.12.21.50

20.12.21.50

Kitos sintetinės organinės dažiosios
medžiagos

Other synthetic organic colouring
matters

Synthetic organic products used as
fluorescent brightening agents

Sintetiniai organiniai produktai,
naudojami kaip fluorescuojančios
balinamosios medžiagos

20.12.21.60

20.12.21.60

Sintetiniai organiniai produktai,
naudojami kaip fluorescuojančios
balinamosios medžiagos

Synthetic organic products used as
fluorescent brightening agents

Colour lakes; preparations based on
colour lakes

Spalvotieji lakai; preparatai, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra spalvotieji
lakai

20.12.21.70

20.12.21.70

Spalvotieji lakai; preparatai, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra spalvotieji
lakai

Colour lakes; preparations based on
colour lakes

20.12.22.50

20.12.22.50

Tanning extracts of vegetable origin;
Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir
tannins and their salts, ethers, esters and
jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
other derivatives
Colouring matter of vegetable or animal
origin and preparations based thereon
(including dyeing extracts) (excluding
animal black)

Tanning extracts of vegetable origin;
Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir
tannins and their salts, ethers, esters and
jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
other derivatives
Colouring matter of vegetable or animal
origin and preparations based thereon
(including dyeing extracts) (excluding
animal black)

Augalinės arba gyvūninės dažiosios
medžiagos ir jų pagrindu pagaminti
preparatai (įskaitant dažiuosius
ekstraktus) (išskyrus gyvūnines anglis)

20.12.22.70

20.12.22.70

Augalinės arba gyvūninės dažiosios
medžiagos ir jų pagrindu pagaminti
preparatai (įskaitant dažiuosius
ekstraktus) (išskyrus gyvūnines anglis)

Synthetic organic tanning substances

Sintetinės organinės rauginimo
medžiagos

20.12.23.30

20.12.23.30

Sintetinės organinės rauginimo
medžiagos

Synthetic organic tanning substances
Inorganic tanning substances; tanning
preparations; enzymatic preparations for
pre-tanning

Neorganinės rauginimo medžiagos,
Inorganic tanning substances; tanning
rauginimo preparatai, fermentiniai
preparations; enzymatic preparations for
(enziminiai) parengiamojo rauginimo
pre-tanning
preparatai

20.12.23.50

20.12.23.50

Neorganinės rauginimo medžiagos,
rauginimo preparatai, fermentiniai
(enziminiai) parengiamojo rauginimo
preparatai

Pigments and preparations based on
titanium dioxide containing ≥ 80 % by
weight of titanium dioxide

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra titano dioksidas,
sudarantis ne mažiau kaip 80 % masės

20.12.24.15

20.12.24.15

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė Pigments and preparations based on
sudėtinė dalis yra titano dioksidas,
titanium dioxide containing ≥ 80 % by
sudarantis ne mažiau kaip 80 % masės
weight of titanium dioxide

Pigments and preparations based on
titanium dioxide (excluding those

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra titano dioksidas

20.12.24.19

20.12.24.19

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė Pigments and preparations based on
sudėtinė dalis yra titano dioksidas
titanium dioxide (excluding those
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(išskyrus pigmentus, kurių sudėtyje
containing ≥ 80 % by weight of titanium
esantis titano dioksidas sudaro ne
dioxide)
mažiau kaip 80 % masės)

(išskyrus pigmentus, kurių sudėtyje
esantis titano dioksidas sudaro ne
mažiau kaip 80 % masės)

containing ≥ 80 % by weight of titanium
dioxide)

Kitos dažiosios medžiagos; pigmentai ir
Other colouring matter; pigments and
preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė
preparations based on inorganic or
dalis yra neorganinė arba mineralinė
mineral colouring matter; inorganic
dažioji medžiaga; neorganinės
products of a kind used as luminophores
medžiagos, naudojamos kaip švytalai

20.12.24.50

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
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;
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)

20.12.24.50

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;
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)

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemiškai
apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai,
nitridai, azidai, silicidai ir boridai,
chemiškai apibūdinti ar neapibūdinti,
išskyrus junginius, kurie taip pat yra
karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai;
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)

20.13.00.Z0

20.13.00.Z0

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemiškai
apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai,
nitridai, azidai, silicidai ir boridai,
chemiškai apibūdinti ar neapibūdinti,
išskyrus junginius, kurie taip pat yra
karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai;
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)

Chlorine

Chloras

20.13.21.11

20.13.21.11

Chloras

Chlorine

Iodine; fluorine; bromine

Jodas; fluoras; bromas

20.13.21.16

20.13.21.16

Jodas; fluoras; bromas

Iodine; fluorine; bromine

Sulphur, sublimed or precipitated;
colloidal sulphur

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji;
koloidinė siera

20.13.21.20

20.13.21.20

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji;
koloidinė siera

Sulphur, sublimed or precipitated;
colloidal sulphur

Carbon (carbon blacks and other forms
of carbon, n.e.c.)

Anglis (suodžiai ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos anglies formos)

20.13.21.30

20.13.21.30

Anglis (suodžiai ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos anglies formos)

Carbon (carbon blacks and other forms
of carbon, n.e.c.)

Boron

Boras

20.13.21.41

20.13.21.40

Boras; telūras

Boron; tellurium

Tellurium

Telūras

20.13.21.42

20.13.21.40

Boras; telūras

Boron; tellurium

Silicon. Containing by weight not less
than 99,99 % of silicon

Silicis. Kurio sudėtyje esantis silicis
sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės

20.13.21.60

20.13.21.50

Silicis

Silicon

Silicon. Other than containing by weight
not less than 99,99 % of silicon

Silicis. Išskyrus tą, kurio sudėtyje esantis
silicis sudaro ne mažiau kaip 99,99 %
masės

20.13.21.70

20.13.21.50

Silicis

Silicon

Phosphorus

Fosforas

20.13.21.81

20.13.21.80

Fosforas; arsenas; selenas

Phosphorus; arsenic; selenium

Arsenic; selenium

Arsenas; selenas

20.13.21.85

20.13.21.80

Fosforas; arsenas; selenas

Phosphorus; arsenic; selenium

Phosphorus oxychloride

Fosforo oksichloridas

20.13.22.10

20.13.22.35

Fosforo chloridai ir oksochloridai

Chlorides and chloride oxides of
phosphorus

Phosphorus trichloride

Fosforo trichloridas

20.13.22.20

20.13.22.35

Fosforo chloridai ir oksochloridai

Chlorides and chloride oxides of
phosphorus

Phosphorus pentachloride

Fosforo pentachloridas

20.13.22.30

20.13.22.35

Fosforo chloridai ir oksochloridai

Chlorides and chloride oxides of
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phosphorus

Halides and halide-oxides of non-metals Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai
(excluding chlorides and chloride oxides (išskyrus fosforo chloridus ir
of phosphorus)
oksochloridus)

20.13.22.37

20.13.22.37

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai Halides and halide-oxides of non-metals
(išskyrus fosforo chloridus ir
(excluding chlorides and chloride oxides
oksochloridus)
of phosphorus)

Chlorides and chloride oxides of
phosphorus (excl. phosphorus oxy-, triand pentachloride)

Fosforo chloridai ir oksochloridai
(išskyrus fosforo oksichloridą, trichloridą
ir pentachloridą)

20.13.22.40

20.13.22.35

Fosforo chloridai ir oksochloridai

Chlorides and chloride oxides of
phosphorus

Phosphorus sulphides, commercial
phosphorus trisulphide

Fosforo sulfidai, techninis fosforo
trisulfidas

20.13.22.70

20.13.22.60

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo
trisulfidas

Sulphides of non-metals; commercial
phosphorus trisulphide

Sulphides of non-metals (excluding
phosphorus sulphides; commercial
phosphorus trisulphide)

Nemetalų sulfidai (išskyrus fosforo
sulfidus; techninį fosforo trisulfidą)

20.13.22.80

20.13.22.60

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo
trisulfidas

Sulphides of non-metals; commercial
phosphorus trisulphide

Šarminiai arba šarminių žemių metalai;
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth
retųjų žemių metalai (lantanoidai),
metals, scandium and yttrium; mercury
skandis ir itris; gyvsidabris

20.13.23.00

20.13.23.00

Šarminiai arba šarminių žemių metalai;
retųjų žemių metalai (lantanoidai),
skandis ir itris; gyvsidabris

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth
metals, scandium and yttrium; mercury

Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)

20.13.24.13

20.13.24.13

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis)

Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

Chlorosulphuric acid

Chlorsulfato rūgštis

20.13.24.15

20.13.24.15

Chlorsulfato rūgštis

Chlorosulphuric acid

Sulphuric acid; oleum

Sieros rūgštis; oleumas

20.13.24.34

20.13.24.34

Sieros rūgštis; oleumas

Sulphuric acid; oleum

Diphosphorus pentaoxide

Difosforo pentoksidas

20.13.24.53

20.13.24.53

Difosforo pentoksidas

Diphosphorus pentaoxide

Phosphoric acid and polyphosphoric
acids

Fosforo rūgštis ir polifosforo rūgštys

20.13.24.55

20.13.24.55

Fosforo rūgštis ir polifosforo rūgštys

Phosphoric acid and polyphosphoric
acids

Diboron trioxide

Diboro trioksidas

20.13.24.62

20.13.24.60

Boro oksidai, boro rūgštys, neorganinės
rūgštys (išskyrus vandenilio fluoridą)

Oxides of boron; boric acids; inorganic
acids (excluding hydrogen fluoride)

Oxides of boron and boric acids (excl.
diboron trioxide)

Boro oksidai ir boro rūgštys (borato
rūgštys) (išskyrus diboro trioksidą)

20.13.24.65

20.13.24.60

Boro oksidai, boro rūgštys, neorganinės
rūgštys (išskyrus vandenilio fluoridą)

Oxides of boron; boric acids; inorganic
acids (excluding hydrogen fluoride)

Other inorganic acids and other
inorganic oxygen compounds of nonmetals (excluding hydrogen fluoride)

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti
neorganiniai nemetalų junginiai su
deguonimi (išskyrus vandenilio fluoridą)

20.13.24.69

20.13.24.60

Boro oksidai, boro rūgštys, neorganinės
rūgštys (išskyrus vandenilio fluoridą)

Oxides of boron; boric acids; inorganic
acids (excluding hydrogen fluoride)

Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido
rūgštis)

20.13.24.73

20.13.24.73

Vandenilio fluoridas (vandenilio fluorido
rūgštis)

Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

Silicon dioxide

Silicio dioksidas

20.13.24.75

20.13.24.75

Silicio dioksidas

Silicon dioxide

Sulphur dioxide

Sieros dioksidas

20.13.24.77

20.13.24.77

Sieros dioksidas

Sulphur dioxide

Sodium hydroxide (caustic soda), solid

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė
soda)

20.13.25.25

20.13.25.25

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė
soda)

Sodium hydroxide (caustic soda), solid

Sodium hydroxide in aqueous solution
(soda lye or liquid soda)

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas
(natrio šarmas ar skystas natris)

20.13.25.27

20.13.25.27

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas
(natrio šarmas ar skystas natris)

Sodium hydroxide in aqueous solution
(soda lye or liquid soda)

Potassium hydroxide (caustic potash)

Kalio hidroksidas (kalio šarmas)

20.13.25.30

20.13.25.30

Kalio hidroksidas (kalio šarmas)

Potassium hydroxide (caustic potash)

Peroxides of sodium or potassium

Natrio arba kalio peroksidai

20.13.25.50

20.13.25.50

Natrio arba kalio peroksidai

Peroxides of sodium or potassium
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Hydroxide and peroxide of magnesium

Magnio hidroksidas ir peroksidas

20.13.25.63

20.13.25.60

Magnio hidroksidas ir peroksidas;
Hydroxide and peroxide of magnesium;
stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir oxides, hydroxides and peroxides of
peroksidai
strontium or barium

Oxides, hydroxides and peroxides, of
strontium or barium

Stroncio ir bario oksidai, hidroksidai ir
peroksidai

20.13.25.65

20.13.25.60

Magnio hidroksidas ir peroksidas;
Hydroxide and peroxide of magnesium;
stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir oxides, hydroxides and peroxides of
peroksidai
strontium or barium

Aluminium hydroxide

Aliuminio hidroksidas

20.13.25.70

20.13.25.70

Aliuminio hidroksidas

Aluminium hydroxide

Hydrazine and hydroxylamine and their
inorganic salts

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų
neorganinės druskos

20.13.25.80

20.13.25.80

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų
neorganinės druskos

Hydrazine and hydroxylamine and their
inorganic salts

Fluorides; fluorosilicates;
fluoroaluminates and other complex
fluorine salts (Lithium
hexafluorophosphate (1-), Lithium
difluorophosphate, Lithium
hexafluoroarsenate monohydrate,
Lithium tetrafluoroborate)

Fluoridai; fluorsilikatai; fluoraliuminatai ir
kitos kompleksinės fluoro druskos (ličio
heksafluorfosfatas (1-), ličio
difluorfosfatas, ličio heksafluorarsenato
monohidratas, ličio tetrafluorboratas)

20.13.31.15

20.13.31.10

Fluorides; fluorosilicates;
Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir
fluoroaluminates and other complex
kitos kompleksinės fluoro druskos
fluorine salts

Fluorides; fluorosilicates;
fluoroaluminates and other complex
fluorine salts (excl. sodium
hexafluoroaluminate "synthetic cryolite";
hexafluorophosphate (1-),
difluorophosphate, hexafluoroarsenate
monohydrate and tetrafluoroborate of
lithium; inorganic or organic compounds
of mercury)

Fluoridai; fluorsilikatai; fluoraliuminatai ir
kitos kompleksinės fluoro druskos
(išskyrus natrio heksafluoraliuminatą
(sintetinį kriolitą); ličio heksafluorfosfatą
(1-), difluorfosfatą, heksafluorarsenato
monohidratą ir tetrafluorboratą;
neorganinius arba organinius gyvsidabrio
junginius)

20.13.31.19

20.13.31.10

Fluorides; fluorosilicates;
Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir
fluoroaluminates and other complex
kitos kompleksinės fluoro druskos
fluorine salts

Magnesium chlorides

Magnio chloridai

20.13.31.31

20.13.31.30

Chloridai (išskyrus amoniochloridą)

Chlorides (excluding ammonium
chloride)

Nickel chlorides

Nikelio chloridai

20.13.31.32

20.13.31.30

Chloridai (išskyrus amoniochloridą)

Chlorides (excluding ammonium
chloride)

Tin chlorides

Alavo chloridai

20.13.31.33

20.13.31.30

Chloridai (išskyrus amoniochloridą)

Chlorides (excluding ammonium
chloride)

Cobalt chlorides

Kobalto chloridai

20.13.31.34

20.13.31.30

Chloridai (išskyrus amoniochloridą)

Chlorides (excluding ammonium
chloride)

Other chlorides n.e.s.

Kiti, niekur kitur nepriskirti chloridai

20.13.31.39

20.13.31.30

Chloridai (išskyrus amoniochloridą)

Chlorides (excluding ammonium
chloride)

Chloride oxides and chloride hydroxides
of copper and other metals

Vario ir kitų metalų oksochloridai ir
hidroksochloridai

20.13.31.50

20.13.31.50

Vario ir kitų metalų oksochloridai ir
hidroksochloridai

Chloride oxides and chloride hydroxides
of copper and other metals

Bromides and bromide oxides (excl.
bromides of sodium or of potassium)

Bromidai ir oksobromidai (išskyrus natrio
arba kalio bromidus)

20.13.31.71

20.13.31.70

Bromidai ir oksobromidai, jodidai ir
oksojodidai

Bromides and bromide oxides; iodides
and iodide oxides

Bromides of sodium or of potassium;

Natrio arba kalio bromidai; jodidai ir

20.13.31.79

20.13.31.70

Bromidai ir oksobromidai, jodidai ir

Bromides and bromide oxides; iodides
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iodides and iodide oxides

oksojodidai

Hypochlorites; commercial calcium
hypochlorite; chlorites; hypobromites

Hipochloritai; techninis kalcio
hipochloritas; chloritai; hipobromitai

20.13.32.30

Chlorates and perchlorates; bromates
Chloratai ir perchloratai; bromatai ir
and perbromates; iodates and periodates perbromatai; jodatai ir perjodatai
Sulphides of calcium, of antimony or of
iron

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

oksojodidai

and iodide oxides

20.13.32.30

Hipochloritai; techninis kalcio
hipochloritas; chloritai; hipobromitai

Hypochlorites; commercial calcium
hypochlorite; chlorites; hypobromites

20.13.32.50

20.13.32.50

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir
perbromatai; jodatai ir perjodatai

Chlorates and perchlorates; bromates
and perbromates; iodates and periodates

Kalcio, stibio arba geležies sulfidai

20.13.41.11

20.13.41.10

Sulfidai; chemiškai apibūdinti arba
neapibūdinti polisulfidai; ditionitai ir
sulfoksilatai

Sulphides; polysulphides, whether or not
chemically defined; dithionites and
sulphoxylates

Sulphides; polysulphides, whether or not
chemically defined; dithionites and
sulphoxylates (excluding of calcium,
antimony and iron)

Sulfidai; chemiškai apibūdinti arba
neapibūdinti polisulfidai; ditionitai ir
sulfoksilatai (išskyrus kalcio, stibio arba
geležies)

20.13.41.20

20.13.41.10

Sulfidai; chemiškai apibūdinti arba
neapibūdinti polisulfidai; ditionitai ir
sulfoksilatai

Sulphides; polysulphides, whether or not
chemically defined; dithionites and
sulphoxylates

Sulphites

Sulfitai

20.13.41.33

20.13.41.33

Sulfitai

Sulphites

Thiosulphates

Tiosulfatai

20.13.41.35

20.13.41.35

Tiosulfatai

Thiosulphates

Sulphates of aluminium

Aliuminio sulfatai

20.13.41.50

20.13.41.51

Bario ir aliuminio sulfatai

Sulphates of barium or aluminium

Sulphates of barium

Bario sulfatai

20.13.41.55

20.13.41.51

Bario ir aliuminio sulfatai

Sulphates of barium or aluminium

Sulphates of magnesium

Magnio sulfatai

20.13.41.60

20.13.41.57

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario
sulfatus)

Sulphates (excluding those of aluminium
and barium)

Sulphates of nickel

Nikelio sulfatai

20.13.41.61

20.13.41.57

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario
sulfatus)

Sulphates (excluding those of aluminium
and barium)

Sulphates of cobalt; of titanium

Kobalto sulfatai; titano

20.13.41.62

20.13.41.57

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario
sulfatus)

Sulphates (excluding those of aluminium
and barium)

Sulphates (excluding those of aluminium,
Sulfatai (išskyrus aliuminio, bario,
barium, magnesium, nickel, cobalt,
magnio, nikelio, kobalto ir titano)
titanium)

20.13.41.65

20.13.41.57

Sulfatai (išskyrus aliuminio ir bario
sulfatus)

Sulphates (excluding those of aluminium
and barium)

Alums

Alūnai

20.13.41.73

20.13.41.73

Alūnai

Alums

Peroxosulphates (persulphates)

Peroksosulfatai (persulfatai)

20.13.41.75

20.13.41.75

Peroksosulfatai (persulfatai)

Peroxosulphates (persulphates)

Nitrates of barium; of beryllium; of
cadmium; of cobalt; of nickel; of lead

Bario nitratai; berilio; kadmio; kobalto;
nikelio; švino

20.13.42.11

20.13.42.10

Nitratai (išskyrus kalio nitratus)

Nitrates (excluding those of potassium)

Nitrates of copper and other (excluding
those of potassium, of barium, of
beryllium, of cadmium, of cobalt, of
nickel, of lead)

Vario ir kt. nitratai (išskyrus kalio, bario,
berilio, kadmio, kobalto, nikelio ir švino)

20.13.42.12

20.13.42.10

Nitratai (išskyrus kalio nitratus)

Nitrates (excluding those of potassium)

Phosphinates (hypophosphites) and
phosphonates (phosphites)

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai
(fosfitai)

20.13.42.20

20.13.42.20

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai
(fosfitai)

Phosphinates (hypophosphites) and
phosphonates (phosphites)

Phosphates of mono- or di-sodium

Natrio arba dinatrio fosfatai

20.13.42.30

20.13.42.30

Natrio arba dinatrio fosfatai

Phosphates of mono- or di-sodium

Calcium hydrogenorthophosphate
(dicalcium phosphate)

Kalcio hidrofosfatas (dikalcio fosfatas)

20.13.42.40

20.13.42.40

Kalcio hidrofosfatas (dikalcio fosfatas)

Calcium hydrogenorthophosphate
(dicalcium phosphate)
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20.13.42.70

PRODCOM 2017 Pavadinimas

20.13.42.70

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)

PRODCOM 2017 Name
Sodium triphosphate (sodium
tripolyphosphate)

Phosphates (excluding calcium
Fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštųjį fosfatą
hydrogenorthophosphate and mono- or
ir natrio ir dinatrio fosfatą); polifosfatai
disodium phosphate); polyphosphates
(išskyrus natrio trifosfatą)
(excluding sodium triphosphate)

20.13.42.80

20.13.42.80

Phosphates (excluding calcium
Fosfatai (išskyrus dikalcio rūgštųjį fosfatą
hydrogenorthophosphate and mono- or
ir natrio ir dinatrio fosfatą); polifosfatai
disodium phosphate); polyphosphates
(išskyrus natrio trifosfatą)
(excluding sodium triphosphate)

Disodium carbonate

Dinatrio karbonatas

20.13.43.10

20.13.43.10

Dinatrio karbonatas

Disodium carbonate

Sodium hydrogencarbonate (sodium
bicarbonate)

Natrio rūgštusis karbonatas (natrio
bikarbonatas)

20.13.43.20

20.13.43.20

Natrio rūgštusis karbonatas (natrio
bikarbonatas)

Sodium hydrogencarbonate (sodium
bicarbonate)

Calcium carbonate (precipitated)

Kalcio karbonatas (nusodinamasis)

20.13.43.40

20.13.43.40

Kalcio karbonatas

Calcium carbonate

Lithium carbonates

Ličio karbonatai

20.13.43.50

20.13.43.90

Kiti karbonatai

Other carbonates

Other carbonates n.e.s.

Kiti, niekur kitur nepriskirti karbonatai

20.13.43.95

20.13.43.90

Kiti karbonatai

Other carbonates

Tungstates

Volframatai

20.13.51.15

20.13.51.10

Manganitai, manganatai ir
permanganatai; molibdatai; volframatai

Manganites, manganates and
permanganates; molybdates; tungstates
(wolframates)

Manganites, manganates and
permanganates; molybdates

Manganitai, manganatai ir
permanganatai; molibdatai

20.13.51.20

20.13.51.10

Manganitai, manganatai ir
permanganatai; molibdatai; volframatai

Manganites, manganates and
permanganates; molybdates; tungstates
(wolframates)

Chromates and dichromates;
peroxochromates

Chromatai ir dichromatai;
peroksochromatai

20.13.51.25

20.13.51.25

Chromatai ir dichromatai;
peroksochromatai

Chromates and dichromates;
peroxochromates

20.13.51.75

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)
Salts of oxometallic and peroxometallic
acids (excluding chromates, dichromates,
peroxochromates, manganites,
manganates, permanganates,
molybdates, tungstates)
Silver nitrate

Salts of oxometallic and peroxometallic
acids: zincates and vanadates

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių
druskos: cinkatai ir vanadatai

20.13.51.78

Other salts of oxometallic and
peroxometallic acids

Kitos metalų oksorūgščių ir
peroksorūgščių druskos

20.13.51.79

20.13.51.75

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių
druskos (išskyrus chromatus,
dichromatus, peroksochromatus,
manganitus, manganatus,
permanganatus, molibdatus,
volframatus)

Silver nitrate

Sidabro nitratas

20.13.51.83

20.13.51.83

Sidabro nitratas

Colloidal precious metals; compounds
and amalgams of precious metals
(excluding silver nitrate)

Tauriųjų metalų koloidai, tauriųjų metalų
junginiai ir amalgamos, išskyrus sidabro
nitratą

20.13.51.85

20.13.51.85

Tauriųjų metalų koloidai, tauriųjų metalų Colloidal precious metals; compounds
junginiai ir amalgamos, išskyrus sidabro and amalgams of precious metals
nitratą
(excluding silver nitrate)

Distilled and conductivity water and
water of similar purity

Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas
laidumui matuoti, taip pat panašaus
švarumo vanduo

20.13.52.50

20.13.52.50

Distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas
laidumui matuoti, taip pat panašaus
švarumo vanduo

Distilled and conductivity water and
water of similar purity

Compounds, inorganic or organic, of

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio

20.13.52.70

20.13.52.70

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio

Compounds, inorganic or organic, of
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mercury, chemically defined as mercury
(excluding amalgams)

junginiai, chemiškai apibūdinti kaip
gyvsidabris (išskyrus amalgamas)

Compounds, inorganic or organic, of
mercury, not chemically defined
(excluding amalgams)

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio
junginiai, chemiškai neapibūdinti
(išskyrus 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)

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)

Heavy water (deuterium oxide); isotopes
and their compounds (excluding
radioactive and the fissile or fertile
chemical isotopes)

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas),
izotopai ir jų junginiai (išskyrus
radioaktyviuosius ir daliuosius ar
atsinaujinančius izotopus)

Cyanides; cyanide oxides and complex
cyanides
Borates; peroxoborates (perborates)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

junginiai, chemiškai apibūdinti kaip
gyvsidabris (išskyrus amalgamas)

mercury, chemically defined as mercury
(excluding amalgams)

20.13.52.75

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio
junginiai, chemiškai neapibūdinti
(išskyrus amalgamas)

Compounds, inorganic or organic, of
mercury, not chemically defined
(excluding amalgams)

20.13.52.90

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)

20.13.61.00

20.13.61.00

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)

Cianidai, oksocianidai ir cianidų
kompleksai

20.13.62.20

20.13.62.20

Cianidai, oksocianidai ir cianidų
kompleksai

Cyanides; cyanide oxides and complex
cyanides

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

20.13.62.30

20.13.62.30

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

Borates; peroxoborates (perborates)
Silicates; commercial alkali metal silicates
Double or complex silicates

20.13.52.75

20.13.52.90

Silikatai, techniniai šarminių metalų
Silicates; commercial alkali metal silicates
silikatai

20.13.62.40

20.13.62.40

Silikatai, techniniai šarminių metalų
silikatai

Double or complex silicates

20.13.62.70

20.13.62.70

Dvigubieji arba kompleksiniai silikatai

Dvigubieji arba kompleksiniai silikatai

Salts of inorganic acids or peroxoacids
Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių
(excluding azides and double or complex druskos (išskyrus azidus ir dvigubuosius
silicates)
arba kompleksinius silikatus)

20.13.62.80

20.13.62.80

Neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių Salts of inorganic acids or peroxoacids
druskos (išskyrus azidus ir dvigubuosius (excluding azides and double or complex
arba kompleksinius silikatus)
silicates)

Hydrogen peroxide

Vandenilio peroksidas

20.13.63.00

20.13.63.00

Vandenilio peroksidas

Hydrogen peroxide

Carbides of silicon, whether or not
chemically defined

Silicio karbidai, chemiškai apibūdinti arba
neapibūdinti

20.13.64.10

20.13.64.50

Karbidai, chemiškai apibūdinti ar
neapibūdinti

Carbides whether or not chemically
defined

Carbides of boron, whether or not
chemically defined

Boro karbidai, chemiškai apibūdinti arba
neapibūdinti

20.13.64.20

20.13.64.50

Karbidai, chemiškai apibūdinti ar
neapibūdinti

Carbides whether or not chemically
defined

Carbides of tungsten, whether or not
chemically defined

Volframo karbidai, chemiškai apibūdinti
arba neapibūdinti

20.13.64.30

20.13.64.50

Karbidai, chemiškai apibūdinti ar
neapibūdinti

Carbides whether or not chemically
defined

Carbides of aluminium, of chromium, of
molybdenum, of vanadium, of tantalum;
of titanium, whether or not chemically
defined

Aliuminio, chromo, molibdeno, vanadžio,
tantalo karbidai; titano, chemiškai
apibūdinti arba neapibūdinti

20.13.64.51

20.13.64.50

Karbidai, chemiškai apibūdinti ar
neapibūdinti

Carbides whether or not chemically
defined

Phosphides (excluding ferrophosphorus),
whether or not chemically defined;
hydrides, nitrides, azides, silicides and
borides, whether or not chemically
defined, other than compounds which

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemiškai
apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai,
nitridai, azidai, silicidai ir boridai,
chemiškai apibūdinti ar neapibūdinti,
išskyrus junginius, kurie taip pat yra

20.13.64.80

Fosfidai (išskyrus ferofosforą), chemiškai
apibūdinti arba neapibūdinti; hidridai,
nitridai, azidai, silicidai ir boridai,
chemiškai apibūdinti ar neapibūdinti,
išskyrus junginius, kurie taip pat yra

Phosphides (excluding ferrophosphorus),
whether or not chemically defined;
hydrides, nitrides, azides, silicides and
borides, whether or not chemically
defined, other than compounds which
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are also carbides of heading 20.13.64.50

karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai

Other carbides n.e.s.

Kiti, niekur kitur nepriskirti karbidai

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

karbidai, priskirti 20.13.64.50 pozicijai

are also carbides of heading 20.13.64.50

20.13.64.90

20.13.64.50

Karbidai, chemiškai apibūdinti ar
neapibūdinti

Carbides whether or not chemically
defined

Compounds, inorganic or organic, of
Neorganiniai arba organiniai retųjų
rare-earth metals or of mixtures of these žemių metalų arba šių metalų mišinių
metals. Cerium compounds
junginiai. Cerio junginiai

20.13.65.10

20.13.65.00

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

Compounds, inorganic or organic, of
rare-earth metals or of mixtures of these
metals. Compounds of lanthanum,
praseodymium, neodymium, samarium

Neorganiniai arba organiniai retųjų
žemių metalų arba šių metalų mišinių
junginiai. Lantano, prazeodimio,
neodimio ir samario junginiai

20.13.65.20

20.13.65.00

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

Compounds, inorganic or organic, of
rare-earth metals or of mixtures of these
metals. Compounds of europium,
gadolinium, terbium, dysprosium,
holmium, erbium, thulium, ytterbium,
lutetium or yttrium

Neorganiniai arba organiniai retųjų
žemių metalų arba šių metalų mišinių
junginiai. Europio, gadolinio, terbio,
disprozio, holmio, erbio, tulio, iterbio,
liutecio arba itrio junginiai

20.13.65.50

20.13.65.00

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

Compounds, inorganic or organic, of
Neorganiniai arba organiniai retųjų
rare-earth metals or of mixtures of these žemių metalų arba šių metalų mišinių
metals. Scandium compounds
junginiai. Skandžio junginiai

20.13.65.80

20.13.65.00

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

Compounds, inorganic or organic, of
Neorganiniai arba organiniai retųjų
rare-earth metals or of mixtures of these
žemių metalų arba šių metalų mišinių
metals. Compounds of mixtures of
junginiai. Metalų mišinių junginiai
metals

20.13.65.85

20.13.65.00

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

Sulphur (excluding crude, sublimed,
precipitated and colloidal)

Siera (išskyrus nevalytą, sublimacinę,
nusodinamąją ir koloidinę)

20.13.66.00

20.13.66.00

Siera (išskyrus nevalytą, sublimacinę,
nusodinamąją ir koloidinę)

Sulphur (excluding crude, sublimed,
precipitated and colloidal)

Roasted iron pyrites

Degti piritai

20.13.67.00

20.13.67.00

Degti piritai

Roasted iron pyrites

Synthetic or reconstructed precious or
semi-precious stones, unworked or
simply sawn or roughly shaped

Neapdirbti arba tik supjaustyti arba
grubiai apdirbti sintetiniai arba
regeneruoti brangakmeniai ar
pusbrangiai akmenys

20.13.68.00

20.13.68.00

Neapdirbti arba tik supjaustyti arba
grubiai apdirbti sintetiniai arba
regeneruoti brangakmeniai ar
pusbrangiai akmenys

Synthetic or reconstructed precious or
semi-precious stones, unworked or
simply sawn or roughly shaped

Saturated acyclic hydrocarbons

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai

20.14.11.20

20.14.11.20

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai

Saturated acyclic hydrocarbons

Ethylene

Etilenas

20.14.11.30

20.14.11.30

Etilenas

Ethylene

Propene (propylene)

Propenas (propilenas)

20.14.11.40

20.14.11.40

Propenas (propilenas)

Propene (propylene)

Butene (butylene) and isomers thereof

Butenas (butilenas) ir jo izomerai

20.14.11.50

20.14.11.50

Butenas (butilenas) ir jo izomerai

Butene (butylene) and isomers thereof

Buta-1,3-diene and isoprene

1,3-butadienas ir izoprenas

20.14.11.60

20.14.11.60

1,3-butadienas ir izoprenas

Buta-1,3-diene and isoprene

Unsaturated acyclic hydrocarbons
(excluding ethylene, propene, butene,
buta-1,3-diene and isoprene)

Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai
(išskyrus etileną, propeną, buteną, 1,3butadieną ir izopreną)

20.14.11.90

20.14.11.90

Nesotieji alifatiniai angliavandeniliai
(išskyrus etileną, propeną, buteną, 1,3butadieną ir izopreną)

Unsaturated acyclic hydrocarbons
(excluding ethylene, propene, butene,
buta-1,3-diene and isoprene)

Cyclohexane

Cikloheksanas

20.14.12.13

20.14.12.13

Cikloheksanas

Cyclohexane
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Cyclanes; cyclenes and cycloterpenes
(excluding cyclohexane)

Cikloalkanai, cikloalkenai ir cikloterpenai
(išskyrus cikloheksaną)

20.14.12.15

20.14.12.15

Cikloalkanai, cikloalkenai ir cikloterpenai
(išskyrus cikloheksaną)

Cyclanes; cyclenes and cycloterpenes
(excluding cyclohexane)

Benzene

Benzenas

20.14.12.23

20.14.12.23

Benzenas

Benzene

Toluene

Toluenas

20.14.12.25

20.14.12.25

Toluenas

Toluene

o-Xylene

o-ksilenas

20.14.12.43

20.14.12.43

o-ksilenas

o-Xylene

p-Xylene

p-ksilenas

20.14.12.45

20.14.12.45

p-ksilenas

p-Xylene

m-Xylene and mixed xylene isomers

m-ksilenas ir ksileno izomerų mišiniai

20.14.12.47

20.14.12.47

m-ksilenas ir ksileno izomerų mišiniai

m-Xylene and mixed xylene isomers

Styrene

Stirenas

20.14.12.50

20.14.12.50

Stirenas

Styrene

Ethylbenzene

Etilbenzenas

20.14.12.60

20.14.12.60

Etilbenzenas

Ethylbenzene

Cumene

Kumenas

20.14.12.70

20.14.12.70

Kumenas

Cumene

Other cyclic hydrocarbons

Kiti cikliniai angliavandeniliai

20.14.12.90

20.14.12.90

Kiti cikliniai angliavandeniliai

Other cyclic hydrocarbons

Chloromethane (methyl chloride) and
chloroethane (ethyl chloride)

Chlormetanas (metilchloridas) ir
chloretanas (etilchloridas)

20.14.13.13

20.14.13.13

Chlormetanas (metilchloridas) ir
chloretanas (etilchloridas)

Chloromethane (methyl chloride) and
chloroethane (ethyl chloride)

Dichloromethane (methylene chloride)

Dichlormetanas (metileno chloridas)

20.14.13.15

20.14.13.15

Dichlormetanas (metileno chloridas)

Dichloromethane (methylene chloride)

Chloroform (trichloromethane)

Chloroformas (trichlormetanas)

20.14.13.23

20.14.13.23

Chloroformas (trichlormetanas)

Chloroform (trichloromethane)

Carbon tetrachloride

Anglies tetrachloridas

20.14.13.25

20.14.13.25

Anglies tetrachloridas

Carbon tetrachloride

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)

20.14.13.53

20.14.13.53

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

Saturated chlorinated derivatives of
acyclic hydrocarbons, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti sotieji chlorinti
alifatinių angliavandenilių dariniai

20.14.13.57

20.14.13.57

Niekur kitur nepriskirti sotieji chlorinti
alifatinių angliavandenilių dariniai

Saturated chlorinated derivatives of
acyclic hydrocarbons, n.e.c.

Vinyl chloride (chloroethylene)

Vinilchloridas (chloretilenas)

20.14.13.71

20.14.13.71

Vinilchloridas (chloretilenas)

Vinyl chloride (chloroethylene)

Trichloroethylene; tetrachloroethylene
(perchloroethylene)

Trichloretilenas; tetrachloretilenas
(perchloretenas)

20.14.13.74

Trichloretilenas; tetrachloretilenas
(perchloretenas)

Trichloroethylene; tetrachloroethylene
(perchloroethylene)

Unsaturated chlorinated derivatives of
acyclic hydrocarbons (excluding vinyl
chloride, trichloroethylene,
tetrachloroethylene)

Nesotieji chlorinti alifatinių
angliavandenilių dariniai (išskyrus
vinilchloridą, trichloretileną,
tetrachloretileną)

20.14.13.79

20.14.13.79

Nesotieji chlorinti alifatinių
angliavandenilių dariniai (išskyrus
vinilchloridą, trichloretileną,
tetrachloretileną)

Unsaturated chlorinated derivatives of
acyclic hydrocarbons (excluding vinyl
chloride, trichloroethylene,
tetrachloroethylene)

Derivatives of hydrocarbons containing
only sulpho groups; their salts and ethyl
esters

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje
yra vien tik sulfogrupių, jų druskos ir etilo
esteriai

20.14.14.50

20.14.14.50

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje Derivatives of hydrocarbons containing
yra vien tik sulfogrupių, jų druskos ir etilo only sulpho groups; their salts and ethyl
esteriai
esters

Derivatives of hydrocarbons containing
only nitro or only nitroso groups

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje
yra vien tik nitro- arba tik nitrozogrupių

20.14.14.70

20.14.14.70

Angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje
yra vien tik nitro- arba tik nitrozogrupių

Derivatives of hydrocarbons containing
only nitro or only nitroso groups

Derivatives of hydrocarbons (excluding
those containing only sulpho groups;
their salts and ethyl esters, those
containing only nitro or only nitroso
groups)

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)

20.14.14.90

20.14.14.90

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)

Fluorinated; brominated or iodinated
derivatives of acyclic hydrocarbons

Fluorinti, brominti ir jodinti alifatinių
angliavandenilių dariniai

20.14.19.10

20.14.19.10

Fluorinti, brominti ir jodinti alifatinių
angliavandenilių dariniai

Fluorinated; brominated or iodinated
derivatives of acyclic hydrocarbons
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Halogenated derivatives of acyclic
hydrocarbons containing ≥ 2 different
halogens

Halogeninti alifatinių angliavandenilių
dariniai, kurių sudėtyje yra du arba
daugiau skirtingų halogenų atomų

20.14.19.30

20.14.19.30

Halogeninti alifatinių angliavandenilių
dariniai, kurių sudėtyje yra du arba
daugiau skirtingų halogenų atomų

Halogenated derivatives of cyclanic,
cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons

Halogeninti cikloalkaninių, cikloalkeninių
ir cikloterpeninių angliavandenilių
dariniai

20.14.19.50

20.14.19.50

Halogeninti cikloalkaninių, cikloalkeninių
Halogenated derivatives of cyclanic,
ir cikloterpeninių angliavandenilių
cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons
dariniai

Halogenated derivatives of aromatic
hydrocarbons

Halogeninti aromatinių angliavandenilių
dariniai

20.14.19.70

20.14.19.70

Halogeninti aromatinių angliavandenilių
dariniai

Halogenated derivatives of aromatic
hydrocarbons

Industrial fatty alcohols

Pramoniniai riebalų alkoholiai

20.14.21.00

20.14.21.00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Industrial fatty alcohols

Methanol (methyl alcohol)

Metanolis (metilo alkoholis)

20.14.22.10

20.14.22.10

Metanolis (metilo alkoholis)

Methanol (methyl alcohol)

Propan-1-ol (propyl alcohol) and
propan-2-ol (isopropyl alcohol)

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2propanolis (izopropilo alkoholis)

20.14.22.20

20.14.22.20

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2propanolis (izopropilo alkoholis)

Propan-1-ol (propyl alcohol) and
propan-2-ol (isopropyl alcohol)

Butan-1-ol (n-butyl alcohol)

1-butanolis (n-butilo alkoholis)

20.14.22.30

20.14.22.30

1-butanolis (n-butilo alkoholis)

Butan-1-ol (n-butyl alcohol)

Butanols (excluding butan-1-ol (n-butyl
alcohol))

Butanoliai (išskyrus 1-butanolį (n-butilo
alkoholį))

20.14.22.40

20.14.22.40

Butanoliai (išskyrus 1-butanolį (n-butilo
alkoholį))

Butanols (excluding butan-1-ol (n-butyl
alcohol))

Octanol (octyl alcohol) and isomers
thereof

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai

20.14.22.63

20.14.22.63

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai

Octanol (octyl alcohol) and isomers
thereof

Lauryl alcohol; cetyl alcohol; stearyl
alcohol and other saturated monohydric
alcohols (excluding methyl, propyl and
isopropyl, n-butyl, other butanols, octyl)

Laurilo, cetilo, stearilo alkoholiai ir kiti
sotieji monohidroksiliai alkoholiai
(išskyrus metilo, propilo, izopropilo, nbutilo, oktilo alkoholius bei kitus
butanolius)

20.14.22.65

20.14.22.65

Laurilo, cetilo, stearilo alkoholiai ir kiti
sotieji monohidroksiliai alkoholiai
(išskyrus metilo, propilo, izopropilo, nbutilo, 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)

Unsaturated monohydric alcohols

Nesotieji monohidroksiliai alkoholiai

20.14.22.70

20.14.22.70

Nesotieji monohidroksiliai alkoholiai

Unsaturated monohydric alcohols

Ethylene glycol (ethanediol)

Etilenglikolis (etandiolis)

20.14.23.10

20.14.23.10

Etilenglikolis (etandiolis)

Ethylene glycol (ethanediol)

Propylene glycol (propane-1,2-diol)

Propilenglikolis (1,2-propandiolis)

20.14.23.20

20.14.23.20

Propilenglikolis (1,2-propandiolis)

Propylene glycol (propane-1,2-diol)

D-glucitol (sorbitol)

D-gliucitolis (sorbitolis)

20.14.23.33

20.14.23.33

D-gliucitolis (sorbitolis)

D-glucitol (sorbitol)

Diols and polyhydric alcohols (excluding
ethylene glycol and propylene glycol, Dglucitol and tetramethylene glycol having
a bio-based carbon content of 100 % by
mass)

Dioliai ir polihidroksiliai alkoholiai
(išskyrus etilenglikolį ir propilenglikolį, Dgliucitolį ir tetrametilenglikolį, kuriame
100 % masės jo sudėtyje esančios anglies
yra biologinės kilmės)

20.14.23.37

Dioliai ir polihidroksiliai alkoholiai
(išskyrus etilenglikolį ir propilenglikolį, Dgliucitolį ir tetrametilenglikolį, kuriame
100 % masės jo sudėtyje esančios anglies
yra biologinės kilmės)

Diols and polyhydric alcohols (excluding
ethylene glycol and propylene glycol, Dglucitol and tetramethylene glycol having
a bio-based carbon content of 100 % by
mass)
Butane-1,4-diol or tetramethylene glycol
(1,4-butanediol) having a bio-based
carbon content of 100 % by mass

20.14.23.37

Halogenated derivatives of acyclic
hydrocarbons containing ≥ 2 different
halogens

1,4-Butandiolis arba tetrametilenglikolis
Butane-1,4-diol or tetramethylene glycol
(butan-1,4-diolis), kuriame 100 % masės
(1,4-butanediol) having a bio-based
jo sudėtyje esančios anglies yra
carbon content of 100 % by mass
biologinės kilmės

20.14.23.38

20.14.23.38

1,4-Butandiolis arba tetrametilenglikolis
(butan-1,4-diolis), kuriame 100 % masės
jo sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of acyclic alcohols

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti alifatinių alkoholių dariniai

20.14.23.50

20.14.23.50

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti alifatinių alkoholių dariniai

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of acyclic alcohols

Glycerol (including synthetic; excluding
crude, waters and lyes)

Glicerolis (įskaitant sintetinį) (išskyrus
neapdorotus vandenis ir šarmus)

20.14.23.60

20.14.23.60

Glicerolis (įskaitant sintetinį) (išskyrus
neapdorotus vandenis ir šarmus)

Glycerol (including synthetic; excluding
crude, waters and lyes)
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20.14.23.73

20.14.23.73

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir
cikloterpeniniai alkoholiai ir jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

Aromatic alcohols and their halogenated,
Aromatiniai alkoholiai ir jų halogeninti,
sulphonated, nitrated or nitrosated
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
derivatives

20.14.23.75

20.14.23.75

Aromatiniai alkoholiai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Aromatic alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Monophenols

20.14.24.10

20.14.24.10

Monofenoliai

Monophenols
4,4-Isopropylidenediphenol (bisphenol A;
diphenylolpropane) and its salts

Monofenoliai

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

4,4-Isopropylidenediphenol (bisphenol A; 4,4-Izopropilidendifenolis (bisfenolis A,
diphenylolpropane) and its salts
difenilolpropanas) ir jo druskos

20.14.24.33

20.14.24.33

4,4-Izopropilidendifenolis (bisfenolis A,
difenilolpropanas) ir jo druskos

Polyphenols (including salts; excluding
Polifenoliai (įskaitant druskas, išskyrus
4,4 isopropylidenediphenol) and phenol- 4,4-Izopropilidendifenolį) ir
alcohols
fenolalkoholiai

20.14.24.39

20.14.24.39

Polifenoliai (įskaitant druskas, išskyrus
4,4-Izopropilidendifenolį) ir
fenolalkoholiai

Polyphenols (including salts; excluding
4,4 isopropylidenediphenol) and phenolalcohols

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of phenols or
phenol-alcohols

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių
dariniai

20.14.24.50

20.14.24.50

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių
dariniai

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of phenols or
phenol-alcohols

Industrial stearic acid

Pramoninė stearino rūgštis

20.14.31.20

20.14.31.20

Pramoninė stearino rūgštis

Industrial stearic acid

Industrial oleic acid

Pramoninė oleino rūgštis

20.14.31.30

20.14.31.30

Pramoninė oleino rūgštis

Industrial oleic acid

Industrial tall oil fatty acids

Pramoninės talo alyvos riebalų rūgštys

20.14.31.50

20.14.31.50

Pramoninės talo alyvos riebalų rūgštys

Industrial tall oil fatty acids

Industrial monocarboxylic fatty acids
distilled (excluding stearic, oleic tall oil)

Pramoninės distiliuotos riebalų
monokarboksirūgštys (išskyrus stearino,
oleino ir talo alyvas)

20.14.31.95

20.14.31.95

Pramoninės distiliuotos riebalų
monokarboksirūgštys (išskyrus stearino,
oleino ir talo alyvas)

Industrial monocarboxylic fatty acids
distilled (excluding stearic, oleic tall oil)

Industrial monocarboxylic fatty acids
(excluding stearic, oleic, tall oil, distilled)

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys
(išskyrus distiliuotas, stearino, oleino ir
talo alyvas)

20.14.31.97

20.14.31.97

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys
Industrial monocarboxylic fatty acids
(išskyrus distiliuotas, stearino, oleino ir
(excluding stearic, oleic, tall oil, distilled)
talo alyvas)

Ethyl acetate

Etilacetatas

20.14.32.15

20.14.32.15

Etilacetatas

Ethyl acetate

Esters of acetic acid (excluding ethyl
acetate)

Acto rūgšties esteriai (išskyrus
etilacetatą)

20.14.32.19

Acto rūgšties esteriai (išskyrus
etilacetatą)

Esters of acetic acid (excluding ethyl
acetate)
Mono-, di- or tri-chloroacetic acids;
propionic, butanoic and pentanoic acids;
their salts and esters

20.14.32.19

Mono-, di- arba trichloracto rūgštys, jų
Mono-, di- or tri-chloroacetic acids;
druskos ir esteriai, propiono rūgštis,
propionic, butanoic and pentanoic acids;
butano (sviesto) rūgštys, pentano
their salts and esters
(valerijonų) rūgštys, jų druskos ir esteriai

20.14.32.20

20.14.32.20

Mono-, di- arba trichloracto rūgštys, jų
druskos ir esteriai, propiono rūgštis,
butano (sviesto) rūgštys, pentano
(valerijonų) rūgštys, jų druskos ir esteriai

Palmitic acid, stearic acid, their salts and
esters

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų
druskos ir esteriai

20.14.32.35

20.14.32.35

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų
druskos ir esteriai

Palmitic acid, stearic acid, their salts and
esters

Formic acid, its salts and esters

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai

20.14.32.50

20.14.32.50

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai

Formic acid, its salts and esters

Acetic acid

Acto rūgštis

20.14.32.71

20.14.32.71

Acto rūgštis

Acetic acid

Acetic anhydride

Acto rūgšties anhidridas

20.14.32.77

20.14.32.77

Acto rūgšties anhidridas

Acetic anhydride

Salts of acetic acid

Acto rūgšties druskos

20.14.32.78

20.14.32.78

Acto rūgšties druskos

Salts of acetic acid

Lauric acid and others; salts and esters

Lauro rūgštis ir kiti dariniai, jų druskos ir

20.14.32.80

Lauro rūgštis ir kiti dariniai, jų druskos ir

Lauric acid and others; salts and esters
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esteriai

Acrylic acid and its salts and other
monocarboxylic acid

Akrilo rūgštis ir jos druskos ir kitos
monokarboksirūgštys

20.14.33.10

20.14.33.10

Akrilo rūgštis ir jos druskos ir kitos
monokarboksirūgštys

Acrylic acid and its salts and other
monocarboxylic acid

Esters of acrylic acid

Akrilo rūgšties esteriai

20.14.33.20

20.14.33.20

Akrilo rūgšties esteriai

Esters of acrylic acid

Methacrylic acid and its salts

Metakrilo rūgštis ir jos druskos

20.14.33.30

20.14.33.30

Metakrilo rūgštis ir jos druskos

Methacrylic acid and its salts

Esters of methacrylic acid

Metakrilo rūgšties esteriai

20.14.33.40

20.14.33.40

Metakrilo rūgšties esteriai

Esters of methacrylic acid

20.14.33.50

20.14.33.50

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų
druskos ir esteriai

Oleic, linoleic or linolenic acids; their salts
and esters

Oleic, linoleic or linolenic acids; their salts Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų
and esters
druskos ir esteriai
Benzoic acid; its salts and esters

Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir
esteriai

20.14.33.63

20.14.33.63

Benzenkarboksirūgštis, jos druskos ir
esteriai

Benzoic acid; its salts and esters

Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

Benzoilperoksidas ir benzoilchloridas

20.14.33.65

20.14.33.65

Benzoilperoksidas ir benzoilchloridas

Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

Phenylacetic acid; its salts and esters

Fenilacto rūgštis, jos druskos ir esteriai

20.14.33.67

20.14.33.67

Fenilacto rūgštis, jos druskos ir esteriai

Phenylacetic acid; its salts and esters

Aromatic monocarboxylic acids,
(anhydrides), halides, peroxides,
peroxyacids, derivatives excluding
benzoic acid, phenylacetic acids their
salts/esters, benzoyl peroxide, benzoyl
chloride

Aromatinės monokarboksirūgštys
(anhidridai), halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys, taip pat jų dariniai,
išskyrus benzenkarboksirūgštį, fenilacto
rūgštį, jos druskos arba esterius,
benzoilperoksidą ir benzoilchloridą

20.14.33.70

Aromatinės monokarboksirūgštys
(anhidridai), halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys, taip pat jų dariniai,
išskyrus benzenkarboksirūgštį, fenilacto
rūgštį, jos druskos 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

Oxalic, azelaic, malonic, other, cyclanic,
cylenic or cycloterpenic polycarboxylic
acids, salts (excluding butanedioic acid
having a bio-based carbon content of
100 % by mass)

Oksalo, azelaino, malono, kitos,
cikloalkaninės, cikloalkeninės ar
cikloterpeninės polikarboksirūgštys,
druskos (išskyrus butano dirūgštį, kurioje
100 % masės jos sudėtyje esančios
anglies yra biologinės kilmės)

20.14.33.81

Oksalo, azelaino, malono, kitos,
cikloalkaninės, cikloalkeninės ar
cikloterpeninės polikarboksirūgštys,
druskos (išskyrus butano dirūgštį, kurioje
100 % masės jos sudėtyje esančios
anglies yra biologinės kilmės)

Oxalic, azelaic, malonic, other, cyclanic,
cylenic or cycloterpenic polycarboxylic
acids, salts (excluding butanedioic acid
having a bio-based carbon content of
100 % by mass)

Ethane-1,2-dicarboxylic acid or
butanedioic acid (succinic acid) having a
bio-based carbon content of 100 % by
mass

1,2-Etandikarboksi rūgštis arba butano
dirūgštis (gintaro rūgštis), kurioje 100 %
masės jos sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės

20.14.33.82

20.14.33.82

1,2-Etandikarboksi rūgštis arba butano
dirūgštis (gintaro rūgštis), kurioje 100 %
masės jos sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės

Ethane-1,2-dicarboxylic acid or
butanedioic acid (succinic acid) having a
bio-based carbon content of 100 % by
mass

Adipic acid; its salts and esters

Adipo rūgštis, jos druskos ir esteriai

20.14.33.85

20.14.33.85

Adipo rūgštis, jos druskos ir esteriai

Adipic acid; its salts and esters

Maleic anhydride

Maleino rūgšties anhidridas

20.14.33.87

20.14.33.87

Maleino rūgšties anhidridas

Maleic anhydride

Esters of orthophthalic acid

Ortoftalio rūgšties esteriai

20.14.34.Z1

20.14.34.Z1

Ortoftalio rūgšties esteriai

Esters of orthophthalic acid

Dibutyl and dioctyl orthophthalates

Dibutil- ir dioktilortopfalatai

20.14.34.10

20.14.34.10

Dibutil- ir dioktilortopfalatai

Dibutyl and dioctyl orthophthalates

Other esters of orthophthalic acid

Kiti ortoftalio rūgšties esteriai

20.14.34.20

20.14.34.20

Kiti ortoftalio rūgšties esteriai

Other esters of orthophthalic acid

20.14.34.30

20.14.34.30

Ftalio rūgšties anhidridas; tereftalio
rūgštis ir jos druskos

Phthalic anhydride; terephthalic acid and
its salts

20.14.34.40

Aromatinės polikarboksirūgštys, jų
anhidridai, halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Aromatic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated

Phthalic anhydride; terephthalic acid and Ftalio rūgšties anhidridas; tereftalio
its salts
rūgštis ir jos druskos
Aromatic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
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derivatives (excluding esters of
orthophthalic acid, phthalic anhydride,
terephthalic acid and its salts)

(išskyrus ortoftalio rūgšties esterius, ftalio
rūgšties anhidridą, teraftalio rūgštį ir jos
druskas)

Citric acid and its salts and esters

Citrinų rūgštis, jos druskos ir esteriai

20.14.34.73

20.14.34.73

Citrinų rūgštis, jos druskos ir esteriai

Citric acid and its salts and esters

Carboxylic acid with alcohol, phenol,
aldehyde or ketone functions

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra
alkoholinė, fenolinė, aldehidinė arba
ketoninė funkcinė grupė

20.14.34.75

20.14.34.75

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra
alkoholinė, fenolinė, aldehidinė arba
ketoninė funkcinė grupė

Carboxylic acid with alcohol, phenol,
aldehyde or ketone functions

Methylamine; di- or trimethylamine and
their salts

Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir jų
druskos

20.14.41.13

20.14.41.13

Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir jų
druskos

Methylamine; di- or trimethylamine and
their salts

Other acylic monoamines and their
derivatives; salts thereof

Kiti alifatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų
druskos

20.14.41.19

20.14.41.19

Kiti alifatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų Other acylic monoamines and their
druskos
derivatives; salts thereof

Hexamethylenediamine and its salts;
ethylenediamine and its salts

Heksametilendiaminas ir jo druskos;
etilendiaminas ir jo druskos

20.14.41.23

20.14.41.23

Heksametilendiaminas ir jo druskos;
etilendiaminas ir jo druskos

Hexamethylenediamine and its salts;
ethylenediamine and its salts

Other acyclic polyamines and their
derivatives; salts thereof

Kiti alifatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų
druskos

20.14.41.29

20.14.41.29

Kiti alifatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų
druskos

Other acyclic polyamines and their
derivatives; salts thereof

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir
or polyamines, and their derivatives; salts cikloterpeniniai mono- arba poliaminai ir
thereof
jų dariniai; jų druskos

20.14.41.30

20.14.41.30

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocikloterpeniniai mono- arba poliaminai ir or polyamines, and their derivatives; salts
jų dariniai; jų druskos
thereof

Aniline and its salts (excluding
derivatives)

Anilinas ir jo druskos (išskyrus darinius)

20.14.41.51

20.14.41.51

Anilinas ir jo druskos (išskyrus darinius)

Aniline and its salts (excluding
derivatives)

Aniline derivatives and their salts

Anilino dariniai ir jų druskos

20.14.41.53

20.14.41.53

Anilino dariniai ir jų druskos

Aniline derivatives and their salts

Other aromatic monoamines and their
derivatives; salts thereof

Kiti aromatiniai monoaminai ir jų dariniai;
jų druskos

20.14.41.59

20.14.41.59

Kiti aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; Other aromatic monoamines and their
jų druskos
derivatives; salts thereof

Aromatic polyamines and their
derivatives; salts thereof

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų
druskos

20.14.41.70

20.14.41.70

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų
druskos

Aromatic polyamines and their
derivatives; salts thereof

Monoethanolamine and its salts

Monoetanolaminas ir jo druskos

20.14.42.33

20.14.42.33

Monoetanolaminas ir jo druskos

Monoethanolamine and its salts

Diethanolamine and its salts

Dietanolaminas ir jo druskos

20.14.42.35

20.14.42.35

Dietanolaminas ir jo druskos

Diethanolamine and its salts

Amino-alcohols, their ethers and esters
with only 1 oxygen function and their
salts (excluding monoethanolamine and
its salts, diethanolamine and its salts)

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai, su
tik viena deguonine funkcine grupe ir
druskos (išskyrus monoetanolaminą ir jo
druskas, dietanolaminą ir jo druskas)

20.14.42.38

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai, su
tik viena deguonine funkcine grupe ir
druskos (išskyrus monoetanolaminą ir jo
druskas, dietanolaminą ir jo druskas)

Amino-alcohols, their ethers and esters
with only 1 oxygen function and their
salts (excluding monoethanolamine and
its salts, diethanolamine and its salts)

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)

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)

20.14.42.90

20.14.42.90

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)

Ureines and their derivatives; salts
thereof

Ureinai, jų dariniai ir jų druskos

20.14.43.10

20.14.43.10

Ureinai, jų dariniai ir jų druskos

Ureines and their derivatives; salts
thereof

Saccharin and its salts

Sacharinas ir jo druskos

20.14.43.20

20.14.43.20

Sacharinas ir jo druskos

Saccharin and its salts

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

(išskyrus ortoftalio rūgšties esterius, ftalio derivatives (excluding esters of
rūgšties anhidridą, teraftalio rūgštį ir jos orthophthalic acid, phthalic anhydride,
druskas)
terephthalic acid and its salts)

20.14.42.38

97/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Imides and their derivatives, and salts
Imidai, jų dariniai ir jų druskos (išskyrus
thereof (excluding saccharin and its salts) sachariną ir jo druskas)

20.14.43.30

20.14.43.30

Imidai, jų dariniai ir jų druskos (išskyrus
sachariną ir jo druskas)

Imides and their derivatives, and salts
thereof (excluding saccharin and its salts)

Imines and their derivatives; and salts
thereof

Iminai, jų dariniai ir jų druskos

20.14.43.40

20.14.43.40

Iminai, jų dariniai ir jų druskos

Imines and their derivatives; and salts
thereof

Acrylonitrile

Akrilnitrilas

20.14.43.50

20.14.43.50

Akrilnitrilas

Acrylonitrile

1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

1-cianguanidinas (diciandiamidas)

20.14.43.60

20.14.43.60

1-cianguanidinas (diciandiamidas)

1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

Nitrile-function compounds (excluding
acrylonitrile, 1-cyanoguanidine
(dicyandiamide))

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo
funkcinė grupė (išskyrus akrilnitrilą, 1cianguanidiną (diciandiamidą)

20.14.43.70

20.14.43.70

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo
funkcinė grupė (išskyrus akrilnitrilą, 1cianguanidiną (diciandiamidą)

Nitrile-function compounds (excluding
acrylonitrile, 1-cyanoguanidine
(dicyandiamide))

Diazo-, azo- or azoxy-compounds

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

20.14.44.20

20.14.44.20

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

Diazo-, azo- or azoxy-compounds

Organic derivatives of hydrazine or of
hydroxylamine

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai
dariniai

20.14.44.30

20.14.44.30

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai Organic derivatives of hydrazine or of
dariniai
hydroxylamine

Isocyanates

Izocianatai

20.14.44.50

20.14.44.50

Izocianatai

Compounds with other nitrogen function Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto
(excluding isocyanates)
funkcinių grupių (išskyrus izocianatus)

20.14.44.90

20.14.44.90

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto Compounds with other nitrogen function
funkcinių grupių (išskyrus izocianatus)
(excluding isocyanates)

Thiocarbamates and dithiocarbamates;
thiuram mono-, di- or tetrasulphides;
methionine

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai; tiuramo
mono-, di- arba tetrasulfidai; metioninas

20.14.51.33

20.14.51.33

Thiocarbamates and dithiocarbamates;
Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai; tiuramo
thiuram mono-, di- or tetrasulphides;
mono-, di- arba tetrasulfidai; metioninas
methionine

Other organo-sulphur compounds

Kiti organiniai sieros junginiai

20.14.51.39

20.14.51.39

Kiti organiniai sieros junginiai

Other organo-sulphur compounds
Organo-inorganic compounds (excluding
organo-sulphur compounds)
Tetrahydrofuran, 2-Furaldehyde, Furfuryl
alcohol, Tetrahydrofurfuryl alcohol and
Piperonal

Isocyanates

Organo-inorganic compounds (excluding Organiniai ir neorganiniai junginiai
organo-sulphur compounds)
(išskyrus organinius sieros junginius)

20.14.51.51

20.14.51.51

Organiniai ir neorganiniai junginiai
(išskyrus organinius sieros junginius)

Tetrahydrofuran, 2-Furaldehyde, Furfuryl Tetrahidrofuranas, 2-furaldehidas,
alcohol, Tetrahydrofurfuryl alcohol and
furfurilo alkoholis, tetrahidrofurfurilo
Piperonal
alkoholis ir piperonalis

20.14.52.15

20.14.52.15

Tetrahidrofuranas, 2-furaldehidas,
furfurilo alkoholis, tetrahidrofurfurilo
alkoholis ir piperonalis

Heterocyclic compounds with oxygen
only hetero-atom(s) (excluding other
lactones)

Heterocikliniai junginiai tik su deguonies
heteroatomu (-ais) (išskyrus kitus
laktonus)

20.14.52.25

20.14.52.25

Heterocikliniai junginiai tik su deguonies Heterocyclic compounds with oxygen
heteroatomu (-ais) (išskyrus kitus
only hetero-atom(s) (excluding other
laktonus)
lactones)

Heterocyclic compounds with nitrogen
only hetero-atom(s); containing an
unfused imidazole ring (excluding
hydantoin and its derivatives)

Heterocikliniai junginiai, kurių
molekulėse yra tik azoto heteroatomas (ai); turintys nekondensuotą imidazolo
žiedą (išskyrus hidantoiną ir jo darinius)

20.14.52.30

20.14.52.30

Heterocikliniai junginiai, kurių
molekulėse yra tik azoto heteroatomas (ai); 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)

Melamine

Melaminas

20.14.52.60

20.14.52.60

Melaminas

Melamine

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 heteroatom(s) only (excluding compounds
containing in the structure an unfused
pyrazole ring, an unfused imidazole ring,

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,

20.14.52.80

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,

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 heteroatom(s) only (excluding compounds
containing in the structure an unfused
pyrazole ring, an unfused imidazole ring,
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nekondensuotas imidazolo žiedas,
a pyrimidine ring, a piperazine ring or an
pirimidino žiedas, piperazino žiedas arba
unfused triazine ring)
nekondensuotas triazino žiedas)
Nucleic acids and other heterocyclic
compounds - thiazole, benzothiazole,
other cycles

Nukleorūgštys (nukleino rūgštys) ir kiti
heterocikliniai junginiai – tiazolo,
benzotiazolo, kiti žiedai

Phosphoric esters; and their salts
(including lactophosphates; their
halogenated; sulphonated; nitrated or
nitrosated derivatives)

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos
(įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai)

Esters of other inorganic acids of nonmetals (excluding esters of hydrogen
halides) and their salts; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių
esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų
esterius) ir jų druskos; jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Acyclic aldehydes without other oxygen
function (excluding methanal, ethanal)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

nekondensuotas imidazolo žiedas,
a pyrimidine ring, a piperazine ring or an
pirimidino žiedas, piperazino žiedas arba
unfused triazine ring)
nekondensuotas triazino žiedas)
20.14.52.90

Nukleorūgštys (nukleino rūgštys) ir kiti
heterocikliniai junginiai – tiazolo,
benzotiazolo, kiti žiedai

Nucleic acids and other heterocyclic
compounds - thiazole, benzothiazole,
other cycles

20.14.53.50

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)

20.14.53.80

20.14.53.80

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 nonmetals (excluding esters of hydrogen
halides) and their salts; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse
nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
(išskyrus metanalį, etanalį)

20.14.61.Z0

20.14.61.Z0

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse
nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
(išskyrus metanalį, etanalį)

Acyclic aldehydes without other oxygen
function (excluding methanal, ethanal)

Methanal (formaldehyde)

Metanalis (formaldehidas)

20.14.61.11

20.14.61.11

Metanalis (formaldehidas)

Methanal (formaldehyde)

Ethanal (acetaldehyde)

Etanalis (acetaldehidas)

20.14.61.13

20.14.61.13

Etanalis (acetaldehidas)

Ethanal (acetaldehyde)

Butanal (butyraldehyde; normal isomer)

Butanalis (butiraldehidas, normalusis
izomeras)

20.14.61.15

Butanalis (butiraldehidas, normalusis
izomeras)

Butanal (butyraldehyde; normal isomer)

Acyclic aldehydes, without other oxygen
function (excluding methanal
(formaldehyde), ethanal (acetaldehyde),
butanal (butyraldehyde; normal isomer))

Alifatiniai aldehidai, kurių molekulėse
nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
(išskyrus metanalį (formaldehidą), etanalį
(acetaldehidą), butanalį (butiraldehidą,
normalųjį izomerą)

20.14.61.19

20.14.61.19

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))

Cyclic aldehydes; without other oxygen
function

Cikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra
kitų deguoninių funkcinių grupių

20.14.61.20

20.14.61.20

Cikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra Cyclic aldehydes; without other oxygen
kitų deguoninių funkcinių grupių
function

Aldehyde-alcohols, Aldehyde-ethers,
aldehyde-phenols and aldehydes with
other oxygen function

Aldehidalkoholiai, aldehideteriai,
aldehidfenoliai ir aldehidai, kurių
molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių
grupių

20.14.61.35

20.14.61.35

Aldehidalkoholiai, aldehideteriai,
Aldehyde-alcohols, Aldehyde-ethers,
aldehidfenoliai ir aldehidai, kurių
aldehyde-phenols and aldehydes with
molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių
other oxygen function
grupių

Cyclic polymers of aldehydes

Cikliniai aldehidų polimerai

20.14.61.50

20.14.61.50

Cikliniai aldehidų polimerai

Cyclic polymers of aldehydes

Paraformaldehyde

Paraformaldehidas

20.14.61.60

20.14.61.60

Paraformaldehidas

Paraformaldehyde

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of cyclic polymers
of aldehydes or paraformaldehyde

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar
nitrozinti aldehidų arba
parafolmaldehido ciklinių polimerų
dariniai

20.14.61.70

20.14.61.70

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar
nitrozinti aldehidų arba
parafolmaldehido ciklinių polimerų
dariniai

Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of cyclic polymers
of aldehydes or paraformaldehyde

Aromatic ketones without other oxygen

Aromatiniai ketonai, kurių molekulėse

20.14.62.Z0

20.14.62.Z0

Aromatiniai ketonai, kurių molekulėse

Aromatic ketones without other oxygen
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function; ketone-alcohols and ketonealdehydes; ketone-phenols and ketones
with other oxygen function; other
cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ketones without other oxygen function

nėra kitų deguoninių funkcinių grupių;
ketoalkoholiai ir ketoaldehidai
(oksoaldehidai); ketofenoliai ir ketonai,
kurių molekulėse yra kitų deguoninių
funkcinių grupių; kiti cikloalkaniniai,
cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai
ketonai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių

Acetone

Acetonas

20.14.62.11

20.14.62.11

Acetonas

Acetone

Butanone (methyl ethyl ketone)

Butanonas (metiletilketonas)

20.14.62.13

20.14.62.13

Butanonas (metiletilketonas)

Butanone (methyl ethyl ketone)

4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl
ketone)

4-metilpentanonas-2
(metilizobutilketonas)

20.14.62.15

20.14.62.15

4-metilpentanonas-2
(metilizobutilketonas)

4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl
ketone)

20.14.62.19

Alifatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra
kitų deguoninių funkcinių grupių
(išskyrus acetoną, butanoną
(etilmetilketoną), 4-metilpentanoną-2
(metilizobutilketoną)

Acyclic ketones; without other oxygen
function (excluding acetone, butanone
(methyl ethyl ketone), 4-methylpentan-2one (methyl isobutyl ketone))

Camphor; aromatic ketones without
other oxygen function; ketone-alcohols;
ketone-aldehydes; ketone-phenols and
ketones with other oxygen function

Alifatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra
Acyclic ketones; without other oxygen
kitų deguoninių funkcinių grupių
function (excluding acetone, butanone
(išskyrus acetoną, butanoną
(methyl ethyl ketone), 4-methylpentan-2(etilmetilketoną), 4-metilpentanoną-2
one (methyl isobutyl ketone))
(metilizobutilketoną)

20.14.62.19

nėra kitų deguoninių funkcinių grupių;
ketoalkoholiai ir ketoaldehidai
(oksoaldehidai); ketofenoliai ir ketonai,
kurių molekulėse yra kitų deguoninių
funkcinių grupių; kiti cikloalkaniniai,
cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai
ketonai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių

function; ketone-alcohols and ketonealdehydes; ketone-phenols and ketones
with other oxygen function; other
cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ketones without other oxygen function

Camphor; aromatic ketones without
other oxygen function; ketone-alcohols;
ketone-aldehydes; ketone-phenols and
ketones with other oxygen function

Kamparas, aromatiniai ketonai, kurių
molekulėse nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių, ketoalkoholiai,
ketoaldehidai, ketofenoliai ir ketonai,
kurių molekulėse yra kitų deguoninių
funkcinių grupių

20.14.62.31

20.14.62.31

Kamparas, aromatiniai ketonai, kurių
molekulėse nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių, ketoalkoholiai,
ketoaldehidai, ketofenoliai ir ketonai,
kurių molekulėse yra kitų deguoninių
funkcinių grupių

Cyclohexanone and
methylcyclohexanones

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

20.14.62.33

20.14.62.33

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

Cyclohexanone and
methylcyclohexanones

Ionones and methylionones

Jononai ir metiljononai

20.14.62.35

20.14.62.35

Jononai ir metiljononai

Ionones and methylionones

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ketones without other oxygen function
(excluding camphor, cyclohexanone and
methylcyclohexanones, ionones and
methylionones)

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba
cikloterpeniniai ketonai, kurių molekulėse
nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
(išskyrus kamparą, cikloheksanoną ir
metilcikloheksanonus, jononus ir
metiljononus)

20.14.62.39

20.14.62.39

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)

Quinones

Chinonai

20.14.62.60

20.14.62.60

Chinonai

Quinones

Halogenated; sulphonated; nitrated or
nitrosated derivatives of ketones and
quinones

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti ketonų ir chinonų dariniai

20.14.62.70

20.14.62.70

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti ketonų ir chinonų dariniai

Halogenated; sulphonated; nitrated or
nitrosated derivatives of ketones and
quinones

Acyclic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.63.10

20.14.63.10

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Acyclic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba
and their halogenated, sulphonated,
cikloterpeniniai eteriai ir jų halogeninti,

20.14.63.23

20.14.63.23

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba
cikloterpeniniai eteriai ir jų halogeninti,

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers
and their halogenated, sulphonated,

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

100/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

nitrated or nitrosated derivatives

sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Aromatic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.63.25

2,2-Oxydiethanol (diethylene glycol;
digol)

2,2-oksidietanolis (dietilenglikolis,
digolis)

Ether-alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives (excluding 2,2-Oxydiethanol)
Ether-phenols; ether-alcohol-phenols
and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

nitrated or nitrosated derivatives

20.14.63.25

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Aromatic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

20.14.63.33

20.14.63.33

2,2-oksidietanolis (dietilenglikolis,
digolis)

2,2-Oxydiethanol (diethylene glycol;
digol)

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus
2,2-oksidietanolį)

20.14.63.39

20.14.63.39

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, Ether-alcohols and their halogenated,
nitrinti arba nitrozinti dariniai (išskyrus
sulphonated, nitrated or nitrosated
2,2-oksidietanolį)
derivatives (excluding 2,2-Oxydiethanol)

Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

20.14.63.50

20.14.63.50

Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir jų
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai

Ether-phenols; ether-alcohol-phenols
and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Alcohol, ether and ketone peroxides and Alkoholių peroksidai, eterių peroksidai,
their halogenated, sulphonated, nitrated ketonų peroksidai ir jų halogeninti,
or nitrosated derivatives
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.63.60

20.14.63.60

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

Oxirane (ethylene oxide)

Oksiranas (etilenoksidas)

20.14.63.73

20.14.63.73

Oksiranas (etilenoksidas)

Oxirane (ethylene oxide)

Methyloxirane (propylene oxide)

Metiloksiranas (propilenoksidas)

20.14.63.75

20.14.63.75

Metiloksiranas (propilenoksidas)

Methyloxirane (propylene oxide)

Epoxides, epoxyalcohols, -phenols,
epoxyethers, with a 3-membered ring
and their halogenated, sulphonated,
nitrated/nitrosated derivatives excluding
oxirane, methyloxirane (propylene oxide)

Epoksidai, epoksialkoholiai,
epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu
žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti
arba nitrozinti dariniai, išskyrus oksiraną,
metiloksiraną (propilenoksidą)

20.14.63.79

20.14.63.79

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)

Acetals and hemiacetals and their
halogenated; sulphonated; nitrated or
nitrosated derivatives

Acetaliai ir hemiacetaliai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.63.80

20.14.63.80

Acetals and hemiacetals and their
Acetaliai ir hemiacetaliai ir jų halogeninti,
halogenated; sulphonated; nitrated or
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
nitrosated derivatives

Other organic compounds, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti organiniai
junginiai

20.14.64.30

20.14.64.30

Kiti, niekur kitur nepriskirti organiniai
junginiai

Other organic compounds, n.e.c.

Rennet and concentrates thereof

Šliužo fermentas ir jo koncentratai

20.14.64.50

20.14.64.50

Šliužo fermentas ir jo koncentratai

Rennet and concentrates thereof

Enzymes; prepared enzymes (not
elsewhere specified or included)
(excluding rennet and concentrates)

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai
(enzimai), nenurodyti kitoje vietoje
(išskyrus šliužo fermentą ir koncentratus)

20.14.64.70

20.14.64.70

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai
Enzymes; prepared enzymes (not
(enzimai), nenurodyti kitoje vietoje
elsewhere specified or included)
(išskyrus šliužo fermentą ir koncentratus) (excluding rennet and concentrates)

Activated natural mineral products;
animal black

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai
produktai; gyvūninės anglys

20.14.71.20

20.14.71.20

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai
produktai; gyvūninės anglys

Activated natural mineral products;
animal black

Tall oil; whether or not refined

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota

20.14.71.30

20.14.71.30

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota

Tall oil; whether or not refined

Gum, wood or sulphate turpentine oils,
pine oil and other alike

Sakų, medienos arba sulfatinis
terpentinas, pušų aliejus ir kiti panašūs
aliejai

20.14.71.40

20.14.71.40

Sakų, medienos arba sulfatinis
terpentinas, pušų aliejus ir kiti panašūs
aliejai

Gum, wood or sulphate turpentine oils,
pine oil and other alike

Rosin and resin acids; and derivatives;
rosin spirit and oils; run gums

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų
dariniai, kanifolijos spiritas ir kanifolijos
alyvos, takiosios dervos

20.14.71.50

20.14.71.50

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
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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

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

20.14.71.70

Wood charcoal whether or not
agglomerated (including shell or nut
charcoal)

Medžio anglys, aglomeruotos arba
neaglomeruotos (įskaitant kevalų arba
riešutų anglis)

Benzol (benzene), toluol (toluene) and
xylol (xylenes)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.14.71.70

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

20.14.72.00

20.14.72.00

Medžio anglys, aglomeruotos arba
neaglomeruotos (įskaitant kevalų arba
riešutų anglis)

Wood charcoal whether or not
agglomerated (including shell or nut
charcoal)

Benzenas, toluenas ir ksilenas

20.14.73.20

20.14.73.20

Benzenas, toluenas ir ksilenas

Benzol (benzene), toluol (toluene) and
xylol (xylenes)

Naphthalene and other aromatic
hydrocarbon mixtures (excluding
benzene, toluene, xylene)

Naftalenas ir kiti aromatinių
angliavandenilių mišiniai (išskyrus
benzeną, tolueną, ksileną)

20.14.73.40

20.14.73.40

Naftalenas ir kiti aromatinių
angliavandenilių mišiniai (išskyrus
benzeną, tolueną, ksileną)

Naphthalene and other aromatic
hydrocarbon mixtures (excluding
benzene, toluene, xylene)

Phenols

Fenoliai

20.14.73.60

20.14.73.60

Fenoliai

Phenols

Other oils and oil products, n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos alyvos ir jų
produktai

20.14.73.90

Kitos, niekur kitur nepriskirtos alyvos ir jų
Other oils and oil products, n.e.c.
produktai

Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume ≥ 80 %
(important: excluding alcohol duty)

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio
(svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

20.14.74.00

20.14.74.00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio
(svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

Denatured ethyl alcohol and other
denatured spirits; of any strength

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas
denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas

20.14.75.00

20.14.75.00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas
Denatured ethyl alcohol and other
denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas denatured spirits; of any strength

Nitric acid; sulphonitric acids

Azoto rūgštis, sieros ir azoto rūgščių
mišiniai

20.15.10.50

20.15.10.50

Azoto rūgštis, sieros ir azoto rūgščių
mišiniai

Nitric acid; sulphonitric acids

Anhydrous ammonia

Bevandenis amoniakas

20.15.10.75

20.15.10.75

Bevandenis amoniakas

Anhydrous ammonia

Ammonia in aqueous solution

Vandeninis amoniako tirpalas

20.15.10.77

20.15.10.77

Vandeninis amoniako tirpalas

Ammonia in aqueous solution

Ammonium chloride

Amonio chloridas

20.15.20.30

20.15.20.30

Amonio chloridas

Ammonium chloride

Nitrites

Nitritai

20.15.20.80

20.15.20.80

Nitritai

Nitrites

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)

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas
sudaro daugiau kaip 45 % sauso
bevandenio produkto masės (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

20.15.31.30

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas
sudaro daugiau kaip 45 % sauso
bevandenio produkto masės (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
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)

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)

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas
sudaro mažiau kaip 45 % sauso
bevandenio produkto masės (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

20.15.31.80

20.15.31.80

Karbamidas, kurio sudėtyje esantis azotas
sudaro mažiau kaip 45 % sauso
bevandenio produkto masės (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
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)

Ammonium sulphate (excluding in

Amonio sulfatas (išskyrus tablečių ar

20.15.32.00

20.15.32.00

Amonio sulfatas (išskyrus tablečių ar

Ammonium sulphate (excluding in
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tablets or similar forms or in packages of panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių
a weight of ≤ 10 kg)
masė neviršija 10 kg)
Ammonium nitrate (excluding in tablets
or similar forms or in packages of a
weight of ≤ 10 kg)

Amonio nitratas (išskyrus tablečių ar
panašaus pavidalo arba 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)

Dvigubosios kalcio nitrato ir amonio
nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Mixtures of ammonium nitrate with
calcium carbonate, ≤ 28 % nitrogen by
weight

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių tablets or similar forms or in packages of
masė neviršija 10 kg)
a weight of ≤ 10 kg)
20.15.33.00

Amonio nitratas (išskyrus tablečių ar
Ammonium nitrate (excluding in tablets
panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių or similar forms or in packages of a
masė neviršija 10 kg)
weight of ≤ 10 kg)

20.15.34.00

20.15.34.00

Dvigubosios kalcio nitrato ir amonio
nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
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)

Amonio nitrato mišiniai su kalcio
karbonatu, kurių sudėtyje esantis azotas
sudaro ne daugiau kaip 28 %

20.15.35.30

20.15.35.30

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

Mixtures of ammonium nitrate with
calcium carbonate, > 28 % nitrogen by
weight

Amonio nitrato mišiniai su kalcio
karbonatu, kurių sudėtyje esantis azotas
sudaro daugiau kaip 28 %

20.15.35.80

20.15.35.80

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

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)

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai,
vandeninio arba amoniakinio tirpalo
pavidalo (išskyrus tablečių ar panašaus
pavidalo arba pakuotėse, kurių masė
neviršija 10 kg)

20.15.36.00

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai,
vandeninio arba amoniakinio tirpalo
pavidalo (išskyrus tablečių ar panašaus
pavidalo arba 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)

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)

Dvigubosios amonio sulfato ir amonio
nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

20.15.39.30

20.15.39.30

Dvigubosios amonio sulfato ir amonio
nitrato druskos ir mišiniai (išskyrus
tablečių ar panašaus pavidalo arba
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)

Mineral or chemical fertilisers,
nitrogenous, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba
cheminės azoto trąšos

20.15.39.90

20.15.39.90

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba Mineral or chemical fertilisers,
cheminės azoto trąšos
nitrogenous, n.e.c.

Superphosphates (excluding potassic, in Superfosfatai (išskyrus kalio trąšas
tablets or similar forms or in packages of tablečių ar panašaus pavidalo arba
a weight of ≤ 10 kg)
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

20.15.41.00

20.15.41.00

Superfosfatai (išskyrus kalio trąšas
tablečių ar panašaus pavidalo arba
pakuotėse, kurių masė neviršija 10 kg)

Mineral or chemical fertilisers, phosphatic Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba
n.e.c.
cheminės fosforo trąšos

20.15.49.00

20.15.49.00

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba Mineral or chemical fertilisers, phosphatic
cheminės fosforo trąšos
n.e.c.

Potassium chloride (excluding in tablets
or similar forms or in packages of a
weight of ≤ 10 kg)

Kalio chloridas (išskyrus tablečių ar
panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių
masė neviršija 10 kg)

20.15.51.00

20.15.51.00

Kalio chloridas (išskyrus tablečių ar
Potassium chloride (excluding in tablets
panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių or similar forms or in packages of a
masė neviršija 10 kg)
weight of ≤ 10 kg)

Potassium sulphate (excluding in tablets
or similar forms or in packages of a
weight of ≤ 10 kg)

Kalio sulfatas (išskyrus tablečių ar
panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių
masė neviršija 10 kg)

20.15.52.00

20.15.52.00

Kalio sulfatas (išskyrus tablečių ar
Potassium sulphate (excluding in tablets
panašaus pavidalo arba pakuotėse, kurių or similar forms or in packages of a
masė neviršija 10 kg)
weight of ≤ 10 kg)

Mineral or chemical fertilisers, potassic,
n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba
cheminės kalio trąšos

20.15.59.00

20.15.59.00

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba Mineral or chemical fertilisers, potassic,
cheminės kalio trąšos
n.e.c.

Sodium nitrate

Natrio nitratas

20.15.60.00

20.15.60.00

Natrio nitratas
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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)

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių
sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas,
fosforas ir kalis (išskyrus trąšas 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)

Diamonio hidrofosfatas (diamonio
fosfatas) (išskyrus tablečių arba panašių
formų pavidalo arba pakuotėse, kurių
masė neviršija 10 kg)

Ammonium dihydrogenorthophosphate
(monoammonium phosphate)
Other mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising elements
nitrogen and phosphorus

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.15.71.00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių
sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas,
fosforas ir kalis (išskyrus trąšas tablečių
arba panašių formų pavidalo arba
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)

20.15.72.00

20.15.72.00

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)

Amonio dihidrofosfatas (monoamonio
fosfatas)

20.15.73.00

20.15.73.00

Amonio dihidrofosfatas (monoamonio
fosfatas)

Ammonium dihydrogenorthophosphate
(monoammonium phosphate)

Kitos mineralinės arba cheminės trąšos,
kurių sudėtyje yra du trąšų elementai:
azotas ir fosforas

20.15.74.00

20.15.74.00

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

Mineral or chemical fertilisers containing Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių
the two fertilising elements phosphorus sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas
and potassium
ir kalis

20.15.75.00

20.15.75.00

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių Mineral or chemical fertilisers containing
sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas the two fertilising elements phosphorus
ir kalis
and potassium

Nitrates of potassium

20.15.76.00

20.15.76.00

Kalio nitratai

Nitrates of potassium
Fertilisers in tablets or similar forms or in
packages of a gross weight of ≤ 10 kg)

Kalio nitratai

20.15.71.00

Trąšos, tablečių arba panašių formų
Fertilisers in tablets or similar forms or in
pavidalo arba pakuotėse, kurių bruto
packages of a gross weight of ≤ 10 kg)
masė neviršija 10 kg

20.15.79.30

20.15.79.30

Trąšos, tablečių arba panašių formų
pavidalo arba pakuotėse, kurių bruto
masė neviršija 10 kg

Other fertilisers, n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos trąšos

20.15.79.80

20.15.79.80

Kitos, niekur kitur nepriskirtos trąšos

Other fertilisers, n.e.c.

Animal or vegetable fertilisers

Gyvūninės arba augalinės trąšos

20.15.80.00

20.15.80.00

Gyvūninės arba augalinės trąšos

Animal or vegetable fertilisers

Linear polyethylene having a specific
gravity < 0,94, in primary forms

Pirminės formos linijinis polietilenas,
kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94

20.16.10.35

20.16.10.35

Pirminės formos linijinis polietilenas,
kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94

Linear polyethylene having a specific
gravity < 0,94, in primary forms

Polyethylene having a specific gravity <
0,94, in primary forms (excluding linear)

Pirminės formos polietilenas, kurio
savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94
(išskyrus linijinį)

20.16.10.39

20.16.10.39

Pirminės formos polietilenas, kurio
savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94
(išskyrus linijinį)

Polyethylene having a specific gravity <
0,94, in primary forms (excluding linear)

Polyethylene having a specific gravity of
≥ 0,94, in primary forms

Pirminės formos polietilenas, kurio
savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94

20.16.10.50

20.16.10.50

Pirminės formos polietilenas, kurio
savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94

Polyethylene having a specific gravity of
≥ 0,94, in primary forms

Ethylene-vinyl acetate copolymers, in
primary forms

Pirminės formos etileno-vinilacetato
kopolimerai

20.16.10.70

20.16.10.70

Pirminės formos etileno-vinilacetato
kopolimerai

Ethylene-vinyl acetate copolymers, in
primary forms

Polymers of ethylene, in primary forms
(excluding polyethylene, ethylene-vinyl
acetate copolymers)

Pirminės formos polietilenas (išskyrus
polietileno, etileno-vinilacetato
kopolimerus)

20.16.10.90

20.16.10.90

Pirminės formos polietilenas (išskyrus
polietileno, etileno-vinilacetato
kopolimerus)

Polymers of ethylene, in primary forms
(excluding polyethylene, ethylene-vinyl
acetate copolymers)

Expansible polystyrene, in primary forms Pirminės formos plėtrusis polistirenas

20.16.20.35

20.16.20.35

Pirminės formos plėtrusis polistirenas

Expansible polystyrene, in primary forms

Polystyrene, in primary forms (excluding
expansible polystyrene)

Pirminės formos polistirenas (išskyrus
plėtrųjį polistireną)

20.16.20.39

20.16.20.39

Pirminės formos polistirenas (išskyrus
plėtrųjį polistireną)

Polystyrene, in primary forms (excluding
expansible polystyrene)

Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers,
in primary forms

Pirminės formos stireno-akrilnitrilo (SAN)
kopolimerai

20.16.20.50

20.16.20.50

Pirminės formos stireno-akrilnitrilo (SAN) Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers,
kopolimerai
in primary forms
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PRODCOM 2019 Name
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Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
copolymers, in primary forms

Pirminės formos akrilnitrilo-butadienostireno (ABS) kopolimerai

Polymers of styrene, in primary forms
(excluding polystyrene, styreneacrylonitrile (SAN) copolymers,
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
copolymers)

Pirminės formos stireno polimerai
(išskyrus polistireną, stireno-akrilnitrilo
(SAN) kopolimerus, akrilnitrilobutadieno-stireno (ABS) kopolimerus)

Polyvinyl chloride, not mixed with any
other substances, in primary forms

Pirminės formos polivinilchloridas,
nesumaišytas su kitomis medžiagomis

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.16.20.70

Pirminės formos akrilnitrilo-butadienostireno (ABS) kopolimerai

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
copolymers, in primary forms

20.16.20.90

20.16.20.90

Pirminės formos stireno polimerai
(išskyrus polistireną, stireno-akrilnitrilo
(SAN) kopolimerus, akrilnitrilobutadieno-stireno (ABS) kopolimerus)

Polymers of styrene, in primary forms
(excluding polystyrene, styreneacrylonitrile (SAN) copolymers,
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
copolymers)

20.16.30.10

20.16.30.10

Pirminės formos polivinilchloridas,
nesumaišytas su kitomis medžiagomis

Polyvinyl chloride, not mixed with any
other substances, in primary forms

Non-plasticised polyvinyl chloride mixed Pirminės formos neplastifikuotas
with any other substance, in primary
polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis
forms
medžiagomis

20.16.30.23

20.16.30.23

Pirminės formos neplastifikuotas
polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis
medžiagomis

Non-plasticised polyvinyl chloride mixed
with any other substance, in primary
forms

Plasticised polyvinyl chloride mixed with
any other substance, in primary forms

Pirminės formos plastifikuotas
polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis
medžiagomis

20.16.30.25

20.16.30.25

Pirminės formos plastifikuotas
polivinilchloridas, sumaišytas su kitomis
medžiagomis

Plasticised polyvinyl chloride mixed with
any other substance, in primary forms

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers
and other vinyl chloride copolymers, in
primary forms

Pirminės formos vinilchlorido-vinilacetato
kopolimerai ir kiti vinilchlorido
kopolimerai

20.16.30.40

20.16.30.40

Pirminės formos vinilchlorido-vinilacetato Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers
kopolimerai ir kiti vinilchlorido
and other vinyl chloride copolymers, in
kopolimerai
primary forms

Fluoropolymers

Fluorpolimerai

20.16.30.60

20.16.30.60

Fluorpolimerai

Fluoropolymers

Polymers of halogenated olefins, in
primary forms, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos
halogenintų alkenų polimerai

20.16.30.90

20.16.30.90

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos
halogenintų alkenų polimerai

Polymers of halogenated olefins, in
primary forms, n.e.c.

Polyacetals, in primary forms

Pirminės formos poliacetaliai

20.16.40.13

20.16.40.13

Pirminės formos poliacetaliai

Polyacetals, in primary forms

Polyethylene glycols and other polyether Pirminės formos polietilenglikoliai ir kiti
alcohols, in primary forms
polieterių alkoholiai

20.16.40.15

20.16.40.15

Pirminės formos polietilenglikoliai ir kiti
polieterių alkoholiai

Polyethylene glycols and other polyether
alcohols, in primary forms

Polyethers, in primary forms (excluding
polyacetals, polyether alcohols)

Pirminės formos polieteriai (išskyrus
poliacetalius, polieterio alkoholius)

20.16.40.20

20.16.40.20

Pirminės formos polieteriai (išskyrus
poliacetalius, polieterio alkoholius)

Polyethers, in primary forms (excluding
polyacetals, polyether alcohols)

Epoxide resins, in primary forms

Pirminės formos epoksidinės dervos

20.16.40.30

20.16.40.30

Pirminės formos epoksidinės dervos

Epoxide resins, in primary forms

Polycarbonates, in primary forms

Pirminės formos polikarbonatai

20.16.40.40

20.16.40.40

Pirminės formos polikarbonatai

Polycarbonates, in primary forms

Alkyd resins, in primary forms

Pirminės formos alkidinės dervos

20.16.40.50

20.16.40.50

Pirminės formos alkidinės dervos

Alkyd resins, in primary forms

Polyethylene terephthalate in primary
forms having a viscosity number of ≥ 78
ml/g

Pirminės formos polietileno tereftalatas,
kurio klampos skaičius ne mažesnis kaip
78 ml/g

20.16.40.62

20.16.40.62

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

Other polyethylene terephthalate in
primary forms

Kitas pirminės formos polietileno
tereftalatas

20.16.40.64

20.16.40.64

Kitas pirminės formos polietileno
tereftalatas

Other polyethylene terephthalate in
primary forms

20.16.40.70

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)

Pirminės formos nesotieji skystieji
Unsaturated liquid polyesters, in primary
poliesteriai (išskyrus poliacetalius,
forms (excluding polyacetals, polyethers,
polieterius, epoksidines dervas,
epoxide resins, polycarbonates, alkyd
polikarbonatus, alkidines dervas,
resins, polyethylene terephthalate)
polietileno tereftalatą)
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Unsaturated polyesters, in primary forms
(excluding liquid polyesters, polyacetals,
polyethers, epoxide resins,
polycarbonates, alkyd resins,
polyethylene terephthalate)

Pirminės formos nesotieji poliesteriai
(išskyrus skystuosius poliesterius,
poliacetalius, polieterius, epoksidines
dervas, polikarbonatus, alkidines dervas,
polietileno tereftalatą)

Polyesters, in primary forms (excluding
polyacetals, polyethers, epoxide resins,
polycarbonates, alkyd resins,
polyethylene terephthalate, other
unsaturated polyesters)

Pirminės formos poliesteriai (išskyrus
poliacetalius, polieterius, epoksidines
dervas, polikarbonatus, alkidines dervas,
polietileno tereftalatą, kitus nesočiuosius
poliesterius)

Polypropylene, in primary forms
Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms (excluding
polypropylene)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.16.40.80

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)

20.16.40.90

20.16.40.90

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)

Pirminės formos polipropilenas

20.16.51.30

20.16.51.30

Pirminės formos polipropilenas

Polypropylene, in primary forms

Pirminės formos propileno arba kitų
alkenų polimerai (išskyrus polipropileną)

20.16.51.50

20.16.51.50

Pirminės formos propileno arba kitų
alkenų polimerai (išskyrus polipropileną)

Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms (excluding
polypropylene)

Polymers of vinyl acetate, in aqueous
dispersion, in primary forms

Pirminės formos vinilacetato polimerai
vandeninėje dispersijoje

20.16.52.30

20.16.52.30

Pirminės formos vinilacetato polimerai
vandeninėje dispersijoje

Polymers of vinyl acetate, in aqueous
dispersion, in primary forms

Polymers of vinyl acetate, in primary
forms (excluding in aqueous dispersion)

Pirminės formos vinilacetato polimerai
(išskyrus vandeninėje dispersijoje)

20.16.52.50

20.16.52.50

Pirminės formos vinilacetato polimerai
(išskyrus vandeninėje dispersijoje)

Polymers of vinyl acetate, in primary
forms (excluding in aqueous dispersion)

Polymers of vinyl esters or other vinyl
polymers, in primary forms (excluding
vinyl acetate)

Pirminės formos vinilesterių arba kiti
vinilo polimerai (išskyrus vinilacetatą)

20.16.52.70

20.16.52.70

Pirminės formos vinilesterių arba kiti
vinilo polimerai (išskyrus vinilacetatą)

Polymers of vinyl esters or other vinyl
polymers, in primary forms (excluding
vinyl acetate)

Polymethyl methacrylate, in primary
forms

Pirminės formos polimetilmetakrilatas

20.16.53.50

20.16.53.50

Pirminės formos polimetilmetakrilatas

Polymethyl methacrylate, in primary
forms

Acrylic polymers, in primary forms
(excluding polymethyl methacrylate)

Pirminės formos akrilo polimerai (išskyrus
polimetilmetakrilatą)

20.16.53.90

20.16.53.90

Pirminės formos akrilo polimerai (išskyrus Acrylic polymers, in primary forms
polimetilmetakrilatą)
(excluding polymethyl methacrylate)

Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or Pirminės formos poliamidas-6, -11, -12, -6,12, in primary forms
6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12

20.16.54.50

20.16.54.50

Pirminės formos poliamidas-6, -11, -12, - Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or
6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12
-6,12, in primary forms

Polyamides, in primary forms (excluding Pirminės formos poliamidai (išskyrus
polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or poliamidą-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
-6,12)
arba -6,12)

20.16.54.90

20.16.54.90

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)

Urea resins and thiourea resins, in
primary forms

Pirminės formos karbamidinės dervos ir
tiokarbamidinės dervos

20.16.55.50

20.16.55.50

Pirminės formos karbamidinės dervos ir
tiokarbamidinės dervos

Urea resins and thiourea resins, in
primary forms

Melamine resins, in primary forms

Pirminės formos melamino dervos

20.16.55.70

20.16.55.70

Pirminės formos melamino dervos

Melamine resins, in primary forms

Amino resins, in primary forms (excluding Pirminės formos amino dervos (išskyrus
urea and thiourea resins, melamine
karbamidines ir tiokarbamidines dervas,
resins)
melamino dervas)

20.16.56.30

20.16.56.30

Pirminės formos amino dervos (išskyrus
karbamidines ir tiokarbamidines dervas,
melamino dervas)

Amino resins, in primary forms (excluding
urea and thiourea resins, melamine
resins)

Phenolic resins, in primary forms

Pirminės formos fenolio dervos

20.16.56.50

20.16.56.50

Pirminės formos fenolio dervos

Phenolic resins, in primary forms

Polyurethanes, in primary forms

Pirminės formos poliuretanai

20.16.56.70

20.16.56.70

Pirminės formos poliuretanai

Polyurethanes, in primary forms

Silicones, in primary forms

Pirminės formos silikonai

20.16.57.00

20.16.57.00

Pirminės formos silikonai

Silicones, in primary forms
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Petroleum resins, coumarone-indene
resins, polyterpenes, polysulphides,
polysulphones, etc., n.e.c., in primary
forms

Pirminės formos naftos dervos,
indenkumaroninės dervos, politerpenai,
polisulfidai, polisulfonai ir panašios,
niekur kitur nepriskirtos pirminės formos
dervos

20.16.59.20

20.16.59.20

Pirminės formos naftos dervos,
indenkumaroninės dervos, politerpenai,
polisulfidai, polisulfonai ir panašios,
niekur kitur nepriskirtos pirminės formos
dervos

Sodium carboxymethyl cellulose

Natrio karbosimetilceliuliozė

20.16.59.45

20.16.59.40

Pirminės formos celiuliozės ir jos
Cellulose and its chemical derivatives,
cheminiai dariniai, niekur kitur nepriskirti
n.e.c., in primary forms
pirminės formos dariniai

Cellulose and its chemical derivatives, in
primary forms, excluding sodium
carboxymethyl cellulose and n.e.c.

Pirminės formos celiuliozė ir jos
cheminiai dariniai, išskyrus natrio
karbosimetilceliuliozę ir niekur kitur
nepriskirtus darinius

20.16.59.50

20.16.59.40

Pirminės formos celiuliozės ir jos
Cellulose and its chemical derivatives,
cheminiai dariniai, niekur kitur nepriskirti
n.e.c., in primary forms
pirminės formos dariniai

Natural polymers and modified natural
polymers, not elsewhere specified or
included, in primary forms . Alginic acid,
its salts and esters

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos
gamtiniai polimerai ir modifikuoti
gamtiniai polimerai. Algino rūgštis, jos
druskos ir esteriai

20.16.59.60

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)

Natural polymers and modified natural
polymers, e.g. hardened proteins,
chemical derivatives of natural rubber,
n.e.s., in primary forms (excl. alginic acid
and its salts and esters)

Niekur kitur nepriskirti pirminės formos
gamtiniai polimerai ir modifikuoti
gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, sukietinti
baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai
dariniai, (išskyrus algino rūgštį, jos
druskas ir esterius)

20.16.59.65

20.16.59.60

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)

Ion-exchangers based on synthetic or
natural polymers, in primary forms

Pirminės formos jonitai, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra sintetiniai ar gamtiniai
polimerai

20.16.59.70

20.16.59.70

Pirminės formos jonitai, kurių pagrindinė
Ion-exchangers based on synthetic or
sudėtinė dalis yra sintetiniai ar gamtiniai
natural polymers, in primary forms
polimerai

Synthetic latex rubber

Sintetinis kaučiuko lateksas

20.17.10.50

20.17.10.50

Sintetinis kaučiuko lateksas

Synthetic latex rubber

Synthetic rubber (excluding latex)

Sintetinis kaučiukas (išskyrus latekso)

20.17.10.90

20.17.10.90

Sintetinis kaučiukas (išskyrus latekso)

Synthetic rubber (excluding latex)

Insecticides

Insekticidai

20.20.11.00

20.20.11.00

Insekticidai

Insecticides

20.20.12.20

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra fenoksi- fitohormonai,
suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Herbicides based on phenoxyphytohormone products, put up in forms
or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

20.20.12.30

20.20.12.30

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra triazinai, suformuoti į formas
arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

Herbicides based on triazines, put up in
forms or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

20.20.12.40

20.20.12.40

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė

Herbicides based on amides, put up in

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
Herbicides based on phenoxydalis yra fenoksi- fitohormonai,
phytohormone products, put up in forms
suformuoti į formas arba supakuoti į
or packings for retail sale or as
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
preparations or articles (excluding
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
hazardous pesticides)
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)
Herbicides based on triazines, put up in
forms or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra triazinai, suformuoti į formas
arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

Herbicides based on amides, put up in

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
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forms or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

dalis yra amidai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

dalis yra amidai, suformuoti į formas arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas forms or packings for retail sale or as
pakuotes, arba preparatų arba dirbinių
preparations or articles (excluding
pavidalo (išskyrus pavojinguosius
hazardous pesticides)
pesticidus)

Herbicides based on carbamates, put up
in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra karbamatai, suformuoti į formas
arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

20.20.12.50

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra karbamatai, suformuoti į formas
arba supakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, arba preparatų arba
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

Herbicides based on carbamates, put up
in forms or packings for retail sale or as
preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Herbicides based on dinitroanilines
derivatives, put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or
articles (excluding hazardous pesticides)

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra dinitroanilino dariniai,
suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

20.20.12.60

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra dinitroanilino dariniai,
suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Herbicides based on dinitroanilines
derivatives, put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or
articles (excluding hazardous pesticides)

Herbicides based on urea; uracil and
sulphonylurea, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations
or articles (excluding hazardous
pesticides)

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra karbamido, uracilo arba
sulfonilkarbamido dariniai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo (išskyrus
pavojinguosius pesticidus)

20.20.12.70

Herbicidai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra karbamido, uracilo arba
sulfonilkarbamido dariniai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba preparatų
arba dirbinių pavidalo (išskyrus
pavojinguosius pesticidus)

Herbicides based on urea; uracil and
sulphonylurea, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations
or articles (excluding hazardous
pesticides)

Herbicides p.r.s. or as
preparations/articles excluding based on
phenoxy-phytohormones, triazines,
amides, carbamates, dinitroanaline
derivatives, urea, uracil, sulphonylurea
(excluding hazardous pesticides)

Herbicidai, tinkami mažmeninei prekybai
kaip preparatai ir (arba) kaip paruošti
gaminiai (išskyrus tuos, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra fenoksi-fitohormonai,
triazinai, amidai, karbamatai,
dinitroanolino dariniai, karbamidas,
uracilas, sulfonilkarbamidas) (išskyrus
pavojinguosius pesticidus)

20.20.12.90

Herbicidai, tinkami mažmeninei prekybai
kaip preparatai ir (arba) kaip paruošti
gaminiai (išskyrus tuos, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra fenoksi-fitohormonai,
triazinai, amidai, karbamatai,
dinitroanolino dariniai, karbamidas,
uracilas, sulfonilkarbamidas) (išskyrus
pavojinguosius pesticidus)

Herbicides p.r.s. or as
preparations/articles excluding based on
phenoxy-phytohormones, triazines,
amides, carbamates, dinitroanaline
derivatives, urea, uracil, sulphonylurea
(excluding hazardous pesticides)

Anti-sprouting products put up in forms
or packings for retail sale or as
preparations or articles

Augalų dygimo lėtikliai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

20.20.13.50

Augalų dygimo lėtikliai, suformuoti į
Anti-sprouting products put up in forms
formas arba supakuoti į mažmeninei
or packings for retail sale or as
prekybai skirtas pakuotes arba preparatų
preparations or articles
arba dirbinių pavidalo

Plant-growth regulators put up in forms
or packings for retail sale or as
preparations or articles

Augalų augimo reguliatoriai, suformuoti į
formas arba supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes arba preparatų
arba dirbinių pavidalo

20.20.13.70

20.20.13.70

Augalų augimo reguliatoriai, suformuoti į
Plant-growth regulators put up in forms
formas arba supakuoti į mažmeninei
or packings for retail sale or as
prekybai skirtas pakuotes arba preparatų
preparations or articles
arba dirbinių pavidalo

Disinfectants based on quaternary
ammonium salts put up in forms or

Dezinfekcijos priemonės, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra ketvirtinės

20.20.14.30

20.20.14.30
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amonio druskos, suformuotos į formas
packings for retail sale or as preparations arba supakuotos į mažmeninei prekybai
or articles (excluding hazardous
skirtas pakuotes arba preparatų arba
pesticides)
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)
Disinfectants based on halogenated
compounds put up in forms or packings
for retail sale or as preparations
(excluding hazardous pesticides)

Dezinfekcijos priemonės, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra halogeninti
junginiai, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes arba preparatų pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

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 and those
being hazardous pesticides)

Dezinfekcijos priemonės (išskyrus tas,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra
ketvirtinės amonio druskos ar halogeninti
junginiai, ir pavojinguosius pesticidus),
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 (excluding hazardous
pesticides)

Neorganiniai fungicidai, baktericidai ir
grūdų apdorojimo priemonės,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatments based on dithiocarbamates,
put up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra ditiokarbamatai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatments based on benzimidazoles, put
up in forms or packings for retail sale or
as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra benzimidazolai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatment based on triazoles or diazoles,
put up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra triazoliai ar diazoliai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
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amonio druskos, suformuotos į formas
arba supakuotos į mažmeninei prekybai packings for retail sale or as preparations
skirtas pakuotes arba preparatų arba
or articles (excluding hazardous
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius pesticides)
pesticidus)

20.20.14.50

20.20.14.90

20.20.15.15

20.20.15.30

20.20.15.45

20.20.15.60

20.20.14.50

Dezinfekcijos priemonės, kurių
pagrindinė sudėtinė dalis yra halogeninti
junginiai, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes arba preparatų pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Disinfectants based on halogenated
compounds put up in forms or packings
for retail sale or as preparations
(excluding hazardous pesticides)

20.20.14.90

Dezinfekcijos priemonės (išskyrus tas,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra
ketvirtinės amonio druskos ar halogeninti
junginiai, ir pavojinguosius pesticidus),
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 and those
being hazardous pesticides)

20.20.15.15

Neorganiniai fungicidai, baktericidai ir
grūdų apdorojimo priemonės,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Inorganic fungicides, bactericides and
seed treatments, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations
or articles (excluding hazardous
pesticides)

20.20.15.30

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra ditiokarbamatai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatments based on dithiocarbamates,
put up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

20.20.15.45

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra benzimidazolai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatments based on benzimidazoles, put
up in forms or packings for retail sale or
as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)

20.20.15.60

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra triazoliai ar diazoliai,
suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Fungicides, bactericides and seed
treatment based on triazoles or diazoles,
put up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (excluding
hazardous pesticides)
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arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

PRODCOM 2017 Name

arba preparatų arba dirbinių pavidalo
(išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
Fungicides, bactericides and seed
sudėtinė dalis yra dizainai arba
treatments based on diazines or
morfolinai, suformuotos į formas arba
morpholines, put up in forms or packings
supakuotos į mažmeninei prekybai
for retail sale or as preparations or
skirtas pakuotes arba preparatų arba
articles (excluding hazardous pesticides)
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

20.20.15.75

Other fungicides, bactericides and seeds
treatments (ex: Captan,...) (excluding
hazardous pesticides)

Kiti fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės (pvz., „Captan“ ir
kt.) (išskyrus pavojinguosius pesticidus)

20.20.15.90

Goods of heading 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); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC
(ISO)) or its salts; 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); 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)),
including lindane (ISO, INN); mercury
compounds; methamidophos (ISO);
monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene
oxide); parathion (ISO); parathion-methyl
(ISO) (methyl-parathion);
pentachlorophenol (ISO), its salts or its
esters; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), its
salts or its esters; tributyltin compounds.
Also dustable powder formulations
containing a mixture of benomyl (ISO),
carbofuran (ISO) and thiram (ISO).

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),
1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etano),
dieldrino (ISO, INN), 4,6-dinitro-okrezolio (DNOC (ISO) arba jo druskų;
dinosebo (ISO) ir jo druskų bei esterių,
etileno dibromido (ISO) (1,2dibrometano), etileno dichlorido (ISO)
(1,2-dichloretano), fluoracetamido (ISO),
heptachloro (ISO), heksachlorbenzeno
(ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksano
(HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO, INN),
gyvsidabrio junginių, metamidofoso
(ISO), monokrotofoso (ISO), oksirano
(etileno oksido), tiofoso (ISO),
metiltiofoso (ISO) (metilparationo),
pentachlorfenolio (ISO), jo druskų arba
esterių; fosfamidono (ISO), 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties), jo
druskų arba esterių; trubutiltino darinių.
Taip pat barstomųjų miltelių preparatai,
kuriuos sudaro benomilo (ISO),
karbofurano (ISO) ir tiramo (ISO) mišinys.

Rodenticides and other plant protection
products put up for retail sale or as

Rodenticidai ir kiti augalų apsaugos
produktai (išskyrus insekticidus,

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

PRODCOM 2017 Pavadinimas

20.20.15.75

Fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra dizainai arba
morfolinai, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes arba preparatų arba
dirbinių pavidalo (išskyrus pavojinguosius
pesticidus)

Fungicides, bactericides and seed
treatments based on diazines or
morpholines, put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or
articles (excluding hazardous pesticides)

20.20.15.90

Kiti fungicidai, baktericidai ir grūdų
apdorojimo priemonės (pvz., „Captan“ ir
kt.) (išskyrus pavojinguosius pesticidus)

Other fungicides, bactericides and seeds
treatments (ex: Captan,...) (excluding
hazardous pesticides)

20.20.16.00

20.20.16.00

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),
1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etano),
dieldrino (ISO, INN), 4,6-dinitro-okrezolio (DNOC (ISO) arba jo druskų;
dinosebo (ISO) ir jo druskų bei esterių,
etileno dibromido (ISO) (1,2dibrometano), etileno dichlorido (ISO)
(1,2-dichloretano), fluoracetamido (ISO),
heptachloro (ISO), heksachlorbenzeno
(ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksano
(HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO, INN),
gyvsidabrio junginių, metamidofoso
(ISO), monokrotofoso (ISO), oksirano
(etileno oksido), tiofoso (ISO),
metiltiofoso (ISO) (metilparationo),
pentachlorfenolio (ISO), jo druskų arba
esterių; fosfamidono (ISO), 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties), jo
druskų arba esterių; trubutiltino darinių.
Taip pat barstomųjų miltelių preparatai,
kuriuos sudaro benomilo (ISO),
karbofurano (ISO) ir tiramo (ISO) mišinys.

Goods of heading 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); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC
(ISO)) or its salts; 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); 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)),
including lindane (ISO, INN); mercury
compounds; methamidophos (ISO);
monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene
oxide); parathion (ISO); parathion-methyl
(ISO) (methyl-parathion);
pentachlorophenol (ISO), its salts or its
esters; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), its
salts or its esters; tributyltin compounds.
Also dustable powder formulations
containing a mixture of benomyl (ISO),
carbofuran (ISO) and thiram (ISO).

20.20.19.80

20.20.19.80

Rodenticidai ir kiti augalų apsaugos
produktai (išskyrus insekticidus,

Rodenticides and other plant protection
products put up for retail sale or as
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preparations or articles (excluding
insecticides, fungicides, herbicides,
disinfectants and hazardous pesticides)

fungicidus, herbicidus, dezinfekcijos
priemones ir pavojinguosius pesticidus),
paruošti mažmeninei prekybai arba
preparatų ar dirbinių pavidalo

fungicidus, herbicidus, dezinfekcijos
priemones ir pavojinguosius pesticidus),
paruošti mažmeninei prekybai arba
preparatų ar dirbinių pavidalo

preparations or articles (excluding
insecticides, fungicides, herbicides,
disinfectants and hazardous pesticides)

Paints and varnishes, based on acrylic or
vinyl polymers dispersed or dissolved in
an aqueous medium (including enamels
and lacquers)

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra akrilo arba vinilo polimerai,
disperguoti arba ištirpinti vandeninėje
terpėje (įskaitant emalius ir politūras)

20.30.11.50

20.30.11.50

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis 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)

Other paints, varnishes dispersed or
dissolved in an aqueous medium

Kiti dažai, lakai, disperguoti arba ištirpinti
vandeninėje terpėje

20.30.11.70

20.30.11.70

Kiti dažai, lakai, disperguoti arba ištirpinti Other paints, varnishes dispersed or
vandeninėje terpėje
dissolved in an aqueous medium

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

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra poliesteriai, disperguoti ir (arba)
ištirpinti nevandeninėje terpėje, o
tirpiklio masė didesnė kaip 50 % bendros
tirpalo masės, įskaitant emalius ir
politūras

20.30.12.25

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis 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

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

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra poliesteriai, disperguoti ir (arba)
ištirpinti nevandeninėje terpėje, įskaitant
emalius ir politūras, išskyrus tuos, kurių
tirpiklio masė didesnė kaip 50 % bendros
tirpalo masės

20.30.12.29

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis 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

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

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis yra akrilo arba vinilo polimerai,
disperguoti ir (arba) ištirpinti
nevandeninėje terpėje, o tirpiklio masė
didesnė kaip 50 % bendros tirpalo masės,
įskaitant emalius ir politūras

20.30.12.30

20.30.12.30

Dažai ir lakai, kurių pagrindinė sudėtinė
dalis 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

Other paints and varnishes based on
acrylic or vinyl polymers

Kiti dažai ir lakai, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra akrilo ar vinilo
polimerai

20.30.12.50

20.30.12.50

Kiti dažai ir lakai, kurių pagrindinė
sudėtinė dalis yra akrilo ar vinilo
polimerai

Other paints and varnishes based on
acrylic or vinyl polymers

Paints and varnishes: solutions n.e.c.

Dažai ir lakai; niekur kitur nepriskirti
tirpalai

20.30.12.70

20.30.12.70

Dažai ir lakai; niekur kitur nepriskirti
tirpalai

Paints and varnishes: solutions n.e.c.

Other paints and varnishes based on
synthetic polymers n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti dažai ir lakai,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra
sintetiniai polimerai

20.30.12.90

20.30.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti dažai ir lakai,
kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra
sintetiniai polimerai

Other paints and varnishes based on
synthetic polymers n.e.c.

Prepared pigments, opacifiers, colours
and similar preparations for ceramics,
enamelling or glass

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažai
bei panašūs preparatai keramikai, emaliui
ir stiklui

20.30.21.30

20.30.21.30

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažai Prepared pigments, opacifiers, colours
bei panašūs preparatai keramikai, emaliui and similar preparations for ceramics,
ir stiklui
enamelling or glass

Vitrifiable enamels and glazes, engobes
(slips) and similar preparations for
ceramics, enamelling or glass

Stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai
(šlikeriai), skysti blizgikliai ir panašūs
preparatai keramikai, emaliui ir stiklui

20.30.21.50

20.30.21.50

Stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai
(šlikeriai), skysti blizgikliai ir panašūs
preparatai keramikai, emaliui ir stiklui
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20.30.12.29

Vitrifiable enamels and glazes, engobes
(slips) and similar preparations for
ceramics, enamelling or glass
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Liquid lustres and similar preparations;
glass frit and other glass in powder;
granules or flakes

Skysti blizgikliai ir panašūs preparatai,
fritas ir kitas stiklas, miltelių, granulių
arba dribsnių pavidalo

20.30.21.70

20.30.21.70

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

Oil paints and varnishes (including
enamels and lacquers)

Aliejiniai dažai ir lakai (įskaitant emalius,
politūras)

20.30.22.13

20.30.22.13

Aliejiniai dažai ir lakai (įskaitant emalius,
politūras)

Oil paints and varnishes (including
enamels and lacquers)

Prepared water pigments for finishing
leather; paints and varnishes (including
enamels, lacquers and distempers)
(excluding of oil)

Paruošti vandeniniai pigmentai odos
apdailai; dažai ir lakai (įskaitant emalius,
politūras ir klijinius dažus) (išskyrus
aliejinius dažus ir lakus)

20.30.22.15

20.30.22.15

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)

Prepared driers

Paruošti džiovikliai

20.30.22.20

20.30.22.20

Paruošti džiovikliai

Prepared driers

Stamping foils

Spaudos folija

20.30.22.30

20.30.22.30

Spaudos folija

Stamping foils

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

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir
dribsnius, disperguoti nevandeninėje
terpėje, skysčio arba pastos pavidalo,
naudojami dažų gamyboje; dažikliai ir
kitokios, niekur kitur nepriskirtos
dažiosios medžiagos, supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

20.30.22.40

20.30.22.40

Pigmentai, įskaitant metalo miltelius ir
dribsnius, disperguoti nevandeninėje
terpėje, skysčio arba pastos pavidalo,
naudojami dažų gamyboje; dažikliai ir
kitokios, 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

Glaziers’ putty, grafting putty, resin
Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos
cements, caulking compounds and other glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos
mastics
mastikos

20.30.22.53

20.30.22.53

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos
glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos
mastikos

Glaziers’ putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and other
mastics

Painters’ fillings

20.30.22.55

20.30.22.55

Gruntai

Painters’ fillings

20.30.22.60

20.30.22.60

Ugniai neatspari fasadų, vidinių sienų,
grindų, lubų arba panaši danga

Non-refractory surfacing preparations for
façades, indoor walls, floors, ceilings or
the like

20.30.22.73

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

20.30.22.79

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)

20.30.23.50

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

Gruntai

Non-refractory surfacing preparations for
Ugniai neatspari fasadų, vidinių sienų,
façades, indoor walls, floors, ceilings or
grindų, lubų arba panaši danga
the like
Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir
Organic composite solvents and thinners
skiedikliai, kurių pagrindinė sudėtinė
used in conjunction with coatings and
dalis yra butilacetatas, naudojami kartu
inks; based on butyl acetate (excluding
su aptepais ir rašalinėmis pastomis
printing inks)
(išskyrus spaustuvinius dažus)
Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir
Organic composite solvents and thinners
skiedikliai, naudojami kartu su aptepais ir
used in conjunction with coatings and
rašalinėmis pastomis (išskyrus tuos, kurių
inks (excluding those based on butyl
pagrindinė sudėtinė dalis yra
acetate and printing inks)
butilacetatas, ir spaustuvinius dažus)
Artists’, students’, or signboard painters’
colours, amusement colours and
modifying tints in sets of tablets, tubes,
jars, bottles or pans
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Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai,
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Artists’, students’ or signboard painters’
colours, amusement colours and
modifying tints in tablets, tubes, jars,
bottles or pans (excluding in sets)

Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai,
pramogoms skirti dažai ir atspalvių
keitimo dažai, pateikiami tabletėmis,
tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose ir
kaušeliuose (išskyrus rinkinius)

20.30.23.70

Black printing inks

Juodi spaustuviniai dažai

Printing inks (excluding black)

Spaustuviniai dažai (išskyrus juodus)

Glycerol (glycerine), crude; glycerol
waters and glycerol lyes

Neapdorotas glicerolis, glicerolio
vandenys ir glicerolio šarmai

Anionic organic surface-active agents
(excluding soap)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.30.23.70

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)

20.30.24.50

20.30.24.50

Juodi spaustuviniai dažai

Black printing inks

20.30.24.70

20.30.24.70

Spaustuviniai dažai (išskyrus juodus)

Printing inks (excluding black)

20.41.10.00

20.41.10.00

Neapdorotas glicerolis, glicerolio
vandenys ir glicerolio šarmai

Glycerol (glycerine), crude; glycerol
waters and glycerol lyes

Anijoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

20.41.20.20

20.41.20.20

Anijoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

Anionic organic surface-active agents
(excluding soap)

Cationic organic surface-active agents
(excluding soap)

Katijoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

20.41.20.30

20.41.20.30

Katijoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

Cationic organic surface-active agents
(excluding soap)

Non-ionic organic surface-active agents
(excluding soap)

Nejoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

20.41.20.50

20.41.20.50

Nejoninės organinės aktyviosios
paviršiaus medžiagos (išskyrus muilą)

Non-ionic organic surface-active agents
(excluding soap)

Organinės aktyviosios paviršiaus
Organic surface-active agents (excluding
medžiagos (išskyrus anijonines,
soap, anionic, cationic, non-ionic)
katijonines, nejonines medžiagas, muilą)

20.41.20.90

20.41.20.90

Organinės aktyviosios paviršiaus
medžiagos (išskyrus anijonines,
katijonines, nejonines medžiagas, muilą)

Organic surface-active agents (excluding
soap, anionic, cationic, non-ionic)

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus
Soap and organic surface-active products
medžiagos, gabalėlių pavidalo, panašūs
in bars, etc., n.e.c.
niekur kitur nepriskirti gaminiai

20.41.31.20

20.41.31.20

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus
Soap and organic surface-active products
medžiagos, gabalėlių pavidalo, panašūs
in bars, etc., n.e.c.
niekur kitur nepriskirti gaminiai

Soap in the form of flakes, wafers,
granules or powders

Dribsnių, plokštelių, granulių arba
miltelių pavidalo muilas

20.41.31.50

20.41.31.50

Dribsnių, plokštelių, granulių arba
miltelių pavidalo muilas

Soap in the form of flakes, wafers,
granules or powders

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

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

20.41.31.80

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

Surface-active preparations, whether or
not containing soap, p.r.s. (excluding
those for use as soap)

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių
sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
(išskyrus naudotinus kaip muilas)

20.41.32.40

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių
Surface-active preparations, whether or
sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į
not containing soap, p.r.s. (excluding
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
those for use as soap)
(išskyrus naudotinus kaip muilas)

Washing preparations and cleaning
preparations, with or without soap, p.r.s.
including auxiliary washing preparations
excluding those for use as soap, surfaceactive preparations

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)

20.41.32.50

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)
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Surface-active preparations, whether or
not containing soap, n.p.r.s. (excluding
those for use as soap)

Aktyvieji paviršiaus preparatai, kurių
sudėtyje yra arba nėra muilo (išskyrus
naudotinus kaip muilas), nesupakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

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

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

Preparations for perfuming or
deodorising rooms
Artificial and prepared waxes of
polyethylene glycol

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.41.32.60

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)

20.41.32.70

20.41.32.70

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

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo
preparatai

20.41.41.00

20.41.41.00

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo
preparatai

Preparations for perfuming or
deodorising rooms

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas iš
polietilenglikolio

20.41.42.70

20.41.42.70

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas iš
polietilenglikolio

Artificial and prepared waxes of
polyethylene glycol

Artificial and prepared waxes (including Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas
sealing waxes) (excluding of polyethylene (įskaitant smalkas) (išskyrus pagamintus
glycol)
iš polietilenglikolio)

20.41.42.80

20.41.42.80

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas
(įskaitant smalkas) (išskyrus pagamintus
iš polietilenglikolio)

Artificial and prepared waxes (including
sealing waxes) (excluding of polyethylene
glycol)

Polishes, creams and similar
preparations, for footwear or leather
(excluding artificial and prepared waxes)

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs
preparatai avalynės arba odos priežiūrai
(išskyrus dirbtinį ir paruoštą vašką)

20.41.43.30

20.41.43.30

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)

Polishes, creams and similar
preparations, for the maintenance of
wooden furniture, floors or other
woodwork (excluding artificial and
prepared waxes)

Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs
preparatai medinių baldų, grindų arba
kitų medienos dirbinių priežiūrai (išskyrus
dirbtinį ir paruoštą vašką)

20.41.43.50

Polishes, creams and similar
Blizginimo priemonės, tepalai ir panašūs
preparations, for the maintenance of
preparatai medinių baldų, grindų arba
wooden furniture, floors or other
kitų medienos dirbinių priežiūrai (išskyrus
woodwork (excluding artificial and
dirbtinį ir paruoštą vašką)
prepared waxes)

Polishes and similar preparations, for
coachwork (excluding artificial and
prepared waxes, metal polishes)

Blizginimo priemonės ir panašūs
preparatai kėbulų priežiūrai (išskyrus
dirbtinį ir paruoštą vašką, metalo
blizginimo priemones)

20.41.43.70

20.41.43.70

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)

Metal polishes

Metalo blizginimo preparatai

20.41.43.83

20.41.43.83

Metalo blizginimo preparatai

Metal polishes

Other polishes, creams and similar
preparations, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti tepalai,
blizginimo priemonės ir panašūs
preparatai

20.41.43.89

20.41.43.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti tepalai,
blizginimo priemonės ir panašūs
preparatai

Other polishes, creams and similar
preparations, n.e.c.

Scouring pastes and powders and other
scouring preparations

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti
šveitimo preparatai

20.41.44.00

20.41.44.00

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti
šveitimo preparatai

Scouring pastes and powders and other
scouring preparations

Perfumes

Kvepalai

20.42.11.50

20.42.11.50

Kvepalai

Perfumes

Toilet waters

Tualetiniai vandenys

20.42.11.70

20.42.11.70

Tualetiniai vandenys

Toilet waters

Lip make-up preparations

Lūpų makiažo preparatai

20.42.12.50

20.42.12.50

Lūpų makiažo preparatai

Lip make-up preparations

Eye make-up preparations

Akių makiažo preparatai

20.42.12.70

20.42.12.70

Akių makiažo preparatai

Eye make-up preparations

Manicure or pedicure preparations

Manikiūro arba pedikiūro preparatai

20.42.13.00

20.42.13.00

Manikiūro arba pedikiūro preparatai

Manicure or pedicure preparations
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Presuotos arba ne pudros (įskaitant talko
Powders, whether or not compressed, for
pudrą) kosmetiniam ar tualetiniam
cosmetic use (including talcum powder)
naudojimui

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
20.42.14.00

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

20.42.14.00

Presuotos arba ne pudros (įskaitant talko
Powders, whether or not compressed, for
pudrą) kosmetiniam ar tualetiniam
cosmetic use (including talcum powder)
naudojimui
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)

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)

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

20.42.15.00

20.42.15.00

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

Shampoos

Šampūnai

20.42.16.30

20.42.16.30

Šampūnai

Shampoos

Preparations for permanent waving or
straightening of hair

Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba
ištiesinimo preparatai

20.42.16.50

20.42.16.50

Ilgalaikio plaukų garbanojimo arba
ištiesinimo preparatai

Preparations for permanent waving or
straightening of hair

Hair lacquers

Plaukų lakai

20.42.16.70

20.42.16.70

Plaukų lakai

Hair lacquers
Hair preparations (excluding shampoos,
permanent waving and hair straightening
preparations, lacquers)

Hair preparations (excluding shampoos, Plaukų preparatai (išskyrus šampūnus,
permanent waving and hair straightening ilgalaikio plaukų garbanojimo ir
preparations, lacquers)
ištiesinimo preparatus, lakus)

20.42.17.00

20.42.17.00

Plaukų preparatai (išskyrus šampūnus,
ilgalaikio plaukų garbanojimo ir
ištiesinimo preparatus, lakus)

Dentifrices (including toothpaste,
denture cleaners)

Dantų pastos ir milteliai

20.42.18.50

20.42.18.50

Dantų pastos ir milteliai

Dentifrices (including toothpaste,
denture cleaners)

Preparations for oral or dental hygiene
(including denture fixative pastes;
powders and tablets, mouth washes and
oral perfumes, dental floss) (excluding
dentifrices)

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)

20.42.18.90

20.42.18.90

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)

20.42.19.15

20.42.19.15

Tualetinės paskirties muilas ir organinės
aktyviosios paviršiaus medžiagos,
gabalėlių ir kitokio pavidalo

Soap and organic surface-active products
in bars, etc., for toilet use

Tualetinės paskirties muilas ir organinės
Soap and organic surface-active products
aktyviosios paviršiaus medžiagos,
in bars, etc., for toilet use
gabalėlių ir kitokio pavidalo
Organic surface-active products and
preparations for washing the skin;
whether or not containing soap, p.r.s.

Organinės aktyviosios paviršiaus
medžiagos ir preparatai odai plauti, kurių
sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

20.42.19.30

20.42.19.30

Organinės aktyviosios paviršiaus
Organic surface-active products and
medžiagos ir preparatai odai plauti, kurių
preparations for washing the skin;
sudėtyje yra arba nėra muilo, supakuoti į
whether or not containing soap, p.r.s.
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Pre-shave, shaving and after-shave
preparations (excluding shaving soap in
blocks)

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi,
skutimosi metu arba po skutimosi
(išskyrus gabalinį skutimosi muilą)

20.42.19.45

20.42.19.45

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)

Personal deodorants and anti-perspirants Kūno dezodorantai ir priemonės nuo
prakaitavimo

20.42.19.60

20.42.19.60

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo
prakaitavimo

Personal deodorants and anti-perspirants

Perfumed bath salts and other bath
preparations

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios
preparatai

20.42.19.75

20.42.19.75

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios
preparatai

Perfumed bath salts and other bath
preparations

Other personal preparations
(perfumeries, toilet, depilatories...)

Kiti asmens higienos preparatai
(parfumeriniai, tualetiniai, depiliacijos
preparatai ir kt.)

20.42.19.90

20.42.19.90

Kiti asmens higienos preparatai
(parfumeriniai, tualetiniai, depiliacijos
preparatai ir kt.)

Other personal preparations
(perfumeries, toilet, depilatories...)
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Propellant powders

Šovininis parakas

20.51.11.30

20.51.11.30

Šovininis parakas

Propellant powders

Prepared explosives (excluding
propellant powders)

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį
paraką

20.51.11.50

20.51.11.50

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį
paraką

Prepared explosives (excluding
propellant powders)

Safety fuses; detonating fuses

Padegamosios virvutės; sprogdikliai

20.51.12.50

20.51.12.50

Padegamosios virvutės; sprogdikliai

Safety fuses; detonating fuses

Percussion or detonating caps; igniters
and electric detonators

Sprogdinimo arba padegimo kapsulės;
degikliai ir elektriniai detonatoriai

20.51.12.70

20.51.12.70

Sprogdinimo arba padegimo kapsulės;
degikliai ir elektriniai detonatoriai

Percussion or detonating caps; igniters
and electric detonators

Fireworks

Fejerverkai

20.51.13.00

20.51.13.00

Fejerverkai

Fireworks

20.51.14.00

20.51.14.00

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko
signalai ir kiti pirotechnikos dirbiniai
(išskyrus fejerverkus)

Signalling flares, rain rockets, fog signals
and other pyrotechnic articles (excluding
fireworks)

Signalling flares, rain rockets, fog signals Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko
and other pyrotechnic articles (excluding signalai ir kiti pirotechnikos dirbiniai
fireworks)
(išskyrus fejerverkus)
Matches (excluding Bengal matches and
other pyrotechnic products)

Degtukai (išskyrus bengališkuosius
degtukus ir kitas pirotechnikos
priemones)

20.51.20.00

20.51.20.00

Degtukai (išskyrus bengališkuosius
degtukus ir kitas pirotechnikos
priemones)

Matches (excluding Bengal matches and
other pyrotechnic products)

Adhesives based on natural polymers

Klijinės medžiagos, daugiausia sudarytos
iš gamtinių polimerų

20.52.10.10

20.52.10.20

Kazeino klijai

Casein glues

Adhesives based on natural polymers

Klijinės medžiagos, daugiausia sudarytos
iš gamtinių polimerų

20.52.10.10

20.52.10.40

Žuvų klijai; kaulų klijai ir kiti gyvūniniai
klijai (išskyrus kazeino klijus)

Isinglass; bone glues; other glues of
animal origin (excluding casein glues)

Adhesives based on natural polymers

Klijinės medžiagos, daugiausia sudarytos
iš gamtinių polimerų

20.52.10.10

20.52.10.60

Klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolo,
dekstrino arba kitokio modifikuoto
krakmolo

Glues based on starches, dextrins or
other modified starches

Prepared glues and other prepared
adhesives, n.e.c.

Paruošti klijai ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, paruoštos klijinės
medžiagos

20.52.10.80

20.52.10.80

Paruošti klijai ir kitos, niekur kitur
Prepared glues and other prepared
nepriskirtos paruoštos klijinės medžiagos adhesives, n.e.c.

Essential oils

Eteriniai aliejai

20.53.10.20

20.53.10.20

Eteriniai aliejai

Essential oils

Resinoids

Kvapieji dervų ekstraktai

20.53.10.30

20.53.10.30

Kvapieji dervų ekstraktai

Resinoids

Concentrates of essential oils in fats...
aqueous distillates, etc.

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose ar
kitoje terpėje, eterinių aliejų vandeniniai
distiliatai ir kt.

20.53.10.50

20.53.10.50

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose ar
kitoje terpėje, eterinių aliejų vandeniniai
distiliatai ir kt.

Concentrates of essential oils in fats...
aqueous distillates, etc.

Mixtures of odoriferous substances of a
kind used in the food or drink industries

Kvapiųjų medžiagų mišiniai, skirti naudoti
maisto arba gėrimų pramonėje

20.53.10.75

20.53.10.75

Kvapiųjų medžiagų mišiniai, skirti naudoti Mixtures of odoriferous substances of a
maisto arba gėrimų pramonėje
kind used in the food or drink industries

Mixtures of odoriferous substances
(excluding those of a kind used in the
food or drink industries)

Kvapiųjų medžiagų mišiniai (išskyrus
mišinius, skirtus naudoti maisto arba
gėrimų pramonėje)

20.53.10.79

20.53.10.79

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)

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)

Fotoplokštelės ir fotojuostos,
plokščiosios, įjautrintos ir
neeksponuotos, pagamintos iš bet kokių
medžiagų; momentinės fotografijos
juostos, plokščios, įjautrintos,
neeksponuotos (išskyrus popierių,
kartoną ir tekstilės medžiagas)

20.59.11.30

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)
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Photographic film in rolls, sensitised,
unexposed of any material; instant print
film in rolls sensitised and unexposed
(excluding paper, paperboard or textiles)

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos
ir neeksponuotos, pagamintos iš bet
kokių medžiagų; ritinėlių pavidalo
momentinės fotografijos juostos,
įjautrintos, neeksponuotos (išskyrus
popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas)

20.59.11.50

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)

20.59.11.50

Photographic paper; paperboard and
textiles; sensitised and unexposed

Fotografijos popierius, kartonas ir
tekstilės medžiagos, įjautrinti ir
neeksponuoti

20.59.11.70

20.59.11.70

Fotografijos popierius, kartonas ir
tekstilės medžiagos, įjautrinti ir
neeksponuoti

Photographic paper; paperboard and
textiles; sensitised and unexposed

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)

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 )

20.59.12.00

20.59.12.00

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)

Animal or vegetable fats and oils
chemically modified

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar
augaliniai riebalai ir aliejus

20.59.20.00

20.59.20.00

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar
augaliniai riebalai ir aliejus

Animal or vegetable fats and oils
chemically modified

Inks (excluding printing ink)

Rašalai (išskyrus spaustuvinius dažus)

20.59.30.00

20.59.30.00

Rašalai (išskyrus spaustuvinius dažus)

Inks (excluding printing ink)

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

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

20.59.41.55

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

Lubricating preparations obtained from
petroleum or bituminous minerals,
excluding the ones used for the
treatment of textiles, leather, hides,
furskins and other materials (excluding
lubricants having a bio-based carbon
content of at least 25 % by mass and
which are biodegradable at a level of at
least 60 %)

Tepimo priemonės, gautos iš naftos ar
bituminių mineralų, išskyrus priemones,
naudojamas tekstilei, odai, kailiams ir
kitoms medžiagoms apdoroti (išskyrus
tepalus, kuriuose ne mažiau kaip 25 %
masės jų sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės ir kurių biologinis
skaidumas yra ne mažesnis kaip 60 %)

20.59.41.58

Tepimo priemonės, gautos iš naftos ar
bituminių mineralų, išskyrus priemones,
naudojamas tekstilei, odai, kailiams ir
kitoms medžiagoms apdoroti (išskyrus
tepalus, kuriuose ne mažiau kaip 25 %
masės jų sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės ir kurių biologinis
skaidumas yra ne mažesnis kaip 60 %)

Lubricating preparations obtained from
petroleum or bituminous minerals,
excluding the ones used for the
treatment of textiles, leather, hides,
furskins and other materials (excluding
lubricants having a bio-based carbon
content of at least 25 % by mass and
which are biodegradable at a level of at
least 60 %)

Lubricants having a bio-based carbon
content of at least 25 % by mass and
which are biodegradable at a level of at
least 60 %

Tepalai, kuriuose ne mažiau kaip 25 %
masės jų sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės ir kurių biologinis
skaidumas yra ne mažesnis kaip 60 %

20.59.41.59

Tepalai, kuriuose ne mažiau kaip 25 %
masės jų sudėtyje esančios anglies yra
biologinės kilmės ir kurių biologinis
skaidumas yra ne mažesnis kaip 60 %

Lubricants having a bio-based carbon
content of at least 25 % by mass and
which are biodegradable at a level of at
least 60 %

Lubricating preparations not containing
petroleum oil or bituminous mineral oils,
used for treatment of textiles, leather,
hides, furskins and other materials

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra
naftos alyvos ar bituminių alyvų,
naudojamos tekstilei, odai, kailiams ir
kitoms medžiagoms apdoroti

20.59.41.75

20.59.41.75

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

Lubricating preparations not containing

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra

20.59.41.79

20.59.41.79

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje nėra

Lubricating preparations not containing
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petroleum oil or bituminous mineral oils,
naftos alyvos ar bituminių alyvų, išskyrus
excluding the ones used for treatment of
priemones, naudojamas tekstilei, odai,
textiles, leather, hides, furskins or other
kailiams ir kitoms medžiagoms apdoroti
materials

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

petroleum oil or bituminous mineral oils,
naftos alyvos ar bituminių alyvų, išskyrus
excluding the ones used for treatment of
priemones, naudojamas tekstilei, odai,
textiles, leather, hides, furskins or other
kailiams ir kitoms medžiagoms apdoroti
materials

Anti-knock preparations

Antidetonaciniai preparatai

20.59.42.50

20.59.42.50

Antidetonaciniai preparatai

Anti-knock preparations

Additives for lubricating oils

Tepalinių alyvų priedai

20.59.42.70

20.59.42.70

Tepalinių alyvų priedai

Additives for lubricating oils

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)

Alyvų ar skysčių, naudojamų kaip alyvos,
priedai (įskaitant benziną) (išskyrus
antidetonacinius preparatus, tepalinių
alyvų priedus)

20.59.42.90

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)

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

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

20.59.43.30

20.59.43.30

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

20.59.43.50

20.59.43.50

Antifriziniai preparatai ir paruošti
apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Anti-freezing preparations and prepared
de-icing fluids

20.59.51.00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės
medžiagos ir jų dariniai, odos milteliai,
įskaitant glutelinus ir prolaminus,
globulinus, glicininą, keratinus, nukloproteidus, baltyminius darinius

Peptones and their derivatives; other
protein substances and their derivatives;
hide powder including glutelins and
prolamins, globulins, glycinin, keratins,
nucleoproteids, protein isolates

20.59.52.10

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

20.59.52.30

20.59.52.30

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)

Preparations and charges for fireGesintuvų preparatai ir užpildai;
extinguishers; charged fire-extinguishing
užpildytos gesinimo granatos
grenades

20.59.52.50

20.59.52.50

Gesintuvų preparatai ir užpildai;
užpildytos gesinimo granatos

Preparations and charges for fireextinguishers; charged fire-extinguishing
grenades

Prepared culture media for development Paruoštos terpės mikroorganizmų
of micro-organisms
kultūroms auginti

20.59.52.70

20.59.52.70

Paruoštos terpės mikroorganizmų
kultūroms auginti

Prepared culture media for development
of micro-organisms

Chemical elements doped for use in
Cheminiai elementai su priedais, skirti
electronics, in the form of discs, wafers or naudoti elektronikoje, diskų, plokštelių

20.59.53.00

20.59.53.00

Cheminiai elementai su priedais, skirti
naudoti elektronikoje, diskų, plokštelių

Chemical elements doped for use in
electronics, in the form of discs, wafers or

Anti-freezing preparations and prepared Antifriziniai preparatai ir paruošti
de-icing fluids
apsaugos nuo apledėjimo skysčiai
Peptones and their derivatives; other
protein substances and their derivatives;
hide powder including glutelins and
prolamins, globulins, glycinin, keratins,
nucleoproteids, protein isolates

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės
medžiagos ir jų dariniai, odos milteliai,
įskaitant glutelinus ir prolaminus,
globulinus, glicininą, keratinus, nukloproteidus, baltyminius darinius

Composite diagnostic or laboratory
reagents, including paper impregnated
or coated with diagnostic or laboratory
reagents

Sudėtiniai diagnostiniai arba
laboratoriniai reagentai, įskaitant įmirkytą
ar padengtą diagnostiniais arba
laboratoriniais reagentais popierių

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)

Modeliavimo pastos, dantų vaškas ir
dantų atspaudų kompaundai bei kiti
odontologijoje naudojami preparatai,
sudaryti daugiausia iš gipso (įskaitant
vaikų žaidimui skirtas modeliavimo
pastas)

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

20.59.42.90

20.59.51.00

20.59.52.10

118/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

similar forms; chemical compounds
doped for use in electronics

arba panašaus pavidalo; cheminiai
junginiai, su priedais, skirti naudoti
elektronikoje

Activated carbon

Aktyvintosios anglys

20.59.54.00

Finishing agents, etc., with amylaceous
basis

Apdailos agentai ir kt., daugiausia iš
krakmolingų medžiagų

Finishing agents, etc, used in the textile
industry (excluding with amylaceous
basis)

Apdailos agentai ir kt., naudojami
tekstilės pramonėje (išskyrus daugiausia
sudarytus iš krakmolingų medžiagų)

Finishing agents, etc, used in the paper
industry (excluding with amylaceous
basis)

Apdailos agentai ir kt., naudojami
popieriaus pramonėje (išskyrus
daugiausia sudarytus iš krakmolingų
medžiagų)

Finishing agents, dye carriers and other
preparations, n.e.c.

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

arba panašaus pavidalo; cheminiai
junginiai, su priedais, skirti naudoti
elektronikoje

similar forms; chemical compounds
doped for use in electronics

20.59.54.00

Aktyvintosios anglys

Activated carbon

20.59.55.50

20.59.55.50

Apdailos agentai ir kt., daugiausia iš
krakmolingų medžiagų

Finishing agents, etc., with amylaceous
basis

20.59.55.70

20.59.55.70

Apdailos agentai ir kt., naudojami
tekstilės pramonėje (išskyrus daugiausia
sudarytus iš krakmolingų medžiagų)

Finishing agents, etc, used in the textile
industry (excluding with amylaceous
basis)

20.59.55.80

20.59.55.80

Apdailos agentai ir kt., naudojami
popieriaus pramonėje (išskyrus
daugiausia sudarytus iš krakmolingų
medžiagų)

Finishing agents, etc, used in the paper
industry (excluding with amylaceous
basis)

Apdailos agentai, priemonės dažiklių
fiksacijai pagreitinti ir kiti, niekur kitur
nepriskirti preparatai

20.59.55.90

20.59.55.90

Apdailos agentai, priemonės dažiklių
fiksacijai pagreitinti ir kiti, niekur kitur
nepriskirti preparatai

Finishing agents, dye carriers and other
preparations, n.e.c.

Pickling preparations for metal surfaces

Metalo paviršiaus ėsdinimo preparatai

20.59.56.20

20.59.56.20

Metalo paviršiaus ėsdinimo preparatai

Pickling preparations for metal surfaces

Prepared rubber accelerators

Paruošti vulkanizacijos greitikliai

20.59.56.30

20.59.56.30

Paruošti vulkanizacijos greitikliai

Prepared rubber accelerators

Compound plasticisers for rubber or
plastics

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų
plastifikatoriai

20.59.56.40

20.59.56.40

Sudėtiniai kaučiuko arba plastikų
plastifikatoriai

Compound plasticisers for rubber or
plastics

Anti-oxidising preparations and other
compounds stabilisers for rubber or
plastics

Antioksidaciniai preparatai ir kiti
sudėtiniai kaučiuko arba plastikų
stabilizatoriai

20.59.56.50

20.59.56.50

Antioksidaciniai preparatai ir kiti
sudėtiniai kaučiuko arba plastikų
stabilizatoriai

Anti-oxidising preparations and other
compounds stabilisers for rubber or
plastics

Niekur kitur nepriskirti katalizatoriai su
Supported catalysts with nickel or a
inertiniu nešikliu, kurių aktyviosios
nickel compound as the active substance,
medžiagos yra nikelis arba nikelio
n.e.s.
junginiai

20.59.56.62

20.59.56.60

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir
kataliziniai preparatai

Reaction initiators, reaction accelerators
and catalytic preparations

Supported catalysts with precious metal
or a precious-metal compound as the
active substance, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti katalizatoriai su
inertiniu nešikliu, kurių aktyviosios
medžiagos yra taurieji metalai arba
tauriųjų metalų junginiai

20.59.56.64

20.59.56.60

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir
kataliziniai preparatai

Reaction initiators, reaction accelerators
and catalytic preparations

Catalyst in the form of grains of which 90
% or more by weight have a particle-size
not exceeding 10 micrometres,
consisting of a mixture of oxides on a
magnesium silicate support, containing
by weight: 20% or more but not more
than 35% of copper and 2% or more but
not more than 3% of bismuth, and of an
apparent specific gravity of 0,2 or more
but not exceeding 1,0

Katalizatorius kruopelėmis, kurių ne
mažiau kaip 90 % masės dydis ne
didesnis kaip 10 mikrometrų, sudarytas iš
oksidų mišinio su magnio-silikato
nešikliu, kurio sudėtyje: varis sudaro ne
mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip
35 %, ir bismutas sudaro ne mažiau kaip
2 %, bet ne daugiau kaip 3 %, ir savitasis
sunkis ne mažesnis kaip 0,2, bet ne
didesnis kaip 1,0

20.59.56.66

20.59.56.60

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir
kataliziniai preparatai

Reaction initiators, reaction accelerators
and catalytic preparations

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

119/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Reaction initiators, reaction accelerators Niekur kitur nepriskirti ir nenurodyti
and catalytic preparations, not elsewhere reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir
specified or included
kataliziniai preparatai

20.59.56.69

20.59.56.60

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir
kataliziniai preparatai

Reaction initiators, reaction accelerators
and catalytic preparations

Mixed alkylbenzenes, mixed
Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti
alkylnaphthalenes other than HS 2707 or alkilnaftalenai, išskyrus priskirtus SS 27.07
2902
arba 29.02 pozicijoms

20.59.56.70

20.59.56.70

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti
alkilnaftalenai, išskyrus priskirtus HS
27.07 arba 29.02 pozicijoms

Mixed alkylbenzenes, mixed
alkylnaphthalenes other than HS 2707 or
2902

Prepared binders for foundry moulds or
cores

Paruošti liejimo formų arba gurgučių
rišikliai

20.59.57.20

20.59.57.20

Paruošti liejimo formų arba gurgučių
rišikliai

Prepared binders for foundry moulds or
cores

Naphthenic acids, their water-insoluble
salts and their esters

Naftenų rūgštys, jų vandenyje
netirpstančios druskos ir jų esteriai

20.59.57.30

20.59.57.30

Naftenų rūgštys, jų vandenyje
netirpstančios druskos ir jų esteriai

Naphthenic acids, their water-insoluble
salts and their esters

Neaglomeruoti metalų karbidai,
Non-agglomerated metal carbides mixed
sumaišyti tarpusavyje arba su metaliniais
together or with metallic binders
rišikliais

20.59.57.40

20.59.57.40

Neaglomeruoti metalų karbidai,
Non-agglomerated metal carbides mixed
sumaišyti tarpusavyje arba su metaliniais
together or with metallic binders
rišikliais

Prepared additives for cements, mortars
or concretes

Paruošti cemento, statybinių skiedinių
arba betono priedai

20.59.57.50

20.59.57.50

Paruošti cemento, statybinių skiedinių
arba betono priedai

Prepared additives for cements, mortars
or concretes

Sorbitol (excluding D-glucitol)

Gliucitolis (išskyrus d-gliucitolį)

20.59.57.70

20.59.57.70

Gliucitolis (išskyrus d-gliucitolį)

Sorbitol (excluding D-glucitol)

Biodiesel and mixtures thereof, not
containing or containing < 70 % by
weight of petroleum oils or oils obtained
from bituminous minerals

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje
nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės
naftos alyvų arba alyvų, gautų iš
bituminių mineralų

20.59.58.00

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje
nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės
naftos alyvų arba alyvų, gautų iš
bituminių mineralų

Biodiesel and mixtures thereof, not
containing or containing < 70 % by
weight of petroleum oils or oils obtained
from bituminous minerals

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

Jonitai; vakuuminių vamzdžių geteriai;
naftos sulfonatai (išskyrus šarminių
metalų, amonio arba etanolaminų naftos
sulfonatus); tiofenintos alyvų, gautų iš
bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų
druskos

20.59.59.10

20.59.59.10

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

Anti-scaling and similar compounds

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir
panašūs junginiai

20.59.59.40

20.59.59.40

Priemonės nuo nuovirų susidarymo ir
panašūs junginiai

Anti-scaling and similar compounds

Preparations for electroplating

Galvanotechnikos preparatai

20.59.59.53

20.59.59.53

Galvanotechnikos preparatai

Preparations for electroplating

Mixtures of mono-, di- and tri-, fatty acid Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir
esters of glycerol (emulsifiers for fats)
triesterių mišiniai (riebalų emulsikliai)

20.59.59.57

20.59.59.57

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir
triesterių mišiniai (riebalų emulsikliai)

Mixtures of mono-, di- and tri-, fatty acid
esters of glycerol (emulsifiers for fats)

Products and preparations for
pharmaceutical or surgical uses

Produktai ir preparatai, skirti naudoti
farmacijoje arba chirurgijoje

20.59.59.63

20.59.59.63

Produktai ir preparatai, skirti naudoti
farmacijoje arba chirurgijoje

Products and preparations for
pharmaceutical or surgical uses

Auxiliary products for foundries
(excluding prepared binders for foundry
moulds or cores)

Pagalbiniai produktai, skirti naudoti
liejininkystėje (išskyrus paruoštus liejimo
formų arba gurgučių rišiklius)

20.59.59.65

20.59.59.65

Pagalbiniai produktai, skirti naudoti
liejininkystėje (išskyrus paruoštus liejimo
formų arba gurgučių rišiklius)

Auxiliary products for foundries
(excluding prepared binders for foundry
moulds or cores)

20.59.59.67

20.59.59.67

Preparatai, naudojami padaryti
medžiagas atsparias ugniai, nelaidžias
vandeniui, ir panašūs apsauginiai

Fire-proofing, water-proofing and similar
protective preparations used in the
building industry

Fire-proofing, water-proofing and similar Preparatai, naudojami padaryti
medžiagas atsparias ugniai, nelaidžias
protective preparations used in the
vandeniui, ir panašūs apsauginiai
building industry
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preparatai, naudojami statybos
pramonėje
Mixtures containing halogenated
derivatives of methane, ethane or
propane

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų
metano, etano arba propano darinių

Mixtures and preparations containing
oxirane (ethylene oxide), polybrominated
biphenyls (PBBs), polychlorinated
biphenyls (PCBs), polychlorinated
terphenyls (PCTs) or tris(2,3dibromopropyl) phosphate

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra
oksirano (etileno oksido), polibromintų
bifenilų (PBB), polichlorintų bifenilų
(PCB), polichlorintų terfenilų (PCT) arba
tris(2,3-dibrompropil)fosfato

Other chemical products, n.e.c.

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

preparatai, naudojami statybos
pramonėje
20.59.59.71

Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų
metano, etano arba propano darinių

Mixtures containing halogenated
derivatives of methane, ethane or
propane

20.59.59.75

20.59.59.75

Mišiniai ir preparatai, kurių sudėtyje yra
oksirano (etileno oksido), polibromintų
bifenilų (PBB), polichlorintų bifenilų
(PCB), polichlorintų terfenilų (PCT) arba
tris(2,3-dibrompropil)fosfato

Mixtures and preparations containing
oxirane (ethylene oxide), polybrominated
biphenyls (PBBs), polychlorinated
biphenyls (PCBs), polychlorinated
terphenyls (PCTs) or tris(2,3dibromopropyl) phosphate

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

20.59.59.94

20.59.59.94

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products, n.e.c.

Caseinates and other casein derivatives
(excluding casein glues)

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai, išskyrus
kazeino klijus

20.59.60.20

20.59.60.20

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai, išskyrus Caseinates and other casein derivatives
kazeino klijus
(excluding casein glues)

Albumins; albuminates and other
derivatives (excluding egg albumin)

Albuminai, albuminatai ir kiti albumino
dariniai (išskyrus kiaušinių albuminą)

20.59.60.50

20.59.60.50

Albuminai, albuminatai ir kiti albumino
dariniai (išskyrus kiaušinių albuminą)

Gelatin and its derivatives (excluding
casein glues, bone glues and isinglass)

Želatina ir jos dariniai (išskyrus kazeino ir
kaulų klijus ir žuvų klijus)

20.59.60.80

20.59.60.80

Želatina ir jos dariniai (išskyrus kazeino ir Gelatin and its derivatives (excluding
kaulų klijus ir žuvų klijus)
casein glues, bone glues and isinglass)

Aramids staple, not carded, combed or
otherwise processed for spinning

Aramidiniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti
ir kitu būdu neparuošti verpti

20.60.11.10

20.60.11.10

Aramidiniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti
ir kitu būdu neparuošti verpti

Aramids staple, not carded, combed or
otherwise processed for spinning

Other polyamide tow and staple, not
carded, combed or otherwise processed
for spinning

Kiti poliamidų pluoštai ir gijų gniūžtės,
nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti

20.60.11.20

20.60.11.20

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

Polyester tow and staple, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning

Poliesterio pluoštai ir gijų gniūžtės,
nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti

20.60.11.30

20.60.11.30

Poliesterio pluoštai ir gijų gniūžtės,
nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti

Polyester tow and staple, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning

Acrylic tow and staple, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning

Akrilo pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti

20.60.11.40

20.60.11.40

Akrilo pluoštai ir gijų gniūžtės, nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpti

Acrylic tow and staple, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning

Polypropylene synthetic tow and staple
not carded, combed or otherwise
processed for spinning

Polipropileno sintetinių gijų gniūžtės ir
pluoštai, nekaršti, nešukuoti ar kitu būdu
neparuošti verpti

20.60.11.50

20.60.11.50

Polipropileno sintetinių gijų gniūžtės ir
Polypropylene synthetic tow and staple
pluoštai, nekaršti, nešukuoti ar kitu būdu not carded, combed or otherwise
neparuošti verpti
processed for spinning

Other synthetic tow and staple not
carded, combed or otherwise processed
for spinning

Kiti sintetinių gijų pluoštai ir gniūžtės,
nekaršti ir nešukuoti ar kitu būdu
neparuošti verpti

20.60.11.90

20.60.11.90

Kiti sintetinių gijų pluoštai ir gniūžtės,
nekaršti ir nešukuoti ar kitu būdu
neparuošti verpti

Other synthetic tow and staple not
carded, combed or otherwise processed
for spinning

High-tenacity filament yarn of aramids
(excluding sewing thread and yarn put
up for retail sale)

Labai atsparūs tempimui gijiniai
aramidiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus
ir mažmeninei prekybai skirtus siūlus)

20.60.12.20

20.60.12.20

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)

High-tenacity filament yarn of nylon or

Labai atsparūs tempimui nailono arba

20.60.12.40

20.60.12.40

Labai atsparūs tempimui nailono arba

High-tenacity filament yarn of nylon or
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kitų poliamidų gijiniai siūlai (išskyrus
siuvimo siūlus, mažmeninei prekybai
skirtus siūlus ir labai atsparius tempimui
gijinius aramidinius siūlus)

Labai atsparūs tempimui poliesterių
High-tenacity filament yarn of polyesters
gijiniai siūlai (išskyrus mažmeninei
(excluding that put up for retail sale)
prekybai skirtus siūlus)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kitų poliamidų gijiniai siūlai (išskyrus
siuvimo siūlus, mažmeninei prekybai
skirtus siūlus ir labai atsparius tempimui
gijinius aramidinius siūlus)

other polyamides (excluding sewing
thread, yarn put up for retail sale and
high-tenacity filament yarn of aramids)

20.60.12.60

20.60.12.60

Labai atsparūs tempimui poliesterių
gijiniai siūlai (išskyrus mažmeninei
prekybai skirtus siūlus)

High-tenacity filament yarn of polyesters
(excluding that put up for retail sale)

Polyamide textile filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Poliamidų tekstilės gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

20.60.13.10

20.60.13.10

Poliamidų tekstilės gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

Polyamide textile filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Polyamide carpet filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Kilimams naudojami poliamidų gijiniai
siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
(išskyrus siuvimo siūlus)

20.60.13.20

20.60.13.20

Kilimams naudojami poliamidų gijiniai
siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
(išskyrus siuvimo siūlus)

Polyamide carpet filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Polyester textile filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Poliesterio tekstilės gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

20.60.13.30

20.60.13.30

Poliesterio tekstilės gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

Polyester textile filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Polypropylene filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Polipropileno gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

20.60.13.40

20.60.13.40

Polipropileno gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

Polypropylene filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Elastomeric filament yarn, n.p.r.s.

Elastomeriniai gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai

20.60.13.50

20.60.13.50

Elastomeriniai gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai

Elastomeric filament yarn, n.p.r.s.

Other synthetic filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

20.60.13.90

20.60.13.90

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo
siūlus)

Other synthetic filament yarn, n.p.r.s.
(excluding sewing thread)

Polypropylene monofilament of ≥ 67
decitex and with a cross-sectional
dimension of ≤ 1 mm (excluding
elastomers)

Polipropileno vienagijai siūlai, kurių
ilginis tankis ne mažesnis kaip 67
deciteksai, o skerspjūvio matmuo ne
didesnis kaip 1 mm (išskyrus
elastomerus)

20.60.14.20

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)

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

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

20.60.14.40

20.60.14.40

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

Artificial filament tow, of acetate

Dirbtinės gijų gniūžtės iš acetato

20.60.21.40

20.60.21.40

Dirbtinės gijų gniūžtės iš acetato

Artificial filament tow, of acetate

Artificial filament tow and staple fibres
(not carded, combed or otherwise
processed for spinning, excluding the

Dirbtinės gijų gniūžtės ir pluoštai
(nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti, išskyrus gniūžtes ir

20.60.21.50

20.60.21.50

Dirbtinės gijų gniūžtės ir pluoštai
(nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu
neparuošti verpti, išskyrus gniūžtes ir

Artificial filament tow and staple fibres
(not carded, combed or otherwise
processed for spinning, excluding the
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ones of acetate)

pluoštus iš acetato)

High tenacity filament yarn of viscose
rayon, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai
siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
(išskyrus siuvimo siūlus)

Yarn of viscose rayon filament, including
monofilament of < 67 decitex, single,
n.p.r.s. (excluding sewing thread and
high-tenacity yarn)

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)

Filament yarn of cellulose acetate,
including monofilament of < 67 decitex,
single, n.p.r.s. (excluding sewing thread
and high-tenacity yarn)

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)

Other artificial filament yarn, including
artificial monofilament of < 67 decitex,
single, n.p.r.s. (excluding sewing thread)

Kiti dirbtiniai siūlai, įskaitant dirbtinius
vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, pirminiai,
neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus
siuvimo siūlus)

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

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

Salicylic acid and its salts

Salicilo rūgštis ir jos druskos

O-acetylsalicylic acid; its salts and esters

O-acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir
esteriai

Esters of salicylic acid and their salts
(excluding of O-acetylsalicylic acid)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas
pluoštus iš acetato)

PRODCOM 2017 Name
ones of acetate)

20.60.22.00

Labai atsparūs tempimui viskozės gijiniai
High tenacity filament yarn of viscose
siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
rayon, n.p.r.s. (excluding sewing thread)
(išskyrus siuvimo siūlus)

20.60.23.20

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)

20.60.23.40

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)

20.60.23.90

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)

20.60.24.00

20.60.24.00

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

21.10.10.30

21.10.10.30

Salicilo rūgštis ir jos druskos

Salicylic acid and its salts

21.10.10.50

21.10.10.50

O-acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir
esteriai

O-acetylsalicylic acid; its salts and esters

Salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos
(išskyrus o-acetilsalicilo rūgšties)

21.10.10.70

21.10.10.70

Salicilo rūgšties esteriai ir jų druskos
(išskyrus o-acetilsalicilo rūgšties)

Esters of salicylic acid and their salts
(excluding of O-acetylsalicylic acid)

Lysine and its esters, and salts thereof

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

21.10.20.10

21.10.20.10

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

Lysine and its esters, and salts thereof

Glutamic acid and its salts

Glutamo rūgštis ir jos druskos

21.10.20.20

21.10.20.20

Glutamo rūgštis ir jos druskos

Glutamic acid and its salts

Quaternary ammonium salts and
hydroxides; lecithins and other
phosphoaminolipids, whether or not
chemically defined

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai;
lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai,
chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

21.10.20.40

21.10.20.40

Quaternary ammonium salts and
Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai;
hydroxides; lecithins and other
lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai,
phosphoaminolipids, whether or not
chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti
chemically defined

Acyclic amides and their derivatives, and
salts thereof (including acyclic
carbamates)

Alifatiniai amidai ir jų dariniai, jų druskos
(įskaitant alifatinius karbamatus)

21.10.20.60

21.10.20.60

Acyclic amides and their derivatives, and
Alifatiniai amidai ir jų dariniai, jų druskos
salts thereof (including acyclic
(įskaitant alifatinius karbamatus)
carbamates)

Cyclic amides and their derivatives, and

Cikliniai amidai ir jų dariniai, jų druskos

21.10.20.70

21.10.20.70

Cikliniai amidai ir jų dariniai, jų druskos
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salts thereof (including cyclic
(įskaitant ciklinius karbamatus) (išskyrus
carbamates) (excluding ureines and their
ureinus ir jų darinius bei jų druskas)
derivatives, and salts thereof)

(įskaitant ciklinius karbamatus) (išskyrus
ureinus ir jų darinius bei jų druskas)

salts thereof (including cyclic
carbamates) (excluding ureines and their
derivatives, and salts thereof)

Phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4hydroxy-3-methoxycarbonyl-1naphthyl)-3-oxo-1H,3Hbenzo[de]isochromen-1-yl]-6octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3′Chloro-6′cyclohexylaminospiro[isobenzofuran1(3H),9′-xanthen]-3-one; 6′-(N-Ethyl-ptoluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran1(3H),9′-xanthen]-3-one; Methyl-6docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3Hnaphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-

Fenolftaleinas; 1-hidroksi-4-[1-(4hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3oksi-1H,3H-benzo[de]izochromen-1-il]6-oktadeciloksi-2-naftoinė rūgštis; 3′chlor-6′cikloheksilaminospiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-onas; 6′-(N-etil-ptoluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-onas; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-

21.10.31.17

Fenolftaleinas; 1-hidroksi-4-[1-(4hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3oksi-1H,3H-benzo[de]izochromen-1-il]6-oktadeciloksi-2-naftoinė rūgštis; 3′chlor-6′cikloheksilaminospiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-onas; 6′-(N-etil-ptoluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-onas; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-

Phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4hydroxy-3-methoxycarbonyl-1naphthyl)-3-oxo-1H,3Hbenzo[de]isochromen-1-yl]-6octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3′Chloro-6′cyclohexylaminospiro[isobenzofuran1(3H),9′-xanthen]-3-one; 6′-(N-Ethyl-ptoluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran1(3H),9′-xanthen]-3-one; Methyl-6docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3Hnaphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-

Lactones (excluding phenolphthalein; 1Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3’Chloro-6’cyclohexylaminospiro[isobenzofuran1(3H),9’-xanthen]-3-one; 6’-(N-Ethyl-ptoluidino)-2’-methylspiro[isobenzofuran1(3H),9’-xanthen]-3-one; Methyl-6docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3Hnaphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene2-carboxyla, gamma-Butyrolactone, and
inorganic or organic compounds of

Laktonai (išsk. fenolftaleiną; 1-hidroksi-4[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1naftil)-3-oksi-1H,3Hbenzo[de]izochromen-1-il]-6oktadeciloksi-2-naftoinę rūgštį; 3′-chlor6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-oną; 6′-(N-etil-ptoluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-oną; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2karboksilatą, gama-butirolaktoną bei
neorganinius ir organinius gyvsidabrio

21.10.31.19

21.10.31.19

Laktonai (išsk. fenolftaleiną; 1-hidroksi-4[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1naftil)-3-oksi-1H,3Hbenzo[de]izochromen-1-il]-6oktadeciloksi-2-naftoinę rūgštį; 3′-chlor6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-oną; 6′-(N-etil-ptoluidin)-2′-metilspiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-oną; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2karboksilatą, gama-butirolaktoną bei
neorganinius ir organinius gyvsidabrio

Lactones (excluding phenolphthalein; 1Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6octadecyloxy-2-naphthoic acid; 3’Chloro-6’cyclohexylaminospiro[isobenzofuran1(3H),9’-xanthen]-3-one; 6’-(N-Ethyl-ptoluidino)-2’-methylspiro[isobenzofuran1(3H),9’-xanthen]-3-one; Methyl-6docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3Hnaphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene2-carboxyla, gamma-Butyrolactone, and
inorganic or organic compounds of

Compounds containing an unfused
pyrazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure

Junginiai, kurių molekulėse yra
nekondensuotas pirazolo žiedas
(hidrintas arba nehidrintas)

21.10.31.30

21.10.31.30

Junginiai, kurių molekulėse yra
nekondensuotas pirazolo žiedas
(hidrintas arba nehidrintas)

Compounds containing an unfused
pyrazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure

Hydantoin and its derivatives

Hidantoinas ir jo dariniai

21.10.31.40

21.10.31.40

Hidantoinas ir jo dariniai

Hydantoin and its derivatives

Malonylurea (barbituric acid) and its
derivatives, and salts thereof

Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) ir
jo dariniai bei jų druskos

21.10.31.55

21.10.31.55

Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) ir
jo dariniai bei jų druskos

Malonylurea (barbituric acid) and its
derivatives, and salts thereof

Compounds containing a pyrimidine ring
(whether or not hydrogenated) or
piperazine ring in the structure
(excluding malonylurea (barbituric acid)
and its derivatives)

Junginiai, kurių molekulėse yra pirimidino
žiedas (hidrintas arba nehidrintas) arba
piperazino žiedas (išskyrus
malonilkarbamidą (barbitūro rūgštį) ir jo
darinius)

21.10.31.59

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)
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Compounds containing an unfused
triazine ring (whether or not
hydrogenated) in the structure
(excluding melamine)

Junginiai, kurių molekulėse yra
nekondensuotas triazino žiedas (hidrintas
arba nehidrintas), išskyrus melaminą

21.10.31.70

21.10.31.70

Compounds containing an unfused
Junginiai, kurių molekulėse yra
triazine ring (whether or not
nekondensuotas triazino žiedas (hidrintas
hydrogenated) in the structure
arba nehidrintas), išskyrus melaminą
(excluding melamine)

Compounds containing a phenothiazine
ring-system (whether or not
hydrogenated); not further fused

Junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino
žiedinė sistema (hidrinta arba nehidrinta),
toliau nekondensuota

21.10.31.80

21.10.31.80

Junginiai, kurių molekulėse yra fentiazino Compounds containing a phenothiazine
žiedinė sistema (hidrinta arba nehidrinta), ring-system (whether or not
toliau nekondensuota
hydrogenated); not further fused

Sulphonamides

Sulfamidai

21.10.32.00

21.10.32.00

Sulfamidai

Sulphonamides

Sugars, pure (excluding glucose, etc.);
sugar ethers and salts, etc.

Grynasis cukrus (išskyrus gliukozę ir kt.);
cukraus esteriai, druskos ir kt.

21.10.40.00

Grynasis cukrus (išskyrus gliukozę ir kt.);
cukraus esteriai, druskos ir kt.

Sugars, pure (excluding glucose, etc.);
sugar ethers and salts, etc.

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

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

21.10.51.00

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

Hormones, prostaglandins,
thromboxanes and leukotrienes, natural
or reproduced by synthesis; derivatives
and structural analogues thereof,
including chain modified polypeptides,
used primarily as hormones

Hormonai, prostaglandinai,
tromboksanai ir leukotrienai, natūralūs
arba gauti sintezės būdu; jų dariniai ir
struktūriniai analogai, įskaitant
polipeptidus su modifikuota grandine,
daugiausia vartojami kaip hormonai

21.10.52.00

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

Glycosides and vegetable alkaloids,
natural or reproduced by synthesis, and
their salts, ethers, esters and other
derivatives

Glikozidai ir augaliniai alkaloidai,
gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip
pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti
dariniai

21.10.53.00

21.10.53.00

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

Antibiotics

Antibiotikai

21.10.54.00

21.10.54.00

Antibiotikai

Antibiotics

Extracts of glands or other organs or of
their secretions (for organo-therapeutic
uses)

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų
ekstraktai, naudojami organoterapijoje

21.10.60.20

21.10.60.20

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų
ekstraktai, naudojami organoterapijoje

Extracts of glands or other organs or of
their secretions (for organo-therapeutic
uses)

21.10.60.40

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)
Human blood; animal blood prepared for
therapeutic, prophylactic or diagnostic
uses; cultures of micro-organisms; toxins
(excluding yeasts)

Liaukos ir kiti organai arba medžiagos,
Glands and other organs or substances
skirtos naudoti terapijoje arba
for therapeutic or prophylactic use, n.e.c.
profilaktikos tikslais, nenurodytos kitoje
(excluding blood and extracts of glands
vietoje (išskyrus kraują ir liaukų arba kitų
or other organs)
organų ekstraktus)

21.10.40.00

21.10.51.00

21.10.52.00

21.10.60.40

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas,
Human blood; animal blood prepared for
paruoštas naudoti terapijoje,
therapeutic, prophylactic or diagnostic
profilaktikoje arba diagnostikoje;
uses; cultures of micro-organisms; toxins
mikroorganizmų kultūros; toksinai
(excluding yeasts)
(išskyrus mieles)

21.10.60.55

21.10.60.55

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas,
paruoštas naudoti terapijoje,
profilaktikoje arba diagnostikoje;
mikroorganizmų kultūros; toksinai
(išskyrus mieles)

Medicaments containing penicillins or

21.20.11.30

21.20.11.30

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino arba Medicaments containing penicillins or
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jo darinių, turinčių penicilano rūgšties
struktūrą, arba streptomicino ar jo
darinių, skirti naudoti terapijoje arba
profilaktikai, neskirti mažmeninei
prekybai

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

jo darinių, turinčių penicilano rūgšties
struktūrą, arba streptomicino ar jo
darinių, skirti naudoti terapijoje arba
profilaktikai, neskirti mažmeninei
prekybai

derivatives thereof, with a penicillanic
acid structure, or streptomycins or their
derivatives, for therapeutic or
prophylactic uses, n.p.r.s.

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų
Medicaments of other antibiotics, n.p.r.s. antibiotikų, nesupakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

21.20.11.50

21.20.11.50

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų
antibiotikų, nesupakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

Medicaments of other antibiotics, n.p.r.s.

Medicaments of penicillins,
streptomycins or derivatives thereof, in
doses or p.r.s.

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino,
streptomicino ir jų darinių, sudozuoti
arba skirti mažmeninei prekybai

21.20.11.60

21.20.11.60

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino,
streptomicino ir jų darinių, sudozuoti
arba skirti mažmeninei prekybai

Medicaments of penicillins,
streptomycins or derivatives thereof, in
doses or p.r.s.

Medicaments of other antibiotics, p.r.s.

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų
antibiotikų, skirti mažmeninei prekybai

21.20.11.80

21.20.11.80

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų
antibiotikų, skirti mažmeninei prekybai

Medicaments of other antibiotics, p.r.s.

Medicaments containing insulin but not
antibiotics, for therapeutic or
prophylactic uses, not put up in
measured doses or for retail sale

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet
nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje
arba profilaktikai, nesudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir neskirti
mažmeninei prekybai

21.20.12.30

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

Medicaments containing hormones but
not antibiotics, for therapeutic or
prophylactic uses, not put up in
measured doses or for retail sale
(excluding insulin)

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų, bet
nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje
arba profilaktikai, nesudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir neskirti
mažmeninei prekybai (išskyrus insuliną)

21.20.12.50

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)

Medicaments containing insulin but not
antibiotics, for therapeutic or
prophylactic uses, put up in measured
doses or for retail sale

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, bet
nėra antibiotikų, skirti naudoti terapijoje
arba profilaktikai, sudozuoti
išmatuotomis dozėmis ir skirti
mažmeninei prekybai

21.20.12.60

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
Medicaments containing corticosteroid
hormones, their derivatives and
structural analogues, put up in measured
doses or for retail sale

21.20.12.30

21.20.12.50

21.20.12.60

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių
Medicaments containing corticosteroid
žievės steroidinių hormonų
hormones, their derivatives and
(kortikosteroidų), jų darinių ir struktūrinių
structural analogues, put up in measured
analogų, sudozuoti išmatuotomis
doses or for retail sale
dozėmis ir skirti mažmeninei prekybai

21.20.12.70

21.20.12.70

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių
žievės steroidinių hormonų
(kortikosteroidų), jų darinių ir struktūrinių
analogų, sudozuoti išmatuotomis
dozėmis ir skirti mažmeninei prekybai

Medicaments of alkaloids or derivatives
thereof, n.p.r.s.

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų
darinių, neskirti mažmeninei prekybai

21.20.13.10

21.20.13.10

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų
darinių, neskirti mažmeninei prekybai

Medicaments of alkaloids or derivatives
thereof, n.p.r.s.

Other medicaments for therapeutic or
prophylactic uses, of HS 3003, n.p.r.s.

Kiti vaistai, vartojami terapijoje arba
profilaktikai, priskirti SS 30.03, neskirti
mažmeninei prekybai

21.20.13.20

21.20.13.20

Kiti vaistai, vartojami terapijoje arba
profilaktikai, priskirti HS 30.03, neskirti
mažmeninei prekybai

Other medicaments for therapeutic or
prophylactic uses, of HS 3003, n.p.r.s.

Medicaments of alkaloids or derivatives
thereof, p.r.s.

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų
darinių, skirti mažmeninei prekybai

21.20.13.40

21.20.13.40

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ir jų
darinių, skirti mažmeninei prekybai

Medicaments of alkaloids or derivatives
thereof, p.r.s.

Medicaments containing vitamins,

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų,

21.20.13.60

21.20.13.60

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų,

Medicaments containing vitamins,
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provitaminų, jų dariniai ir mišiniai,
vartojami terapijoje ar profilaktikai,
sudozuoti išmatuotomis dozėmis ar skirti
mažmeninei prekybai

Kiti, niekur kitur nepriskirti vaistai,
Other medicaments of mixed or unmixed
sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų
products, p.r.s., n.e.c.
produktų, skirti mažmeninei prekybai

21.20.13.80

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

provitaminų, jų dariniai ir mišiniai,
vartojami terapijoje ar profilaktikai,
sudozuoti išmatuotomis dozėmis ar skirti
mažmeninei prekybai

provitamins, derivatives and
intermixtures thereof, for therapeutic or
prophylactic uses, put up in measured
doses or for retail sale

21.20.13.80

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.
Antisera, other immunological products
which are directly involved in the
regulation of immunological processes
and other blood fractions

Antisera, other immunological products
which are directly involved in the
regulation of immunological processes
and other blood fractions

Imuniniai serumai, kiti imunologijos
produktai, tiesiogiai susiję su
imunologinių procesų reguliavimu, ir
kitos kraujo frakcijos

21.20.21.25

21.20.21.25

Imuniniai serumai, kiti imunologijos
produktai, tiesiogiai susiję su
imunologinių procesų reguliavimu, ir
kitos kraujo frakcijos

Vaccines for human medicine

Medicininės vakcinos

21.20.21.45

21.20.21.45

Medicininės vakcinos

Vaccines for human medicine

Vaccines for veterinary medicine

Veterinarinės vakcinos

21.20.21.60

21.20.21.60

Veterinarinės vakcinos

Vaccines for veterinary medicine

Chemical contraceptive preparations
based on hormones or spermicides

Cheminės kontraceptinės priemonės,
kurių pagrindinės medžiagos yra
hormonai arba spermicidai

21.20.22.00

21.20.22.00

Cheminės kontraceptinės priemonės,
kurių pagrindinės medžiagos yra
hormonai arba spermicidai

Chemical contraceptive preparations
based on hormones or spermicides

Blood-grouping reagents

Reagentai kraujo grupei nustatyti

21.20.23.20

21.20.23.20

Reagentai kraujo grupei nustatyti

Blood-grouping reagents

Opacifying preparations for X-ray
examinations; diagnostic reagents
designed to be administered to the
patient

Kontrastiniai preparatai rentgeno
tyrimams; diagnostiniai reagentai, skirti
įvesti į paciento kūną

21.20.23.40

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

Adhesive dressings or similar articles;
impregnated or coated with
pharmaceutical substances; or put up in
forms for retail sale

Lipnioji tvarsliava ir panašūs gaminiai;
įmirkyti arba padengti farmacinėmis
medžiagomis; ar supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

21.20.24.20

21.20.24.20

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

Sterile surgical catgut

Sterilusis chirurginis ketgutas

21.20.24.30

21.20.24.30

Sterilusis chirurginis ketgutas

Sterile surgical catgut

Wadding, gauze, etc., with
pharmaceutical substances, p.r.s., n.e.c.

Vata, marlė ir panašūs, niekur kitur
nepriskirti gaminiai, įmirkyti arba
padengti farmacinėmis medžiagomis,
skirti mažmeninei prekybai

21.20.24.40

21.20.24.40

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.

First-aid boxes and kits

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai

21.20.24.60

21.20.24.60

Pirmosios pagalbos vaistinėlės ir rinkiniai First-aid boxes and kits

New pneumatic rubber tyres for motor
cars (including for racing cars)

Naujos pneumatinės guminės lengvųjų
automobilių (įskaitant lenktyninius
automobilius) padangos

22.11.11.00

22.11.11.00

Naujos pneumatinės guminės lengvųjų
automobilių (įskaitant lenktyninius
automobilius) padangos

New pneumatic rubber tyres for motor
cars (including for racing cars)

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind Naujos pneumatinės guminės motociklų
used on motorcycles or bicycles
arba dviračių padangos

22.11.12.00

22.11.12.00

Naujos pneumatinės guminės motociklų
arba dviračių padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on motorcycles or bicycles

Naujos pneumatinės guminės autobusų
New pneumatic rubber tyres for buses or
arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis
lorries with a load index ≤ 121
ne didesnis kaip 121, padangos

22.11.13.55

22.11.13.55

Naujos pneumatinės guminės autobusų
New pneumatic rubber tyres for buses or
arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis
lorries with a load index ≤ 121
ne didesnis kaip 121, padangos

New pneumatic rubber tyres for buses or Naujos pneumatinės guminės autobusų

22.11.13.57

22.11.13.57

Naujos pneumatinės guminės autobusų
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lorries with a load index > 121

arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis
didesnis kaip 121, padangos

New pneumatic rubber tyres for aircraft

Naujos pneumatinės guminės orlaivių
padangos

22.11.13.70

22.11.13.70

Naujos pneumatinės guminės orlaivių
padangos

New pneumatic rubber tyres for aircraft

Agrarian tyres; other new pneumatic
tyres, of rubber

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos
naujos guminės pneumatinės padangos

22.11.14.00

22.11.14.00

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos
naujos guminės pneumatinės padangos

Agrarian tyres; other new pneumatic
tyres, of rubber

Solid or cushion rubber tyres;
interchangeable rubber tyre treads

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės
guminės padangos; keičiamieji guminių
padangų protektoriai

22.11.15.30

22.11.15.30

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės
guminės padangos; keičiamieji guminių
padangų protektoriai

Solid or cushion rubber tyres;
interchangeable rubber tyre treads

Rubber tyre flaps

Guminių padangų ratlankių juostos

22.11.15.50

22.11.15.50

Guminių padangų ratlankių juostos

Rubber tyre flaps

Inner tubes, of rubber

Guminės kameros

22.11.15.70

22.11.15.70

Guminės kameros

Inner tubes, of rubber

Camel-back strips for retreading rubber
tyres

Protektorių juostelės, skirtos guminėms
padangoms restauruoti

22.11.16.00

22.11.16.00

Protektorių juostelės, skirtos guminėms
padangoms restauruoti

Camel-back strips for retreading rubber
tyres

Retreaded tyres of rubber of a kind used Restauruotos guminės padangos
on motor cars
lengviesiems automobiliams

22.11.20.30

22.11.20.30

Restauruotos guminės padangos
lengviesiems automobiliams

Retreaded tyres of rubber of a kind used
on motor cars

Retreaded tyres of rubber of a kind used Restauruotos guminės padangos
on buses and lorries
autobusams arba sunkvežimiams

22.11.20.50

22.11.20.50

Restauruotos guminės padangos
autobusams arba sunkvežimiams

Retreaded tyres of rubber of a kind used
on buses and lorries

22.11.20.90

22.11.20.90

Restauruotos guminės padangos
Retreaded tyres of rubber (including of a
(įskaitant orlaivių padangas) (išskyrus
kind used on aircraft; excluding of a kind
automobilių, autobusų arba sunkvežimių
used on motor cars; buses or lorries)
padangas)

Restauruotos guminės padangos
Retreaded tyres of rubber (including of a
(įskaitant orlaivių padangas) (išskyrus
kind used on aircraft; excluding of a kind
automobilių, autobusų arba sunkvežimių
used on motor cars; buses or lorries)
padangas)

arba sunkvežimių, kurių apkrovos rodiklis
lorries with a load index > 121
didesnis kaip 121, padangos

Reclaimed rubber in primary forms or in
plates, sheets or strips

Regeneruotasis kaučiukas, pirminės
formos arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalo

22.19.10.00

22.19.10.00

Regeneruotasis kaučiukas, pirminės
formos arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalo

Reclaimed rubber in primary forms or in
plates, sheets or strips

Rubber compounded with carbon black
or silica, unvulcanised

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį
primaišyta suodžių arba silicio dioksido

22.19.20.13

22.19.20.13

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį
primaišyta suodžių arba silicio dioksido

Rubber compounded with carbon black
or silica, unvulcanised

Other compounded rubber,
unvulcanised, in primary forms or in
plates, sheets or strip

Kitas nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį
primaišyta kitų medžiagų, pirminės
formos arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalo

22.19.20.19

Kitas nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį
primaišyta kitų medžiagų, pirminės
formos arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalo

Other compounded rubber,
unvulcanised, in primary forms or in
plates, sheets or strip

Forms and articles of unvulcanised
rubber (including rods; tubes; profile
shapes; discs and rings) (excluding
camel-back; strips for retreading tyres)

Formos ir gaminiai iš nevulkanizuoto
kaučiuko (įskaitant strypus, vamzdžius,
profiliuočius, diskus ir žiedus) (išskyrus
protektorių gumą, juosteles
restauruojamoms padangoms)

22.19.20.30

22.19.20.30

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)

Vulcanised rubber thread and cord

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir
kordas

22.19.20.50

22.19.20.50

Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir
kordas

Vulcanised rubber thread and cord

Plates, sheets and strip of vulcanised
rubber

Plokštės, lakštai ir juostelės iš
vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

22.19.20.70

22.19.20.70

Plokštės, lakštai ir juostelės iš
vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

Plates, sheets and strip of vulcanised
rubber
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22.19.20.83

22.19.20.83

Išspaustieji (ekstruziniai) strypai ir
profiliuočiai iš akytosios gumos

Extruded rods and profile shapes of
cellular vulcanised rubber

22.19.20.85

22.19.20.85

Kietosios gumos plokštės, lakštai ir
juostelės grindų dangai

Plates, sheets, strips for floor covering of
solid vulcanised rubber

Extruded solid rubber rods and profiles

Išspaustieji (ekstruziniai) kietieji guminiai
strypai ir profiliuočiai

22.19.20.87

22.19.20.87

Išspaustieji (ekstruziniai) kietieji guminiai
Extruded solid rubber rods and profiles
strypai ir profiliuočiai

Rubber tubing not reinforced

Nesutvirtinti guminiai vamzdžiai

22.19.30.30

22.19.30.30

Nesutvirtinti guminiai vamzdžiai

Rubber tubing not reinforced

Rubber hose reinforced with metal

Sutvirtintos metalu guminės žarnos

22.19.30.55

22.19.30.55

Sutvirtintos metalu guminės žarnos

Rubber hose reinforced with metal

Rubber hose reinforced with textiles

Sutvirtintos tekstilės medžiagomis
guminės žarnos

22.19.30.57

Sutvirtintos tekstilės medžiagomis
guminės žarnos

Rubber hose reinforced with textiles

Rubber hose reinforced or combined
with other materials (excluding rubber
hose reinforced with metal or textiles)

Guminės žarnos, sutvirtintos kitomis
medžiagomis ar kitu būdu su jomis
kombinuotos (išskyrus gumines žarnas,
sutvirtintas metalu arba tekstilės
medžiagomis)

22.19.30.59

22.19.30.59

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)

Rubber hose assemblies

Guminių žarnų rinkiniai

22.19.30.57

22.19.30.70

22.19.30.70

Guminių žarnų rinkiniai

Rubber hose assemblies

Rubber transmission belts of trapezoidal
Guminiai trapeciniai ir (arba) juosteliniai
and/or striped configuration (including
pavarų diržai (įskaitant V-diržus)
V-belts)

22.19.40.30

22.19.40.30

Guminiai trapeciniai ir (arba) juosteliniai
pavarų diržai (įskaitant V-diržus)

Rubber transmission belts of trapezoidal
and/or striped configuration (including
V-belts)

Rubber conveyor belts

Guminės konvejerių juostos

22.19.40.50

22.19.40.50

Guminės konvejerių juostos

Rubber conveyor belts

Rubber synchronous belts

Guminiai sinchroniniai diržai

22.19.40.70

22.19.40.70

Guminiai sinchroniniai diržai

Rubber synchronous belts

Rubber transmission belts (excluding Vbelts and V-belting, trapezoidal and/or
striped configuration, conveyor belt,
synchronous belt)

Guminiai pavarų diržai (išskyrus
trapecinius ir (arba) juostelinius V-diržus
ir V-diržines pavaras, konvejerių juostas,
sinchroninius diržus)

22.19.40.90

22.19.40.90

Guminiai pavarų diržai (išskyrus
trapecinius ir (arba) juostelinius V-diržus
ir V-diržines pavaras, konvejerių juostas,
sinchroninius diržus)

Rubber transmission belts (excluding Vbelts and V-belting, trapezoidal and/or
striped configuration, conveyor belt,
synchronous belt)

Adhesive tape of rubberised textiles of a
width ≤ 20 cm

Lipniosios juostos iš gumuotos tekstilės,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

22.19.50.50

22.19.50.50

Lipniosios juostos iš gumuotos tekstilės,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

Adhesive tape of rubberised textiles of a
width ≤ 20 cm

Rubberised textile fabrics (excluding
adhesive tape of a width ≤ 20 cm)

Gumuoti tekstilės audiniai (išskyrus
lipniąsias juostas, kurių plotis ne didesnis
kaip 20 cm)

22.19.50.70

22.19.50.70

Gumuoti tekstilės audiniai (išskyrus
Rubberised textile fabrics (excluding
lipniąsias juostas, kurių plotis ne didesnis
adhesive tape of a width ≤ 20 cm)
kaip 20 cm)

Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves, mittens
and mitts), for all purposes, of vulcanised
rubber other than hard rubber

Įvairios paskirties drabužiai ir drabužių
priedai (įskaitant pirštines, kumštines
pirštines ir puspirštines) iš gumos,
išskyrus kietąją gumą

22.19.60.00

22.19.60.00

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

Sheath contraceptives

Prezervatyvų tipo kontraceptinės
priemonės

22.19.71.20

22.19.71.20

Prezervatyvų tipo kontraceptinės
priemonės

Sheath contraceptives

22.19.71.30

22.19.71.30

Higienos arba farmacijos dirbiniai iš
gumos (išskyrus prezervatyvų tipo
kontraceptines priemones)

Hygienic or pharmaceutical articles of
rubber (excluding sheath contraceptives)

Higienos arba farmacijos dirbiniai iš
Hygienic or pharmaceutical articles of
gumos (išskyrus prezervatyvų tipo
rubber (excluding sheath contraceptives)
kontraceptines priemones)
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Floor coverings and mats of vulcanised
rubber, non-cellular

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios
gumos

22.19.72.00

22.19.72.00

Grindų danga ir dembliai iš neakytosios
gumos

Floor coverings and mats of vulcanised
rubber, non-cellular

Articles of cellular rubber, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akytosios gumos

22.19.73.10

22.19.73.10

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akytosios gumos

Articles of cellular rubber, n.e.s.

Erasers, of vulcanised rubber

Trintukai iš gumos

22.19.73.21

22.19.73.21

Trintukai iš gumos

Erasers, of vulcanised rubber

Seals, of vulcanised rubber

Sandarikliai iš gumos

22.19.73.23

22.19.73.23

Sandarikliai iš gumos

Seals, of vulcanised rubber

Boat or dock fenders, whether or not
inflatable, of vulcanised rubber; other
inflatable articles, of vulcanised rubber

Pripučiamos arba nepripučiamos laivų
bortų arba dokų apsaugos atramos iš
gumos; kiti pripučiami dirbiniai iš gumos

22.19.73.30

22.19.73.30

Pripučiamos arba nepripučiamos laivų
Boat or dock fenders, whether or not
bortų arba dokų apsaugos atramos iš
inflatable, of vulcanised rubber; other
gumos; kiti pripučiami dirbiniai iš gumos inflatable articles, of vulcanised rubber

Rubber-to-metal bonded articles for
tractors and motor vehicles

Gumos metalo gaminiai, skirti
traktoriams ir variklinėms transporto
priemonėms

22.19.73.45

22.19.73.45

Gumos metalo gaminiai, skirti
traktoriams ir variklinėms transporto
priemonėms

Rubber-to-metal bonded articles for
tractors and motor vehicles

Moulded rubber articles for tractors and
motor vehicles

Lietieji gumos gaminiai traktoriams ir
variklinėms transporto priemonėms

22.19.73.47

22.19.73.47

Lietieji gumos gaminiai traktoriams ir
variklinėms transporto priemonėms

Moulded rubber articles for tractors and
motor vehicles

Rubber-to-metal bonded articles for
other uses than for tractors and motor
vehicles

Gumos metalo gaminiai, išskyrus
gaminius traktoriams ir variklinėms
transporto priemonėms

22.19.73.49

22.19.73.49

Gumos metalo gaminiai, kitokios
paskirties negu skirti traktoriams ir
variklinėms transporto priemonėms

Rubber-to-metal bonded articles for
other uses than for tractors and motor
vehicles

Outer soles and heels, of rubber

Guminiai išoriniai padai ir kulnai

22.19.73.50

22.19.73.50

Guminiai išoriniai padai ir kulnai

Outer soles and heels, of rubber

Articles of vulcanised solid rubber other
than for tractors and motor vehicles

Kietosios gumos gaminiai, išskyrus
gaminius traktoriams ir variklinėms
transporto priemonėms

22.19.73.65

22.19.73.65

Kietosios gumos gaminiai, išskyrus
gaminius traktoriams ir variklinėms
transporto priemonėms

Articles of vulcanised solid rubber other
than for tractors and motor vehicles

Hard rubber in all forms incl.waste and
scrap; articles of hard rubber, n.e.s.

Įvairaus pavidalo kietoji guma, įskaitant
atliekas ir laužą; niekur kitur nepriskirti
kietosios gumos gaminiai

22.19.73.79

22.19.73.79

Įvairaus pavidalo kietoji guma, įskaitant
atliekas ir laužą; niekur kitur nepriskirti
kietosios gumos gaminiai

Hard rubber in all forms incl.waste and
scrap; articles of hard rubber, n.e.s.

Monofilament with any cross-sectional
dimension > 1 mm, rods, sticks, profile
shapes, of polymers of ethylene
(including surface worked but not
otherwise worked)

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)

22.21.10.50

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)

Monofilament with any cross-sectional
dimension > 1 mm, rods, sticks, profile
shapes, of polymers of vinyl chloride
(including surface worked but not
otherwise worked)

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)

22.21.10.70

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)

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)

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris
skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm,
strypai, virbai ir profiliuočiai iš plastikų
(išskyrus iš etileno polimerų arba
vinilchlorido polimerų)

22.21.10.90

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)
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22.21.21.30

22.21.21.30

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių
apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba
celiuliozinių medžiagų

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
of ethylene
etileno polimerų

22.21.21.53

22.21.21.53

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš Rigid tubes, pipes and hoses of polymers
etileno polimerų
of ethylene

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
of propylene
propileno polimerų

22.21.21.55

22.21.21.55

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš Rigid tubes, pipes and hoses of polymers
propileno polimerų
of propylene

Rigid tubes, pipes and hoses of polymers Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
of vinyl chloride
vinilchlorido polimerų

22.21.21.57

22.21.21.57

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš Rigid tubes, pipes and hoses of polymers
vinilchlorido polimerų
of vinyl chloride

22.21.21.70

22.21.21.70

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)

22.21.29.20

22.21.29.20

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

22.21.29.35

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

22.21.29.37

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

22.21.29.50

22.21.29.50

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir
žarnos (išskyrus dirbtines žarnas, dešrų
arba dešrelių apvalkalus, standžiuosius,
lanksčiuosius vamzdžius ir vamzdelius,
kurių mažiausias trūkio slėgis yra 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)

Artificial guts (sausage skins) of
hardened protein or cellulosic materials

Rigid tubes, pipes and hoses of plastics
(excluding of polymers of ethylene, of
polymers of propylene, of polymers of
vinyl chloride)

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių
apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba
celiuliozinių medžiagų

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
plastikų (išskyrus iš etileno polimerų, iš
propileno polimerų, iš vinilchlorido
polimerų)

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos
Flexible tubes, pipes and hoses of
iš plastikų, kurių mažiausias trūkio slėgis
plastics, with a burst pressure ≥ 27,6 MPa
ne mažesnis kaip 27,6 Mpa
Flexible tubes, pipes and hoses of
plastics, not reinforced or otherwise
combined with other materials, without
fittings

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, with
fittings, seals or connectors

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos
iš plastikų, nearmuoti ir kitaip nesuderinti
su kitomis medžiagomis, su
jungiamosiomis detalėmis, sandarikliais
ar jungikliais

Plastic tubes, pipes and hoses (excluding
artificial guts, sausage skins, rigid, flexible
tubes and pipes having a minimum burst
pressure of 27,6 MPa)

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir
žarnos (išskyrus dirbtines žarnas, dešrų
arba dešrelių apvalkalus, standžiuosius,
lanksčiuosius vamzdžius ir vamzdelius,
kurių mažiausias trūkio slėgis – 27,6 Mpa)

22.21.29.35

22.21.29.37

Artificial guts (sausage skins) of
hardened protein or cellulosic materials

Fittings, e.g. joints, elbows, flanges, of
plastics, for tubes, pipes and hoses

Vamzdžių, vamzdelių ir žarnų
jungiamosios detalės, pvz., jungtys,
alkūnės ir jungės, iš plastikų

22.21.29.70

22.21.29.70

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

Other plates..., of polymers of ethylene,
not reinforced, thickness ≤ 0,125 mm

Kitos nearmuotos plokštės ir panašūs
gaminiai iš polietileno, kurių storis ne
didesnis kaip 0,125 mm

22.21.30.10

22.21.30.10

Kitos nearmuotos plokštės 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

Other plates..., of polymers of ethylene,
not reinforced, etc., thickness > 0,125
mm

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš
polietileno, nearmuotos ir kt., kurių storis
didesnis kaip 0,125 mm

22.21.30.17

22.21.30.17

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš
Other plates..., of polymers of ethylene,
polietileno, nearmuotos ir kt., kurių storis not reinforced, etc., thickness > 0,125
didesnis kaip 0,125 mm
mm

Other plates..., of biaxially orientated

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš

22.21.30.21

22.21.30.21

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš
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PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name
polymers of propylene, thickness ≤ 0,10
mm

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

dviašės orientacijos propileno polimerų,
kurių storis ne didesnis kaip 0,10 mm

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš kitų
Other plates..., of polymers of propylene,
propileno polimerų, kurių storis ne
thickness ≤ 0,10 mm, others
didesnis kaip 0,10 mm

22.21.30.23

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

dviašės orientacijos propileno polimerų,
kurių storis ne didesnis kaip 0,10 mm

polymers of propylene, thickness ≤ 0,10
mm

22.21.30.23

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš kitų
propileno polimerų, kurių storis ne
didesnis kaip 0,10 mm

Other plates..., of polymers of propylene,
thickness ≤ 0,10 mm, others

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, plokštės ir
Other plates..., of non-cellular polymers panašūs gaminiai iš neakytų propileno
of propylene, thickness > 0,10 mm, n.e.c. polimerų, kurių storis didesnis kaip 0,10
mm

22.21.30.26

22.21.30.26

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, plokštės ir
panašūs gaminiai iš neakytų propileno
Other plates..., of non-cellular polymers
polimerų, kurių storis didesnis kaip 0,10 of propylene, thickness > 0,10 mm, n.e.c.
mm

Other plates..., of polymers of styrene,
not reinforced, etc.

22.21.30.30

22.21.30.30

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš
nearmuotų stireno polimerų ir kt.

22.21.30.35

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
Other plates, sheets, film, foil and strip, of
storis ne didesnis kaip 1 mm ir kuriuose polymers of vinyl chloride, containing ≥ 6
plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6 % % of plasticisers, thickness ≤ 1 mm
medžiagos masės

22.21.30.36

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
Other plates, sheets, film, foil and strip, of
storis didesnis kaip 1 mm ir kuriuose
polymers of vinyl chloride, containing ≥ 6
plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6 % % of plasticisers, thickness > 1 mm
medžiagos masės

22.21.30.37

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

Other plates, sheets, film, foil and strip, of
polymers of vinyl chloride, containing < 6
% of plasticisers, thickness > 1 mm

Kitos plokštės ir panašūs gaminiai iš
nearmuotų stireno polimerų ir kt.

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
Other plates, sheets, film, foil and strip, of juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
polymers of vinyl chloride, containing ≥ 6 storis ne didesnis kaip 1 mm ir kuriuose
% of plasticisers, thickness ≤ 1 mm
plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6 %
medžiagos masės
Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
Other plates, sheets, film, foil and strip, of juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
polymers of vinyl chloride, containing ≥ 6 storis didesnis kaip 1 mm ir kuriuose
% of plasticisers, thickness > 1 mm
plastifikatoriai sudaro ne mažiau kaip 6 %
medžiagos masės
Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
Other plates, sheets, film, foil and strip, of juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
polymers of vinyl chloride, containing < 6 storis ne didesnis kaip 1 mm ir kuriuose
% of plasticisers, thickness ≤ 1 mm
plastifikatoriai sudaro mažiau kaip 6 %
medžiagos masės

22.21.30.35

22.21.30.36

22.21.30.37

Other plates..., of polymers of styrene,
not reinforced, etc.

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
Other plates, sheets, film, foil and strip, of juostos iš vinilchlorido polimerų, kurių
polymers of vinyl chloride, containing < 6 storis didesnis kaip 1 mm ir kuriuose
% of plasticisers, thickness > 1 mm
plastifikatoriai sudaro mažiau kaip 6 %
medžiagos masės

22.21.30.38

22.21.30.38

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

Plates..., of polymethyl methacrylate, not Plokštės ir panašūs gaminiai iš
reinforced, etc.
nearmuoto polimetilmetakrilato ir kt.

22.21.30.53

22.21.30.53

Plokštės ir panašūs gaminiai iš
nearmuoto polimetilmetakrilato ir kt.

Plates..., of polymethyl methacrylate, not
reinforced, etc.

22.21.30.59

22.21.30.59

Niekur kitur nepriskirtos plokštės ir
panašūs gaminiai iš kitų nearmuotų
akrilo polimerų ir kt.

Plates..., of other acrylic polymers, not
reinforced, etc., n.e.c.

22.21.30.61

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų polikarbonatų, išskyrus
lipniąją, armuotą, laminuotą, su pagrindu
ir (arba) panašiai suderintą su kitomis
medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą

Plates..., of other acrylic polymers, not
reinforced, etc., n.e.c.
Plates, sheets, film, foil, strip of
polycarbonates, non-cellular excluding
floor, wall, ceiling coverings - selfadhesive, reinforced, laminated,
supported/similarly combined with other
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Niekur kitur nepriskirtos plokštės ir
panašūs gaminiai iš kitų nearmuotų
akrilo polimerų ir kt.
Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų polikarbonatų, išskyrus
lipniąją, armuotą, laminuotą, su pagrindu
ir (arba) panašiai suderintą su kitomis
medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą

22.21.30.61

Plates, sheets, film, foil, strip of
polycarbonates, non-cellular excluding
floor, wall, ceiling coverings - selfadhesive, reinforced, laminated,
supported/similarly combined with other
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PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

materials
Plates..., of unsaturated polyesters, not
reinforced, etc.

PRODCOM 2017 Name
materials

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš nearmuotų nesočiųjų poliesterių ir kt.

22.21.30.63

22.21.30.63

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės Plates..., of unsaturated polyesters, not
iš nearmuotų nesočiųjų poliesterių ir kt. reinforced, etc.

Plates, sheets, film, foil, strip, of
Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
polyethylene terephthalate, not
iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt.,
reinforced, etc., of a thickness ≤ 0,35 mm kurių storis ne didesnis kaip 0,35 mm

22.21.30.65

22.21.30.65

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės Plates, sheets, film, foil, strip, of
iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt., polyethylene terephthalate, not
kurių storis ne didesnis kaip 0,35 mm
reinforced, etc., of a thickness ≤ 0,35 mm

Plates, sheets, film, foil, strip, of
Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
polyethylene terephthalate, not
iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt.,
reinforced, etc., of a thickness > 0,35 mm kurių storis didesnis kaip 0,35 mm

22.21.30.67

22.21.30.67

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės Plates, sheets, film, foil, strip, of
iš nearmuoto polietileno tereftalato ir kt., polyethylene terephthalate, not
kurių storis didesnis kaip 0,35 mm
reinforced, etc., of a thickness > 0,35 mm

22.21.30.69

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų poliesterių, išskyrus lipniąją
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

22.21.30.70

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš neakytų plastikų arba jų
cheminių darinių, nearmuotų,
nelaminuotų, be pagrindo ar 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 noncellular 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)

22.21.30.82

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų poliamidų (išskyrus lipniąją,
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)

22.21.30.86

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 noncellular 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)

22.21.30.90

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės, iš neakytųjų
plastikų, nearmuotų, nelaminuotų, be
pagrindo ar panašiai nesuderintų su
kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius

Plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics, n.e.c., not reinforced,
laminated, supported or similarly
combined with other materials
(excluding self-adhesive products, floor,

Plates, sheets, film, foil, strip of
polyesters, non-cellular excluding floor,
wall, ceiling coverings, self-adhesive - of
polycarbonates, polyethylene
terephthalate, unsaturated polyesters

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų poliesterių, išskyrus lipniąją
grindų, sienų, lubų dangą iš
polikarbonatų, polietileno tereftalato,
nesočiųjų poliesterių

Plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular 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)

Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš neakytų plastikų arba jų
cheminių darinių, nearmuotų,
nelaminuotų, be pagrindo ar panašiai
nesuderintų su kitomis medžiagomis
(išskyrus lipnius gaminius, taip pat
grindų, sienų ir lubų dangą, priskirtą SS
39.18 pozicijai)

Plates, sheets, film, foil, strip of
polyamides, non-cellular (excluding floor,
wall, ceiling coverings, self-adhesive,
reinforced, laminated,
supported/similarly combined with other
materials)

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės
iš neakytųjų poliamidų (išskyrus lipniąją,
armuotą laminuotą, su pagrindu ir (arba)
panašiai suderintą su kitomis
medžiagomis grindų, sienų, lubų dangą)

Plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular 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)

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 SS
39.18 pozicijai)

Plates, sheets, film, foil and strip, of noncellular plastics, n.e.c., not reinforced,
laminated, supported or similarly
combined with other materials
(excluding self-adhesive products, floor,

Niekur kitur nepriskirtos plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės, iš neakytųjų
plastikų, nearmuotų, nelaminuotų, be
pagrindo ar panašiai nesuderintų su
kitomis medžiagomis (išskyrus lipnius
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PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

wall and ceiling coverings of HS 3918
and sterile surgical or dental adhesion
barriers of CN 3006 10 30)

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

gaminius, grindų, sienų, lubų dangą,
priskirtus SS 39.18 pozicijai, ir sterilias
chirurgines arba odontologines
priemones, neleidžiančias susidaryti
sąaugoms, priskirtas KN 3006 10 30
pozicijai)

PRODCOM 2017 Pavadinimas
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)

PRODCOM 2017 Name

wall and ceiling coverings of HS 3918
and sterile surgical or dental adhesion
barriers of CN 3006 10 30)

Plates, sheet, film, foil and strip of cellular Akytųjų stireno polimerų plokštės, lakštai,
polymers of styrene
plėvelės, folijos ir juostelės

22.21.41.20

22.21.41.20

Akytųjų stireno polimerų plokštės, lakštai, Plates, sheet, film, foil and strip of cellular
plėvelės, folijos ir juostelės
polymers of styrene

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular polymers of vinyl chloride

Akytųjų vinilchlorido polimerų plokštės,
lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

22.21.41.30

22.21.41.30

Akytųjų vinilchlorido polimerų plokštės,
lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular polymers of vinyl chloride

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular polyurethanes

Akytojo poliuretano plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės

22.21.41.50

22.21.41.50

Akytojo poliuretano plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular polyurethanes

Plates, sheets, film, foil and strip of
regenerated cellular cellulose

Akytosios regeneruotosios celiuliozės
plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės

22.21.41.70

22.21.41.70

Akytosios regeneruotosios celiuliozės
plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės

Plates, sheets, film, foil and strip of
regenerated cellular cellulose

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular plastics (excluding of polymers of
styrene, of polymers of vinyl chloride, of
polyurethanes, of regenerated cellulose)

Akytųjų plastikų plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės (išskyrus iš
stireno ar vinilchlorido polimerų,
poliuretanų, regeneruotosios celiuliozės)

22.21.41.80

Akytųjų plastikų plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos ir juostelės (išskyrus iš
stireno ar vinilchlorido polimerų,
poliuretanų, regeneruotosios celiuliozės)

Plates, sheets, film, foil and strip of
cellular plastics (excluding of polymers of
styrene, of polymers of vinyl chloride, of
polyurethanes, of regenerated cellulose)

Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip
of condensation or rearrangement
polymerisation products, polyesters,
reinforced, laminated,
supported/similarly comb. with other
materials)

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

22.21.42.30

22.21.42.30

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)

Non-cellular plates, strips..., of phenolic
resins

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės,
folija juostelės iš fenolio dervų

22.21.42.50

22.21.42.50

Neakytosios plokštės, lakštai, plėvelės,
folija juostelės iš fenolio dervų

Non-cellular plates, strips..., of phenolic
resins

Non-cellular plates, sheets, film, foil, strip
of condensation or rearrangement
polymerisation products, amino-resins
(high pressure laminates, decorative
surface one/both sides)

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)

22.21.42.75

22.21.42.75

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)

Other plates, sheets, films, foil and strip,
of polymerisation products

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš polimerizacijos produktų

22.21.42.79

22.21.42.79

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš polimerizacijos produktų

Other plates, sheets, films, foil and strip,
of polymerisation products

Other plates..., non-cellular of plastics
other than made by polymerisation

Kitokios neakytosios plastikinės ne
polimerizacijos būdu pagamintos
plokštės ir kt.

22.21.42.80

22.21.42.80

Kitokios neakytosios plastikinės ne
polimerizacijos būdu pagamintos
plokštės ir kt.

Other plates..., non-cellular of plastics
other than made by polymerisation

Sacks and bags of polymers of ethylene

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš

22.22.11.00

22.22.11.00

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš

Sacks and bags of polymers of ethylene
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(including cones)

etileno polimerų

Plastic sacks and bags (including cones)
(excluding of polymers of ethylene)

Plastikiniai maišai ir krepšiai (įskaitant
kūginius) (išskyrus iš etileno polimerų)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

etileno polimerų

(including cones)

22.22.12.00

22.22.12.00

Plastikiniai maišai ir krepšiai (įskaitant
kūginius) (išskyrus iš etileno polimerų)

Plastic sacks and bags (including cones)
(excluding of polymers of ethylene)

Plastic boxes, cases, crates and similar
Plastikinės dėžės, dėžutės, rėmai ir
articles for the conveyance or packing of panašūs gaminiai prekėms vežti arba
goods
pakuoti

22.22.13.00

22.22.13.00

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

Plastic carboys, bottles, flasks and similar Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir
articles for the conveyance or packing of panašūs gaminiai prekėms vežti arba
goods, of a capacity ≤ 2 litres
pakuoti, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l

22.22.14.50

22.22.14.50

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir Plastic carboys, bottles, flasks and similar
panašūs gaminiai prekėms vežti arba
articles for the conveyance or packing of
pakuoti, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l
goods, of a capacity ≤ 2 litres

Plastic carboys, bottles, flasks and similar Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir
articles for the conveyance or packing of panašūs gaminiai prekėms vežti arba
goods, of a capacity > 2 litres
pakuoti, kurių talpa didesnė kaip 2 l

22.22.14.70

22.22.14.70

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, flakonai ir Plastic carboys, bottles, flasks and similar
panašūs gaminiai prekėms vežti arba
articles for the conveyance or packing of
pakuoti, kurių talpa didesnė kaip 2 l
goods, of a capacity > 2 litres

Spools, cops, bobbins and similar
supports, of plastics

Ritės, antgaliai, šeivos ir panašūs laikikliai
iš plastikų

22.22.19.10

22.22.19.10

Ritės, antgaliai, šeivos ir panašūs laikikliai Spools, cops, bobbins and similar
iš plastikų
supports, of plastics

Plastic stoppers, lids, caps, capsules and
other closures

Plastikiniai kamščiai, dangteliai,
gaubtukai, apvalkalai ir kiti uždarymo
reikmenys

22.22.19.25

22.22.19.25

Plastikiniai kamščiai, dangteliai,
gaubtukai, apvalkalai ir kiti uždarymo
reikmenys

Plastic stoppers, lids, caps, capsules and
other closures

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)

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)

22.22.19.50

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)

Floor coverings in rolls or in tiles and wall
or ceiling coverings consisting of a
support impregnated, coated or covered
with polyvinyl chloride

Grindų danga, susukta į ritinius arba
plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų
danga, sudaryta iš pagrindo, įmirkyto,
vilkto arba dengto polivinilchloridu

22.23.11.55

22.23.11.55

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

Other floor, wall, ceiling... coverings of
polymers of vinyl chloride

Kita grindų, sienų, lubų ir kt. danga iš
vinilchlorido polimerų

22.23.11.59

22.23.11.59

Kita grindų, sienų, lubų ir kt. danga iš
vinilchlorido polimerų

Other floor, wall, ceiling... coverings of
polymers of vinyl chloride

Floor coverings in rolls or in tiles; and
wall or ceiling coverings of plastics
(excluding of polymers of vinyl chloride)

Grindų danga, susukta į ritinius arba
plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų
danga iš plastikų (išskyrus iš vinilchlorido
polimerų)

22.23.11.90

22.23.11.90

Grindų danga, susukta į ritinius arba
Floor coverings in rolls or in tiles; and
plokščių pavidalo, ir sienų arba lubų
wall or ceiling coverings of plastics
danga iš plastikų (išskyrus iš vinilchlorido
(excluding of polymers of vinyl chloride)
polimerų)

Plastic baths, shower-baths, sinks and
wash-basins

Plastikinės vonios, dušai, kriauklės ir
praustuvės

22.23.12.50

22.23.12.50

Plastikinės vonios, dušai, kriauklės ir
praustuvės

Plastic baths, shower-baths, sinks and
wash-basins

Plastic lavatory seats and covers

Plastikinės unitazų sėdynės ir dangteliai

22.23.12.70

22.23.12.70

Plastikinės unitazų sėdynės ir dangteliai

Plastic lavatory seats and covers

Plastic bidets, lavatory pans, flushing
cisterns and similar sanitary ware
(excluding baths, showers-baths, sinks

Plastikinės bidė, nutekamieji unitazų
latakai, tualeto bakeliai ir panašūs
santechnikos gaminiai (išskyrus vonias,

22.23.12.90

22.23.12.90

Plastikinės bidė, nutekamieji unitazų
latakai, tualeto bakeliai ir panašūs
santechnikos gaminiai (išskyrus vonias,

Plastic bidets, lavatory pans, flushing
cisterns and similar sanitary ware
(excluding baths, showers-baths, sinks
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dušus, kriaukles ir praustuves, unitazų
sėdynes ir dangtelius)

PRODCOM 2017 Pavadinimas
dušus, kriaukles ir praustuves, unitazų
sėdynes ir dangtelius)

PRODCOM 2017 Name
and wash-basins, lavatory seats and
covers)

Plastic reservoirs, tanks, vats,
Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir
intermediate bulk and similar containers, panašios talpyklos, kurių talpa didesnė
of a capacity > 300 litres
kaip 300 l

22.23.13.00

22.23.13.00

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir Plastic reservoirs, tanks, vats,
panašios talpyklos, kurių talpa didesnė
intermediate bulk and similar containers,
kaip 300 l
of a capacity > 300 litres

Plastic doors, windows and their frames
and thresholds for doors

22.23.14.50

22.23.14.50

Plastikinės durys, langai ir jų rėmai, durų
slenksčiai

Plastic doors, windows and their frames
and thresholds for doors

22.23.14.70

22.23.14.70

Plastikinės langinės, žaliuzės ir panašūs
dirbiniai bei jų dalys

Plastic shutters, blinds and similar articles
and parts thereof

22.23.15.00

22.23.15.00

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)

22.23.19.50

22.23.19.50

Statybinės jungiamosios detalės ir
aptaisai plastikams stacionariai įtvirtinti

Builder’s fittings and mountings intended
for permanent installation of plastics
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.

Plastikinės durys, langai ir jų rėmai, durų
slenksčiai

Plastic shutters, blinds and similar articles Plastikinės langinės, žaliuzės ir panašūs
and parts thereof
dirbiniai bei jų dalys
Linoleum, floor coverings consisting of a
coating or covering applied on a textile
backing (excluding sheets and plates of
linoleum compounds)

Linoleumas, grindų danga, sudaryta iš
apvalkalo arba dangos, pritvirtintos prie
tekstilinio pagrindo (išskyrus lakštus ir
plokštes, sudarytus iš linoleumo mišinių)

Builder’s fittings and mountings intended Statybinės jungiamosios detalės ir
for permanent installation of plastics
aptaisai plastikams stacionariai įtvirtinti
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.

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai
statybos reikmenys grindų, sienų,
pertvarinių sienų, lubų, stogų gamybai ir
pan., plastikiniai stoglatakiai ir priedai,
laiptų turėklai, tvoros ir pan.,
parduotuvėms, fabrikams, sandėliams ir
pan., plastikinė architektūrinė puošyba,
pvz., kaneliūros, skliautai ir frizai

22.23.19.90

22.23.19.90

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai
statybos reikmenys grindų, sienų,
pertvarinių sienų, lubų, stogų gamybai ir
pan., plastikiniai stoglatakiai ir priedai,
laiptų turėklai, tvoros ir pan.,
parduotuvėms, fabrikams, sandėliams ir
pan., plastikinė architektūrinė puošyba,
pvz., kaneliūros, skliautai ir frizai

Prefabricated buildings, of plastics

Surenkamieji plastikiniai pastatai

22.23.20.00

22.23.20.00

Surenkamieji plastikiniai pastatai

Prefabricated buildings, of plastics
Plastic articles of apparel and clothing
accessories (including gloves, raincoats,
aprons, belts and babies’ bibs) (excluding
headgear)

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai
Plastic articles of apparel and clothing
(įskaitant galvos apdangalus, pirštines,
accessories (including headgear, gloves,
lietpalčius, prijuostes, diržus ir kūdikių
raincoats, aprons, belts and babies’ bibs)
seilinukus) (išskyrus apsauginius galvos
(excluding safety headgear)
apdangalus)

22.29.10.10

22.29.10.00

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai
(įskaitant pirštines, lietpalčius, prijuostes,
diržus ir kūdikių seilinukus) (išskyrus
galvos apdangalus)

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai
Plastic articles of apparel and clothing
(įskaitant galvos apdangalus, pirštines,
accessories (including headgear, gloves,
lietpalčius, prijuostes, diržus ir kūdikių
raincoats, aprons, belts and babies’ bibs)
seilinukus) (išskyrus apsauginius galvos
(excluding safety headgear)
apdangalus)

22.29.10.10

32.99.11.90

Guminiai ar plastikiniai galvos apdangalai Headgear of rubber or plastic (excluding
(išskyrus apsauginius galvos apdangalus) safety headgear)

22.29.21.30

Plastikinės lipnios juostelės, kurių danga
sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba
sintetinio kaučiuko, susuktos į ritinius,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

22.29.21.40

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai,
Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos tape, strip and other flat shapes, of
plokščios formos, susuktos į ritinius, kurių plastics, in rolls ≤ 20 cm wide (excluding

Self-adhesive strips of plastic with a
coating consisting of unvulcanised
natural or synthetic rubber, in rolls of a
width ≤ 20 cm

Plastikinės lipnios juostelės, kurių danga
sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba
sintetinio kaučiuko, susuktos į ritinius,
kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
tape, strip and other flat shapes, of
plastics, in rolls ≤ 20 cm wide (excluding

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos
plokščios formos, susuktos į ritinius, kurių
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plastic strips coated with unvulcanised
natural or synthetic rubber)

plotis ne didesnis kaip 20 cm, (išskyrus
plastikines juosteles, padengtas
nevulkanizuotu gamtiniu arba sintetiniu
kaučiuku)

plotis ne didesnis kaip 20 cm, (išskyrus
plastikines juosteles, padengtas
nevulkanizuotu gamtiniu arba sintetiniu
kaučiuku)

plastic strips coated with unvulcanised
natural or synthetic rubber)

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)

Plastikinės lipnios plokštės, lakštai,
plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos
plokščios formos, susuktos arba
nesusuktos į ritinius, kurių plotis didesnis
kaip 20 cm (išskyrus SS 3918 pozicijai
priskirtą grindų, sienų ir lubų dangą)

22.29.22.40

22.29.22.40

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 39.18 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)

Tableware and kitchenware of plastic

Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys

22.29.23.20

22.29.23.20

Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys

Tableware and kitchenware of plastic

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)

Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto
reikmenys (išskyrus stalo ir virtuvės
reikmenis, vonias, dušo kabinas,
praustuves, bidė, unitazų sėdynes ir
dangtelius, nutekamuosius unitazų
latakus, tualeto bakelius ir panašius
santechnikos gaminius)

22.29.23.40

22.29.23.40

Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto
reikmenys (išskyrus stalo 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)

Plastic parts for lamps, lighting fittings
and illuminated signs and name-plates

Plastikinės lempų dalys, šviestuvai bei
šviečiantieji ženklai ir iškabos

22.29.24.00

22.29.24.00

Plastikinės lempų dalys, šviestuvai bei
šviečiantieji ženklai ir iškabos

Plastic parts for lamps, lighting fittings
and illuminated signs and name-plates
Office or school supplies of plastic
(including paperweights, paper-knives,
blotting pads, pen-rests and book marks)
Plastic fittings for furniture, coachwork or
the like

Plastikiniai biuro arba mokykliniai
Office or school supplies of plastic
reikmenys (įskaitant prespapjė,
(including paperweights, paper-knives,
popieriaus pjaustiklius, biuvarus,
blotting pads, pen-rests and book marks) plunksnakočių laikiklius ir knygų
spaudus)

22.29.25.00

22.29.25.00

Plastikiniai biuro arba mokykliniai
reikmenys (įskaitant prespapjė,
popieriaus pjaustiklius, biuvarus,
plunksnakočių laikiklius ir knygų
spaudus)

Plastic fittings for furniture, coachwork or Plastikinės baldų, kėbulų ir panašių
the like
dirbinių jungiamosios detalės

22.29.26.10

22.29.26.10

Plastikinės baldų, kėbulų ir panašių
dirbinių jungiamosios detalės

Statuettes and other ornamental articles
of plastic (including photograph, picture
and similar frames)

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš
plastikų (įskaitant fotografijų, paveikslų ir
panašius rėmus)

22.29.26.20

22.29.26.20

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš Statuettes and other ornamental articles
plastikų (įskaitant fotografijų, paveikslų ir of plastic (including photograph, picture
panašius rėmus)
and similar frames)

Perforated buckets and similar articles
used to filter water at the entrance to
drains, of plastic

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai
iš plastikų vandeniui filtruoti prieš jam
patenkant į nuotekų sistemą

22.29.26.30

22.29.26.30

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai Perforated buckets and similar articles
iš plastikų vandeniui filtruoti prieš jam
used to filter water at the entrance to
patenkant į nuotekų sistemą
drains, of plastic

22.29.29.10

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs
Hard rubber or plastic combs, hair-slides
dirbiniai iš kietosios gumos arba plastiko
and the like (excluding electro-thermic
(išskyrus elektroterminius kirpyklų
hairdressing apparatus)
aparatus)

22.29.29.15

Plaukų segtukai, spaustukai plaukams
garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai
bei jų dalys iš plastiko (išskyrus
elektroterminius kirpyklų aparatus)

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs
Hard rubber or plastic combs, hair-slides
dirbiniai iš kietosios gumos arba plastiko
and the like (excluding electro-thermic
(išskyrus elektroterminius kirpyklų
hairdressing apparatus)
aparatus)
Hairpins, curling pins, curling grips, haircurlers and the like, and parts thereof, of
plastic (excluding electro-thermic
hairdressing apparatus)
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plastic (excluding electro-thermic
hairdressing apparatus)
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Outer soles and heels of plastics

Plastikiniai išoriniai padai ir kulnai

22.29.29.20

22.29.29.20

Plastikiniai išoriniai padai ir kulnai

Outer soles and heels of plastics

Other articles made from sheet

Kiti iš lakštų pagaminti dirbiniai

22.29.29.50

22.29.29.50

Kiti iš lakštų pagaminti dirbiniai

Other articles made from sheet

Other articles of plastic n.e.c (excluding
appliances identifiable for ostomy use)

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai
gaminiai (išskyrus reikmenis,
atpažįstamus kaip skirtus ostomijai)

22.29.29.95

22.29.29.95

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai
gaminiai (išskyrus reikmenis,
atpažįstamus kaip skirtus ostomijai)

Other articles of plastic n.e.c (excluding
appliances identifiable for ostomy use)

Plastic parts for machinery and
Plastikinės mašinų ar mechaninių įtaisų,
mechanical appliances, excluding internal išskyrus vidaus degimo variklius ir dujų
combustion piston engines, gas turbines turbinas, dalys

22.29.91.10

22.29.91.10

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

Plastic parts for apparatus of HS 8509
and 8516

Plastikinės aparatų, priskirtų SS 85.09 ir
85.16 pozicijoms, dalys

22.29.91.25

22.29.91.25

Plastikinės aparatų, priskirtų HS 85.09 ir
85.16 pozicijoms, dalys

Plastic parts for apparatus of HS 8509
and 8516

Plastic parts for turntables, record
players, cassette-players, magnetic tape
recorders, other sound or video
recording/reproducing apparatus
excluding pick-up cartridges

Plastikinės elektrinių grotuvų,
elektrofonų, kasetinių grotuvų,
magnetofonų, kitų garso ir vaizdo
įrašymo ir (arba) atkūrimo aparatų dalys,
išskyrus garso atkūrimo galvutes

22.29.91.27

22.29.91.27

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

Plastic parts for apparatus of HS 8525 to
8528

Plastikinės aparatų, priskirtų SS
85.25–85.28 pozicijoms, dalys

22.29.91.30

22.29.91.30

Plastikinės aparatų, priskirtų HS
85.25–85.28 pozicijoms, dalys

Plastic parts for apparatus of HS 8525 to
8528

22.29.91.40

22.29.91.40

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
Plastic parts for locomotives or rolling
stock, railway or tramway track fixtures
and fittings, mechanical signalling, safety
or traffic control equipment

Plastic products, parts of apparatus of HS Plastikinės aparatų, priskirtų SS
8535 to 8537, and 8542
85.35–85.37 ir 85.42 pozicijoms, dalys
Plastikinės lokomotyvų ar riedmenų,
Plastic parts for locomotives or rolling
geležinkelio arba tramvajaus kelių
stock, railway or tramway track fixtures
įrangos, eismo saugumo ar kontrolės
and fittings, mechanical signalling, safety
mechaninių signalizacijos įrenginių
or traffic control equipment
detalės ir jungiamosios dalys

22.29.91.50

22.29.91.50

Plastikinės lokomotyvų ar riedmenų,
geležinkelio arba tramvajaus kelių
įrangos, eismo saugumo ar kontrolės
mechaninių signalizacijos įrenginių
detalės ir jungiamosios dalys

Plastic parts and accessories for all land
vehicles (excluding for locomotives or
rolling stock)

Plastikinės dalys ir reikmenys visoms
sausumos transporto priemonėms
(išskyrus lokomotyvus arba riedmenis)

22.29.91.60

22.29.91.60

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)

Plastic parts for aircraft and spacecraft

Plastikinės orlaivių ir erdvėlaivių dalys

22.29.91.80

22.29.91.80

Plastikinės orlaivių ir erdvėlaivių dalys

Plastic parts for aircraft and spacecraft

Plastic parts for electrical machinery and
equipment, sound recorders and
reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

Plastikinės elektros mašinų ir įrenginių,
garso įrašymo ir atkūrimo, televizinio
vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo
įrenginių dalys

22.29.91.93

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

Plastic parts for optical, photographic,
cinematographic, measuring, checking,
precision, medical or surgical instruments
and apparatus

Plastikinės optikos, fotografijos,
kinematografijos, matavimo, tikrinimo,
tiksliosios technikos, medicinos ar
chirurgijos prietaisų ir aparatų dalys

22.29.91.97

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

Nearmuotieji lakštai iš lietinio arba
Non-wired sheets, of cast or rolled glass,
valcuotojo stiklo, padengti arba ne
whether or not with absorbent, reflecting
absorbciniu, atspindinčiu arba
or non-reflecting layer, but not otherwise
neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu
worked
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22.29.91.93

22.29.91.97

23.11.11.10

23.11.11.10

Nearmuotieji lakštai iš lietinio arba
valcuotojo stiklo, padengti arba ne
absorbciniu, atspindinčiu arba
neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu

Non-wired sheets, of cast or rolled glass,
whether or not with absorbent, reflecting
or non-reflecting layer, but not otherwise
worked
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neapdoroti
Armuotieji lakštai arba profiliuočiai iš
Wired sheets or profiles, of cast or rolled
lietinio arba valcuotojo stiklo, padengti
glass, whether or not with absorbent,
arba ne absorbciniu, atspindinčiu arba
reflecting or non-reflecting layer, but not
neatspindinčiu sluoksniu, bet kitu būdu
otherwise worked
neapdoroti

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

neapdoroti

23.11.11.30

23.11.11.30

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
Sheets, of drawn glass or blown glass,
whether or not having an absorbent,
reflecting or non-reflecting layer, but not
otherwise worked

Sheets, of drawn glass or blown glass,
whether or not having an absorbent,
reflecting or non-reflecting layer, but not
otherwise worked

Lakštai iš temptojo arba pūstinio stiklo,
padengti arba ne absorbciniu
atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti

23.11.11.50

23.11.11.50

Lakštai iš temptojo arba pūstinio stiklo,
padengti arba ne absorbciniu
atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu, bet kitu būdu neapdoroti

Non-wired sheets, of float, surface
ground or polished glass, having a nonreflecting layer

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir
šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo,
padengto neatspindinčiu sluoksniu

23.11.12.12

23.11.12.12

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 nonreflecting layer

Non-wired sheets, of float, surface
ground or polished glass, having an
absorbent or reflective layer, of a
thickness ≤ 3,5 mm

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir
šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo,
padengto absorbciniu arba atspindinčiu
sluoksniu, kurių storis ne didesnis kaip
3,5 mm

23.11.12.14

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

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

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

23.11.12.17

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

Non-wired sheets, of float, surface
ground or polished glass, coloured
throughout the mass, opacified, flashed
or merely surface ground

Nearmuotieji stiklo lakštai iš flotacinio ir
šlifuotojo ar poliruotu paviršiumi stiklo,
pagaminto iš dažytos masės, drumsto,
uždėtinio arba tiktai nušlifuotu paviršiumi

23.11.12.30

23.11.12.30

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

Other sheets of float/ground/polished
glass, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti lakštai iš
flotacinio ar šlifuotojo ir (arba) poliruotu
paviršiumi stiklo

23.11.12.90

23.11.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti lakštai iš
flotacinio ar šlifuotojo ir (arba) poliruotu
paviršiumi stiklo

Other sheets of float/ground/polished
glass, n.e.c.

Optical glass of HS 7003, 7004 or 7005,
bent, edge-worked, engraved, etc.

Optinis stiklas, priskirtas SS 70.03, 70.04
arba 70.05 pozicijoms, išlenktas,
apdorotomis briaunomis, graviruotas ir
kt.

23.12.11.50

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.

Other glass of HS 7003, 7004 or 7005,
bent, edge-worked, engraved, etc.

Kitas stiklas, priskirtas SS 70.03, 70.04
arba 70.05 pozicijoms, išlenktas,
apdorotomis briaunomis, graviruotas ir
kt.

23.12.11.90

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.

Grūdintasis beskeveldris stiklas, pagal
savo dydį ir formą tinkamas naudoti
variklinėse transporto priemonėse,

Toughened (tempered) safety glass, of
size and shape suitable for incorporation
in motor vehicles, aircraft, spacecraft,

Toughened (tempered) safety glass, of
Grūdintasis beskeveldris stiklas, pagal
size and shape suitable for incorporation savo dydį ir formą tinkamas naudoti
in motor vehicles, aircraft, spacecraft,
variklinėse transporto priemonėse,
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23.11.12.14

23.11.12.17

23.12.11.50

23.12.11.90

23.12.12.10

23.12.12.10
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vessels and other vehicles

orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose arba
kitose transporto priemonėse

Toughened (tempered) safety glass, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtas grūdintasis
beskeveldris stiklas

Laminated safety glass, of size and shape
suitable for incorporation in motor
vehicles, aircraft, spacecraft, vessels and
other vehicles

Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas,
pagal savo dydį ir formą tinkamas
naudoti variklinėse transporto
priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose,
laivuose arba kitose transporto
priemonėse

Laminated safety glass, n.e.c.

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

orlaiviuose, erdvėlaiviuose, laivuose arba
vessels and other vehicles
kitose transporto priemonėse
23.12.12.30

Niekur kitur nepriskirtas grūdintasis
beskeveldris stiklas

Toughened (tempered) safety glass, n.e.c.

23.12.12.50

23.12.12.50

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

Niekur kitur nepriskirtas sluoksniuotasis
beskeveldris stiklas

23.12.12.70

23.12.12.70

Niekur kitur nepriskirtas sluoksniuotasis
beskeveldris stiklas

Laminated safety glass, n.e.c.

Multiple-walled insulating units of glass

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš
stiklo

23.12.13.30

23.12.13.30

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš
stiklo

Multiple-walled insulating units of glass

Glass rear-view mirrors for vehicles

Stikliniai transporto priemonių galinio
vaizdo veidrodžiai

23.12.13.50

23.12.13.50

Stikliniai transporto priemonių galinio
vaizdo veidrodžiai

Glass rear-view mirrors for vehicles

Other glass mirrors, whether or not
framed

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba
neįrėminti

23.12.13.90

23.12.13.90

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba
neįrėminti

Other glass mirrors, whether or not
framed

Glass preserving jars, stoppers, lids and
other closures (including stoppers and
closures of any material presented with
the containers for which they are
intended)

Stikliniai konservavimo stiklainiai,
kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo
reikmenys (įskaitant kamščius ir dangčius
iš kitų medžiagų, tiekiamus kartu su tara,
kuriai jie skirti)

23.13.11.10

23.13.11.10

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)

Containers made from tubing of glass
(excluding preserving jars)

Talpyklos, pagamintos iš vamzdinio stiklo
(išskyrus konservavimo stiklainius)

23.13.11.20

23.13.11.20

Talpyklos, pagamintos iš vamzdinio stiklo Containers made from tubing of glass
(išskyrus konservavimo stiklainius)
(excluding preserving jars)

Glass containers of a nominal capacity ≥
2,5 litres (excluding preserving jars)

Stiklinės talpyklos, kurių nominali talpa
ne mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus
konservavimo stiklainius)

23.13.11.30

23.13.11.30

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)

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)

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)

23.13.11.40

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)

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)

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)

23.13.11.50

23.13.11.50

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)

Glass containers for beverages and
foodstuffs of a nominal capacity < 2,5

Stiklinės talpyklos, skirtos gėrimams ir
maisto produktams, kurių nominali talpa

23.13.11.60

23.13.11.60

Stiklinės talpyklos, skirtos gėrimams ir
Glass containers for beverages and
maisto produktams, kurių nominali talpa foodstuffs of a nominal capacity < 2,5

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

23.12.12.30

23.13.11.40

140/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

litres (excluding bottles, flasks covered
with leather or composition leather,
domestic glassware, vacuum flasks and
vessels)

mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus natūralia ar
kompozicine oda apvilktus butelius ir
gertuves, buitinius stiklo dirbinius,
termosus ir vakuuminius indus)

Glass containers for pharmaceutical
products of a nominal capacity < 2,5
litres

Stiklinės talpyklos, skirtos farmacijos
produktams, kurių nominali talpa
mažesnė kaip 2,5 l

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)

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)

Drinking glasses (including stemware
drinking glasses), other than of glass
ceramics, of lead crystal, gathered by
hand

Stikliniai geriamieji indai (įskaitant
stiklinius geriamuosius indus su kojele),
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,
iš švino krištolo, rankų darbo

Drinking glasses (including stemware
drinking glasses), other than of glass
ceramics, of lead crystal, gathered
mechanically

Stikliniai geriamieji indai (įskaitant
stiklinius geriamuosius indus su kojele),
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,
iš švino krištolo, mechaninės gamybos

Drinking glasses (excluding stemware
drinking glasses and products of glass
ceramics or lead crystal), of toughened
glass

Stikliniai geriamieji indai (išskyrus
stiklinius geriamuosius indus su kojele ir
dirbinius iš stiklo keramikos arba švino
krištolo) iš grūdinto stiklo

Other drinking glasses

Kiti stikliniai geriamieji indai

Rankų darbo stiklo dirbiniai, naudojami
Table or kitchen glassware of lead crystal
stalui serviruoti arba virtuvėje, iš švino
gathered by hand (excluding of glasskrištolo (išskyrus pagamintus iš stiklo
ceramics, of toughened glass, drinking
keramikos, grūdinto stiklo, stiklinius
glasses)
geriamuosius indus)
Mechaninės gamybos stiklo dirbiniai,
Table or kitchen glassware of lead crystal
naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje,
gathered mechanically (excluding of
iš švino krištolo (išskyrus pagamintus iš
glass ceramics, of toughened glass,
stiklo keramikos, grūdinto stiklo,
drinking glasses)
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
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui
serviruoti arba virtuvėje, kurių ilginis
plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5
× 10 – 6 vienam Kelvino laipsniui
temperatūros intervale nuo 0 iki 300 °C,
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

mažesnė kaip 2,5 l (išskyrus natūralia ar
kompozicine oda apvilktus butelius ir
gertuves, buitinius stiklo dirbinius,
termosus ir vakuuminius indus)

litres (excluding bottles, flasks covered
with leather or composition leather,
domestic glassware, vacuum flasks and
vessels)

23.13.11.70

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

23.13.11.80

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)

23.13.12.20

Stikliniai geriamieji indai (įskaitant
stiklinius geriamuosius indus su kojele),
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,
iš švino krištolo, rankų darbo

Drinking glasses (including stemware
drinking glasses), other than of glass
ceramics, of lead crystal, gathered by
hand

23.13.12.40

Stikliniai geriamieji indai (įskaitant
stiklinius geriamuosius indus su kojele),
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,
iš švino krištolo, mechaninės gamybos

Drinking glasses (including stemware
drinking glasses), other than of glass
ceramics, of lead crystal, gathered
mechanically

23.13.12.60

23.13.12.60

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

23.13.12.90

23.13.12.90

Kiti stikliniai geriamieji indai

Other drinking glasses

23.13.13.10

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 glassceramics, of toughened glass, drinking
glasses)

23.13.13.30

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)

23.13.13.50

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui
serviruoti arba virtuvėje, kurių ilginis
plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5
× 10 – 6 vienam Kelvino laipsniui
temperatūros intervale nuo 0 iki 300 °C,
išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos,

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

23.13.11.70

23.13.11.80

23.13.12.20

23.13.12.40

23.13.13.10

23.13.13.30

23.13.13.50
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iš švino krištolo, grūdinto stiklo, stiklinius
geriamuosius indus
Stiklo keramikos dirbiniai, naudojami
Glass-ceramic table, kitchen, toilet, office,
stalui serviruoti, virtuvėje, tualeto
indoor decoration or similar purpose
kambaryje, biure, interjerams dekoruoti
glassware
arba turintys panašią paskirtį

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

iš švino krištolo, grūdinto stiklo, stiklinius
geriamuosius indus

23.13.13.60

23.13.13.60

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

Table/kitchen glassware (excluding
drinking), toughened glass

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui
serviruoti ir (arba) virtuvėje (išskyrus
geriamuosius indus) iš grūdinto stiklo

23.13.13.90

23.13.13.90

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui
serviruoti ir (arba) virtuvėje (išskyrus
geriamuosius indus) iš grūdinto stiklo

Table/kitchen glassware (excluding
drinking), toughened glass

Glass inners for vacuum flasks or for
other vacuum vessels (including
unfinished and finished)

Stiklinės vidinės termosų arba kitų
vakuuminių indų kolbos (įskaitant
gatavas ir negatavas)

23.13.14.00

23.13.14.00

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)

Glass fibre threads cut into lengths of at
least 3 mm but ≤ 50 mm (chopped
strands)

Sukarpyti stiklo pluošto siūlai, kurių ilgis
ne mažesnis 3 mm, bet ne didesnis kaip
50 mm (kapotos sruogos)

23.14.11.10

23.14.11.10

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)

Glass fibre filaments (including rovings)

Stiklo pluošto gijos (įskaitant
pusverpalius)

23.14.11.30

23.14.11.30

Stiklo pluošto gijos (įskaitant
pusverpalius)

Glass fibre filaments (including rovings)

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)

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)

23.14.11.50

23.14.11.50

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)

Staple glass fibre articles

Kuokštelinio stiklo pluošto gaminiai

23.14.11.70

23.14.11.70

Kuokštelinio stiklo pluošto gaminiai

Staple glass fibre articles

Mats of irregularly laminated glass fibres Dembliai iš nevienodai laminuotų stiklo
(excl. glass wool)
pluoštų (išskyrus stiklo vatą)

23.14.12.20

23.14.12.20

Dembliai iš nevienodai laminuotų stiklo
pluoštų (išskyrus stiklo vatą)

Mats of irregularly laminated glass fibres
(excl. glass wool)

Thin sheets "voiles" of irregularly
laminated glass fibres (excl. glass wool)

Plonos marškos (vualiai) iš nevienodai
laminuotų stiklo pluoštų (išskyrus stiklo
vatą)

23.14.12.40

23.14.12.40

Plonos marškos (vualiai) iš nevienodai
laminuotų stiklo pluoštų (išskyrus stiklo
vatą)

Thin sheets "voiles" of irregularly
laminated glass fibres (excl. glass wool)

Non-woven glass fibre webs; felts;
mattresses and boards

Neaustiniai stiklo pluošto tinklai, veltiniai,
čiužiniai ir plokštės

23.14.12.50

23.14.12.50

Neaustiniai stiklo pluošto tinklai, veltiniai, Non-woven glass fibre webs; felts;
čiužiniai ir plokštės
mattresses and boards

''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, stone or slag wool
and articles thereof, electrical insulators
or parts thereof, optical fibres, fibre
bundles or cable, brushes of glass fibres,
and dolls'' wigs)

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, akmens ar
šlako vatą ir jų dirbinius, elektros
izoliatorius ir jų dalis, optinius pluoštus,
pluoštų grįžtes ar kabelius, stiklo pluoštų
šepetėlius ir lėlių perukus)

23.14.12.97

23.14.12.97

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)

Glass in the mass (excluding glass in the

Stiklo masė (išskyrus miltelių, granulių

23.19.11.10

23.19.11.10

Stiklo masė (išskyrus miltelių, granulių

Glass in the mass (excluding glass in the
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form of powder, granules or flakes)

arba dribsnių pavidalo stiklą)

arba dribsnių pavidalo stiklą)

form of powder, granules or flakes)

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)

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)

23.19.11.30

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)

Unworked glass tubes (including tubes
which have had fluorescent material
added to them in the mass) (excluding
tubes coated inside with fluorescent
material)

Neapdoroti stiklo vamzdžiai (įskaitant
vamzdžius, kuriuos gaminant į stiklo
masę buvo įdėta fluorescencinės
medžiagos) (išskyrus vamzdžius, kurių
vidus padengtas fluorescencine
medžiaga)

23.19.11.50

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)

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

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti
gaminiai ir dirbiniai iš presuoto arba
formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo
langai (vitražai) ir panašūs dirbiniai;
akytasis stiklas arba putstiklis blokų,
plokščių arba panašaus pavidalo

23.19.12.00

23.19.12.00

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti
gaminiai ir dirbiniai iš presuoto arba
formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo
langai (vitražai) ir panašūs dirbiniai;
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

Open glass envelopes for electric lamps,
cathode-ray tubes or the like

Atviri stikliniai gaubtai elektros lempoms,
elektroniniams vamzdeliams ir panašiems
gaminiams

23.19.21.00

23.19.21.00

Atviri stikliniai gaubtai elektros lempoms,
Open glass envelopes for electric lamps,
elektroniniams vamzdeliams ir panašiems
cathode-ray tubes or the like
gaminiams

Clock or watch glasses, glasses for
spectacles, not optically worked

Laikrodžių stiklai, optiškai neapdirbti
akinių stiklai

23.19.22.00

23.19.22.00

Laikrodžių stiklai, optiškai neapdirbti
akinių stiklai

Clock or watch glasses, glasses for
spectacles, not optically worked

Laboratory, hygienic or pharmaceutical
glassware whether or not graduated

Stiklo dirbiniai laboratorijoms, higienos
arba farmacijos reikmėms, graduoti arba
negraduoti

23.19.23.30

23.19.23.30

Stiklo dirbiniai laboratorijoms, higienos
arba farmacijos reikmėms, graduoti arba
negraduoti

Laboratory, hygienic or pharmaceutical
glassware whether or not graduated

Glass ampoules used for the conveyance Stiklinės ampulės, naudojamos prekėms
or packing of goods
vežti arba pakuoti

23.19.23.50

23.19.23.50

Stiklinės ampulės, naudojamos prekėms
vežti arba pakuoti

Glass ampoules used for the conveyance
or packing of goods

Glass parts for lamps and lighting
fittings, etc.

Stiklinės lempų ir šviestuvų bei kt. dalys

23.19.24.00

23.19.24.00

Stiklinės lempų ir šviestuvų bei kt. dalys

Glass parts for lamps and lighting
fittings, etc.

Glass electrical insulators (excluding
insulating fittings (other than insulators)
for electrical machinery, appliances or
equipment)

Stikliniai elektros izoliatoriai (išskyrus
izoliacines detales, kitokias negu
izoliatoriai, elektros mašinoms,
buitiniams aparatams arba įrenginiams)

23.19.25.00

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)

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)
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Stiklo gaminiai, naudojami signalams
perduoti, ir stikliniai optiniai elementai,
optiškai neapdoroti; stikliniai kubeliai ir
kiti smulkūs stiklo gaminiai, mozaikai
arba panašios dekoratyvinės paskirties,
išskyrus baigtas plokštes ir kitus
dekoratyvinius motyvus iš mozaikinių

23.19.11.30

23.19.11.50

23.19.25.00

23.19.26.40

23.19.26.40

Stiklo gaminiai, naudojami signalams
perduoti, ir stikliniai optiniai elementai,
optiškai neapdoroti; stikliniai kubeliai ir
kiti smulkūs stiklo gaminiai, mozaikai
arba panašios dekoratyvinės paskirties,
išskyrus baigtas plokštes ir kitus
dekoratyvinius motyvus iš mozaikinių

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)
143/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

kubų
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kubų

Glass smallware (including beads,
imitation pearls/stones, etc.)

Smulkūs stiklo gaminiai ir dirbiniai
(įskaitant karoliukus, perlų ir (arba)
akmenų imitacijas ir panašius gaminius)

23.19.26.70

23.19.26.70

Smulkūs stiklo gaminiai ir dirbiniai
(įskaitant karoliukus, perlų ir (arba)
akmenų imitacijas ir panašius gaminius)

Glass smallware (including beads,
imitation pearls/stones, etc.)

Other articles of glass, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo
gaminiai

23.19.26.90

23.19.26.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stiklo
gaminiai

Other articles of glass, n.e.c.

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

Keraminiai gaminiai iš birių silicingų
uolienų arba silicingų žemių, įskaitant
plytas, blokus, plokštes, skydus, plyteles,
tuščiavidures plytas, cilindrinius
apvalkalus ir vamzdžius, išskyrus
filtravimo plokštes iš kizelgūro ir kvarco

23.20.11.00

Keraminiai gaminiai iš birių silicingų
uolienų arba silicingų žemių, įskaitant
plytas, blokus, plokštes, skydus, plyteles,
tuščiavidures plytas, cilindrinius
apvalkalus ir vamzdžius, išskyrus
filtravimo plokštes iš kizelgūro 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

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

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

23.20.12.10

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

Refractory bricks, blocks, tiles and similar
refractory ceramic constructional goods
containing, by weight, ≥ 93% silica (excl.
those of siliceous fossil meals or similar
siliceous earths)

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir
panašūs ugniai atsparūs keraminiai
statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje
esantis silicio dioksidas (SiO2) sudaro ne
mažiau kaip 93 % masės (išskyrus
gaminius iš birių silicingų uolienų arba
panašių silicingų žemių)

23.20.12.33

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir
panašūs ugniai atsparūs keraminiai
statybiniai gaminiai, kurių sudėtyje
esantis silicio dioksidas (SiO2) sudaro ne
mažiau kaip 93 % masės (išskyrus
gaminius iš birių silicingų uolienų arba
panašių silicingų žemių)

Refractory bricks, blocks, tiles and similar
refractory ceramic constructional goods
containing, by weight, ≥ 93% silica (excl.
those of siliceous fossil meals or similar
siliceous earths)

23.20.12.35

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

23.20.12.37

23.20.12.37

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

23.20.12.90

23.20.12.90

Niekur kitus nepriskirtos ugniai atsparios
Refractory bricks, blocks, tiles, etc., n.e.c.
plytos, blokai, plytelės ir panašūs

Ugniai atsparios plytos, blokai ir pan.
keraminiai statybiniai gaminiai, kurių
Refractory bricks, blocks, tiles and similar
sudėtyje esantis aliuminio oksidas
refractory ceramic constructional goods
(Al2O3), silicio dioksidas (SiO2) arba šių
containing, by weight, > 7 % but < 45 %
produktų mišinys ar junginys sudaro
alumina, but > 50 % by weight combined
daugiau kaip 50 %, kurių sudėtyje esantis
with silica
aliuminio oksidas (Al2O3) sudaro
daugiau kaip 7 %, bet mažiau kaip 45 %
Ugniai atsparios plytos, blokai ir kiti
panašūs keraminiai statybiniai gaminiai,
Refractory bricks, blocks..., weight > 50 % kurių sudėtyje esantis aliuminio oksidas
Al2O3 and/or SiO2: others
(Al2O3) ir (arba) silicio dioksidas (SiO2)
arba šių produktų mišinys ar junginys
sudaro daugiau kaip 50 %; kiti
Refractory bricks, blocks, tiles, etc., n.e.c.
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Niekur kitus nepriskirtos ugniai atsparios
plytos, blokai, plytelės ir panašūs
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23.20.12.35
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gaminiai

gaminiai

Refractory cements, mortars, concretes
and similar compositions (including
refractory plastics, ramming mixes,
gunning mixes) (excluding carbonaceous
pastes)

Ugniai atsparus cementas, statybiniai
skiediniai, betonas ir panašūs mišiniai
(įskaitant ugniai atsparius plastikus,
kemšamuosius bei torkretavimo mišinius)
(išskyrus karbonatines pastas)

23.20.13.00

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)

Articles of stone or other mineral
substances, n.e.s. containing magnesite,
dolomite or chromite

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akmens ar kitų mineralinių medžiagų,
kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito
arba chromito

23.20.14.10

23.20.14.10

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akmens ar kitų mineralinių medžiagų,
kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito
arba chromito

Articles of stone or other mineral
substances, n.e.s. containing magnesite,
dolomite or chromite

Refractory ceramic goods, n.e.c., by
Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
weight > 25 % graphite or other forms of keramikos gaminiai, kuriuose grafito ar
carbon
kitų anglies rūšių yra daugiau kaip 25 %

23.20.14.30

23.20.14.30

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

23.20.14.55

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
%

23.20.14.59

23.20.14.59

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
keraminiai gaminiai, kuriuose aliuminio
Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina
oksido ar silicio dioksido ar jų mišinio yra or silica or mixture > 50 % : alumina ≥ 45
daugiau kaip 50 %, aliuminio oksido – ne %
mažiau kaip 45 %

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina keraminiai gaminiai, kuriuose aliuminio
or silica or mixture > 50 % : alumina < 45 oksido, silicio dioksido ar jų mišinio yra
%
daugiau kaip 50 %, aliuminio oksido –
mažiau kaip 45 %
Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
Refractory ceramic goods, n.e.c., alumina keraminiai gaminiai, kuriuose aliuminio
or silica or mixture > 50 % : alumina ≥ 45 oksido ar silicio dioksido ar jų mišinio yra
%
daugiau kaip 50 %, aliuminio oksido – ne
mažiau kaip 45 %

23.20.13.00

23.20.14.55

Refractory ceramic goods, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
keraminiai gaminiai

23.20.14.90

23.20.14.90

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs
keraminiai gaminiai

Refractory ceramic goods, n.e.c.

Ceramic tiles and flags

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.10.00

23.31.10.00

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Ceramic tiles and flags

Non-refractory clay building bricks
(excluding of siliceous fossil meals or
earths)

Ugniai neatsparios molinės statybinės
plytos (išskyrus plytas iš birių silicingų
uolienų arba silicingų žemių)

23.32.11.10

23.32.11.10

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)

Non-refractory clay flooring blocks,
support or filler tiles and the like
(excluding of siliceous fossil meals or
earths)

Ugniai neatsparūs moliniai grindų blokai,
atraminės arba užpildinės tuščiavidurės
plytos ir panašūs gaminiai (išskyrus
gaminius iš birių silicingų uolienų arba
silicingų žemių)

23.32.11.30

23.32.11.30

Ugniai neatsparūs moliniai grindų blokai,
atraminės arba užpildinės tuščiavidurės
plytos ir panašūs gaminiai (išskyrus
gaminius iš birių silicingų uolienų arba
silicingų žemių)

Non-refractory clay flooring blocks,
support or filler tiles and the like
(excluding of siliceous fossil meals or
earths)

Non-refractory clay roofing tiles

Ugniai neatsparios molinės stogų čerpės

23.32.12.50

23.32.12.50

Ugniai neatsparios molinės stogų čerpės Non-refractory clay roofing tiles

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)

Ugniai neatsparūs moliniai statybiniai
gaminiai, įskaitant dūmtraukių gaubtus,
deflektorius, dūmtraukių pamušus ir
dūmų ventiliacinius blokus,
architektūrines puošybines detales,
ventiliatorių groteles, keraminius tinko

23.32.12.70

Ugniai neatsparūs moliniai statybiniai
gaminiai, įskaitant dūmtraukių gaubtus,
deflektorius, dūmtraukių pamušus ir
dūmų ventiliacinius blokus,
architektūrines puošybines detales,
ventiliatorių groteles, keraminius tinko
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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)
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pagrindus; išskyrus vamzdžius,
stoglatakius ir panašius gaminius

pagrindus; išskyrus vamzdžius,
stoglatakius ir panašius gaminius

Ceramic pipes, conduits, guttering and
pipe fittings: drain pipes and guttering
with fittings

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai
vamzdeliai, latakai ir vamzdžių
jungiamosios detalės: drenažo vamzdžiai
ir latakai su jungiamosiomis detalėmis

23.32.13.00

Keraminiai vamzdžiai, izoliaciniai
Ceramic pipes, conduits, guttering and
vamzdeliai, latakai ir vamzdžių
pipe fittings: drain pipes and guttering
jungiamosios detalės: drenažo vamzdžiai
with fittings
ir latakai su jungiamosiomis detalėmis

Porcelain or china tableware and
kitchenware (excluding electro-thermic
apparatus, coffee or spice mills with
metal working parts)

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano
stalo ir virtuvės reikmenys (išskyrus
elektroterminius aparatus, kavamales
arba prieskonių malūnėlius su
metalinėmis darbinėmis dalimis)

23.41.11.30

23.41.11.30

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano
stalo ir virtuvės reikmenys (išskyrus
elektroterminius aparatus, kavamales
arba prieskonių malūnėlius su
metalinėmis darbinėmis dalimis)

Household and toilet articles, n.e.c., of
porcelain or china

Niekur kitur nepriskirti porcelianiniai arba
kiniškojo porceliano buities bei tualeto
reikmenys

23.41.11.50

23.41.11.50

Niekur kitur nepriskirti porcelianiniai arba
Household and toilet articles, n.e.c., of
kiniškojo porceliano buities bei tualeto
porcelain or china
reikmenys

Ceramic tableware, other household
articles : common pottery

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš paprastosios keramikos

23.41.12.10

23.41.12.10

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš paprastosios keramikos

Ceramic tableware, other household
articles : common pottery

Ceramic tableware, other household
articles : stoneware

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš akmens keramikos

23.41.12.30

23.41.12.30

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš akmens keramikos

Ceramic tableware, other household
articles : stoneware

Ceramic tableware, other household
articles : earthenware or fine pottery

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš fajanso ar tauriosios
keramikos

23.41.12.50

23.41.12.50

Keraminiai stalo reikmenys, kiti buities
reikmenys iš fajanso ar tauriosios
keramikos

Ceramic tableware, other household
articles : earthenware or fine pottery

Ceramic tableware, other household
articles : others

Keraminiai stalo reikmenys ir kiti buities
reikmenys, kiti

23.41.12.90

23.41.12.90

Keraminiai stalo reikmenys ir kiti buities
reikmenys, kiti

Ceramic tableware, other household
articles : others

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano
Statuettes and other ornamental articles,
statulėlės ir kiti dekoratyviniai keramikos
of porcelain or china
dirbiniai

23.41.13.30

23.41.13.30

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano
Statuettes and other ornamental articles,
statulėlės ir kiti dekoratyviniai keramikos
of porcelain or china
dirbiniai

Ceramic statuettes and other ornamental Keraminės statulėlės ir kiti dekoratyviniai
articles
dirbiniai

23.41.13.50

23.41.13.50

Keraminės statulėlės ir kiti dekoratyviniai Ceramic statuettes and other ornamental
dirbiniai
articles

23.32.13.00

Porcelain or china tableware and
kitchenware (excluding electro-thermic
apparatus, coffee or spice mills with
metal working parts)

Ceramic sinks, etc. and other sanitary
fixtures, of porcelain or china

Keraminės kriauklės ir panašūs dirbiniai,
kiti santechnikos dirbiniai iš porceliano
arba kiniškojo porceliano

23.42.10.30

23.42.10.30

Keraminės kriauklės ir panašūs dirbiniai,
kiti santechnikos dirbiniai iš porceliano
arba kiniškojo porceliano

Ceramic sinks, wash basins, baths... and
other sanitary fixtures, n.e.c.

Keraminės kriauklės, praustuvės, vonios,
bidė ir panašūs dirbiniai, kiti, niekur kitur
nepriskirti santechnikos dirbiniai

23.42.10.50

23.42.10.50

Keraminės kriauklės, praustuvės, vonios,
Ceramic sinks, wash basins, baths... and
bidė ir panašūs dirbiniai, kiti, niekur kitur
other sanitary fixtures, n.e.c.
nepriskirti santechnikos dirbiniai

Electrical insulators of ceramics
(excluding insulating fittings)

Keraminiai elektros izoliatoriai (išskyrus
izoliacines jungiamąsias detales)

23.43.10.30

23.43.10.30

Keraminiai elektros izoliatoriai (išskyrus
izoliacines jungiamąsias detales)

Electrical insulators of ceramics
(excluding insulating fittings)

23.43.10.50

23.43.10.50

Keraminės elektros įrangos izoliacinės
jungiamosios detalės

Insulating fittings for electrical purposes,
of ceramics

23.44.11.00

23.44.11.00

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano
dirbiniai laboratorijoms, chemijos

Ceramic wares for laboratory, chemical,
technical use, of porcelain or china

Insulating fittings for electrical purposes, Keraminės elektros įrangos izoliacinės
of ceramics
jungiamosios detalės
Ceramic wares for laboratory, chemical,
technical use, of porcelain or china
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reikmėms arba kitokios techninės
paskirties

reikmėms arba kitokios techninės
paskirties

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

23.44.12.10

23.44.12.10

Keraminiai dirbiniai laboratorijoms,
chemijos reikmėms arba kitokios
techninės paskirties, kitokie negu iš
porceliano arba kiniškojo porceliano

Permanent magnets and articles
Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai,
intended to become permanent magnets įmagnetinus tampantys nuolatiniais
(excluding of metal)
magnetais (išskyrus metalinius)

23.44.12.30

23.44.12.30

Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai,
įmagnetinus tampantys nuolatiniais
magnetais (išskyrus metalinius)

Permanent magnets and articles
intended to become permanent magnets
(excluding of metal)

Ceramic articles for use in agriculture and Keraminiai gaminiai ir dirbiniai,
for the conveyance or packing of goods naudojami žemės ūkyje ir prekėms
gabenti arba pakuoti

23.49.11.00

23.49.11.00

Keraminiai gaminiai ir dirbiniai,
naudojami žemės ūkyje ir prekėms
gabenti arba pakuoti

Ceramic articles for use in agriculture and
for the conveyance or packing of goods

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

Ceramic wares for laboratory, chemical,
technical use, other material than
porcelain or china

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

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

23.49.12.30

23.49.12.30

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

Ceramic articles, n.e.s. (excluding of
porcelain or china)

Niekur kitur nepriskirti keraminiai
gaminiai ir dirbiniai (išskyrus gaminius iš
porceliano arba kiniškojo porceliano)

23.49.12.50

23.49.12.50

Niekur kitur nepriskirti keraminiai
gaminiai ir dirbiniai (išskyrus gaminius iš
porceliano arba kiniškojo porceliano)

Ceramic articles, n.e.s. (excluding of
porcelain or china)

Cement clinker

Cemento klinkeriai

23.51.11.00

23.51.11.00

Cemento klinkeriai

Cement clinker

Portland cement

Portlandcementis

23.51.12.10

23.51.12.10

Portlandcementis

Portland cement

Other hydraulic cements

Kitas hidraulinis cementas

23.51.12.90

23.51.12.90

Kitas hidraulinis cementas

Other hydraulic cements

Quicklime

Negesintos kalkės

23.52.10.33

23.52.10.33

Negesintos kalkės

Quicklime

Slaked lime

Gesintos kalkės

23.52.10.35

23.52.10.35

Gesintos kalkės

Slaked lime

Hydraulic lime

Hidraulinės kalkės

23.52.10.50

23.52.10.50

Hidraulinės kalkės

Hydraulic lime

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)

Gipsas iš degto gamtinio gipso ar kalcio
sulfato (įskaitant naudojamą pastatų
statyboje, pintam armatūros tinklui arba
popieriaus paviršiui aptepti,
odontologijoje)

23.52.20.00

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)

Calcined and sintered dolomite, crude,
roughly trimmed or merely cut into
rectangular or square blocks or slabs

Degtas ir sukepintas dolomitas,
neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai
supjaustytas į stačiakampius ar
kvadratinius blokus ir plokštes

23.52.30.30

23.52.30.30

Degtas ir sukepintas dolomitas,
Calcined and sintered dolomite, crude,
neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai
roughly trimmed or merely cut into
supjaustytas į stačiakampius ar
rectangular or square blocks or slabs
kvadratinius blokus ir plokštes

Agglomerated dolomite (including tarred Aglomeruotas dolomitas (įskaitant
dolomite)
dervuotąjį dolomitą)

23.52.30.50

23.52.30.50

Aglomeruotas dolomitas (įskaitant
dervuotąjį dolomitą)

Agglomerated dolomite (including tarred
dolomite)

Building blocks and bricks of cement,

23.61.11.30

23.61.11.30

Statybiniai blokai ir plytos iš cemento,

Building blocks and bricks of cement,
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concrete or artificial stone

betono arba dirbtinio akmens

betono arba dirbtinio akmens

concrete or artificial stone

Tiles, flagstones and similar articles of
cement, concrete or artificial stone
(excluding building blocks and bricks)

Plytelės, šaligatvio plytelės ir panašūs
dirbiniai iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens (išskyrus statybinius
blokus ir plytas)

23.61.11.50

23.61.11.50

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)

Prefabricated structural components for
building or civil engineering, of cement,
concrete or artificial stone

Pastatų ar inžinerinių statinių
surenkamieji konstrukciniai elementai, iš
cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.61.12.00

23.61.12.00

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

Prefabricated buildings of concrete

Surenkamieji betono pastatai

23.61.20.00

23.61.20.00

Surenkamieji betono pastatai

Prefabricated buildings of concrete

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)

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

23.62.10.50

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)

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)

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

23.62.10.90

23.62.10.90

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)

Ready-mixed concrete

Prekinis betono mišinys

23.63.10.00

23.63.10.00

Prekinis betono mišinys

Ready-mixed concrete

Factory made mortars

Gamykloje pagaminti statybiniai
skiediniai

23.64.10.00

23.64.10.00

Gamykloje pagaminti statybiniai
skiediniai

Factory made mortars

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

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

23.65.11.00

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

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

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

23.65.12.20

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

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

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

23.65.12.40

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

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
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other hydraulic binders, not containing
asbestos

kt.) ir cemento mišinių arba kiti
hidrauliniai rišikliai, kurių sudėtyje nėra
asbesto

kt.) ir cemento mišinių arba kiti
hidrauliniai rišikliai, kurių sudėtyje nėra
asbesto

other hydraulic binders, not containing
asbestos

Articles of cellulose fibre-cement or the
like, not containing asbestos (excluding
corrugated and other sheets, panels,
paving, tiles and similar articles)

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)
Articles of plaster or compositions based
on plaster, n.e.c.

23.65.12.70

23.65.12.70

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 plaster or compositions based Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš gipso
on plaster, n.e.c.
arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

23.69.11.00

23.69.11.00

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš gipso
arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

Pipes and other articles of cement,
concrete or artificial stone, and
accessories

Vamzdžiai ir kiti gaminiai iš cemento,
betono ar dirbtinio akmens bei jų priedai

23.69.19.Z0

23.69.19.Z0

Pipes and other articles of cement,
Vamzdžiai ir kiti gaminiai iš cemento,
concrete or artificial stone, and
betono ar dirbtinio akmens bei jų priedai
accessories

Pipes of cement, concrete or artificial
stone

Vamzdžiai iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens

23.69.19.30

23.69.19.30

Vamzdžiai iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens

Pipes of cement, concrete or artificial
stone

Articles of cement, concrete or artificial
stone for non-constructional purposes
(including vases, flower pots,
architectural or garden ornaments,
statues and ornamental goods)

Dirbiniai iš cemento, betono arba
dirbtinio akmens, neskirti statyboms
(įskaitant vazas, gėlių vazonus,
architektūros ar sodų papuošalus,
statulas ir puošybos gaminius)

23.69.19.80

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)

Worked monumental/building stone and
articles thereof, in marble, travertine and
alabaster (excluding tiles, cubes/similar
articles, largest surface area of which is
capable of being enclosed in a square
the side of which is < 7 cm, setts,
kerbstones, flagstones)

Apdirbti paminkliniai ir (arba) statybiniai
marmuro, klintinio tufo (travertino),
alebastro akmenys bei dirbiniai iš jų
(išskyrus plyteles, kubelius ir (arba)
panašius dirbinius, kurių didžiausio
plotas paviršius tilptų į kvadratą, kurio
kraštinės trumpesnės kaip 7 cm, tašytus
grindinio akmenis, šaligatvio bortelius,
šaligatvio plokštes)

23.70.11.00

23.70.11.00

Apdirbti paminkliniai ir (arba) statybiniai
marmuro, klintinio tufo (travertino),
alebastro akmenys bei dirbiniai iš jų
(išskyrus plyteles, kubelius ir (arba)
panašius dirbinius, kurių didžiausio
plotas paviršius tilptų į kvadratą, kurio
kraštinės trumpesnės kaip 7 cm, tašytus
grindinio akmenis, šaligatvio bortelius,
šaligatvio plokštes)

Worked monumental/building stone and
articles thereof, in marble, travertine and
alabaster (excluding tiles, cubes/similar
articles, largest surface area of which is
capable of being enclosed in a square
the side of which is < 7 cm, setts,
kerbstones, flagstones)

Natural stone setts, kerbstones and
flagstones (excluding of slate)

Tašyti grindinio akmenys, šaligatvio
borteliai ir šaligatvio plokštės (išskyrus
skalūnus)

23.70.12.10

23.70.12.10

Tašyti grindinio akmenys, šaligatvio
borteliai ir šaligatvio plokštės (išskyrus
skalūnus)

Natural stone setts, kerbstones and
flagstones (excluding of slate)

Tiles, cubes and similar articles of natural
stone, 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 of natural stone

Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai iš
gamtinių akmenų, stačiakampiai
(įskaitant kvadratinius) arba kitos formos,
kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į
kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip
7 cm; dirbtinai nudažytos gamtinių
akmenų granulės, trupiniai ir milteliai

23.70.12.30

23.70.12.30

Plytelės, kubeliai ir panašūs dirbiniai iš
gamtinių akmenų, stačiakampiai
(įskaitant kvadratinius) arba kitos formos,
kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į
kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip
7 cm; dirbtinai nudažytos gamtinių
akmenų granulės, trupiniai ir milteliai

Tiles, cubes and similar articles of natural
stone, 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 of natural stone

23.70.12.60

23.70.12.60

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai
granito akmenys bei dirbiniai iš jų
(išskyrus plyteles, kubelius ir panašius

Worked monumental or building stone
and articles thereof, of granite (excluding
tiles, cubes and similar articles, of which

Worked monumental or building stone
Apdirbti paminkliniai ar statybiniai
and articles thereof, of granite (excluding granito akmenys bei dirbiniai iš jų
tiles, cubes and similar articles, of which (išskyrus plyteles, kubelius ir panašius
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the largest surface area is capable of
being enclosed in a square the side of
which is < 7 cm, setts, kerbstones and
flagstones)

dirbinius, kurių didžiausio ploto paviršius
tilptų į kvadratą, kurio kraštinės
trumpesnės kaip 7 cm, tašytus grindinio
akmenis, šaligatvio bortelius ir šaligatvio
plokštes)

dirbinius, kurių didžiausio ploto paviršius
tilptų į kvadratą, kurio kraštinės
trumpesnės kaip 7 cm, tašytus grindinio
akmenis, šaligatvio bortelius ir šaligatvio
plokštes)

the largest surface area is capable of
being enclosed in a square the side of
which is < 7 cm, setts, kerbstones and
flagstones)

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
capable of being enclosed in a square
the side of which is < 7 cm)

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai
akmenys ir jų dirbiniai (išskyrus plyteles,
kubelius ir panašius dirbinius iš granito ar
skalūnų, kurių didžiausio paviršiaus
plotas tilptų į kvadratą, kurio kraštinės
trumpesnės kaip 7 cm)

23.70.12.70

23.70.12.70

Apdirbti paminkliniai ar statybiniai
akmenys ir jų dirbiniai (išskyrus plyteles,
kubelius ir panašius dirbinius iš granito ar
skalūnų, kurių didžiausio paviršiaus
plotas tilptų į kvadratą, kurio kraštinės
trumpesnės kaip 7 cm)

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
capable of being enclosed in a square
the side of which is < 7 cm)

Worked slate and articles of slate or of
agglomerated slate

Apdirbti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų
arba aglomeruotų skalūnų

23.70.12.80

23.70.12.80

Apdirbti skalūnai ir dirbiniai iš skalūnų
arba aglomeruotų skalūnų

Worked slate and articles of slate or of
agglomerated slate

Millstones and grindstones, without
frameworks, for milling, grinding or
pulping

Girnakmeniai ir tekėlai, be aptaisų,
naudojami malti, šlifuoti arba trinti

23.91.11.10

23.91.11.10

Girnakmeniai ir tekėlai, be aptaisų,
naudojami malti, šlifuoti arba trinti

Millstones and grindstones, without
frameworks, for milling, grinding or
pulping

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
agglomerated synthetic or natural
diamond (excluding millstones and
grindstones for milling, grinding or
pulping)

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš
aglomeruotų sintetinių arba gamtinių
deimantų (išskyrus girnakmenis ir
tekėlus, naudojamus malti, šlifuoti arba
trinti)

23.91.11.20

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš
aglomeruotų sintetinių arba gamtinių
deimantų (išskyrus girnakmenis 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)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
synthetic or artificial resin, reinforced
(excluding millstones and grindstones for
milling, grinding or pulping)

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš sintetinių arba iš
dirbtinių dervų, sutvirtinti (išskyrus
girnakmenis ir tekėlus, naudojamus malti,
šlifuoti arba trinti)

23.91.11.30

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš sintetinių arba iš
dirbtinių dervų, sutvirtinti (išskyrus
girnakmenis ir tekėlus, naudojamus malti,
šlifuoti arba trinti)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
synthetic or artificial resin, reinforced
(excluding millstones and grindstones for
milling, grinding or pulping)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
synthetic or artificial resin, nonreinforced (excluding millstones and
grindstones for milling, grinding or
pulping)

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš sintetinių arba iš
dirbtinių dervų, nesutvirtinti (išskyrus
girnakmenis ir tekėlus, naudojamus malti,
šlifuoti arba trinti)

23.91.11.40

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš sintetinių arba iš
dirbtinių dervų, nesutvirtinti (išskyrus
girnakmenis ir tekėlus, naudojamus malti,
šlifuoti arba trinti)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
synthetic or artificial resin, nonreinforced (excluding millstones and
grindstones for milling, grinding or
pulping)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
ceramics or silicates (excluding millstones
and grindstones for milling, grinding or
pulping)

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš keramikos arba
silikatų (išskyrus girnakmenis ir tekėlus,
naudojamus malti, šlifuoti arba trinti)

23.91.11.50

23.91.11.50

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs dirbiniai, be aptaisų, iš dirbtinių
abrazyvų, su rišikliu iš keramikos arba
silikatų (išskyrus girnakmenis ir tekėlus,
naudojamus malti, šlifuoti arba trinti)

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frameworks, of
artificial abrasives, with binder of
ceramics or silicates (excluding millstones
and grindstones for milling, grinding or
pulping)

Other millstones, grindstones, grinding

Kiti girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai

23.91.11.90

23.91.11.90

Kiti girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai Other millstones, grindstones, grinding
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ir panašūs dirbiniai be aptaisų; rankinio
galandimo arba poliravimo akmenys

wheels and the like, without frameworks;
hand sharpening or polishing stones

Natural or artificial abrasive powder or
grain, on a base of woven textile fabric
only

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai
milteliai arba grūdeliai tik su tekstilės
audinio pagrindu

23.91.12.30

23.91.12.30

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

Natural or artificial abrasive powder or
grain, on a base of paper or paperboard
only

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai
milteliai arba grūdeliai tik su popieriaus
arba kartono pagrindu

23.91.12.50

23.91.12.50

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

23.91.12.90

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)

23.99.11.00

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai,
daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio
karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba
iš asbesto; frikcinės medžiagos,
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
Articles of asphalt or of similar materials,
e.g. petroleum bitumen or coal tar pitch,
in rolls
Products based on bitumen (excluding in
rolls)

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai
Natural or artificial abrasive powder or
milteliai arba grūdeliai su pagrindu
grain on a base (excluding on a base of
(išskyrus tik su tekstilės audinio pagrindu
woven textile only, on a base of paper or
ir tik su popieriaus arba kartono
paperboard only)
pagrindu)
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

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai,
daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio
karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba
iš asbesto; frikcinės medžiagos,
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

23.91.12.90

23.99.11.00

Gaminiai iš asfalto arba panašių
Articles of asphalt or of similar materials,
medžiagų, pvz., iš naftos bitumo arba
e.g. petroleum bitumen or coal tar pitch,
akmens anglių dervos pikio, ritinių
in rolls
pavidalo

23.99.12.55

23.99.12.55

Gaminiai iš asfalto arba panašių
medžiagų, pvz., iš naftos bitumo arba
akmens anglių dervos pikio, ritinių
pavidalo

Products based on bitumen (excluding in Gaminiai iš bitumo (išskyrus ritinių
rolls)
pavidalo)

23.99.12.90

23.99.12.90

Gaminiai iš bitumo (išskyrus ritinių
pavidalo)

Bituminous mixtures based on natural
and artificial aggregate and bitumen or
natural asphalt as a binder

Bituminiai mišiniai, sudaryti iš gamtinių ir
dirbtinių užpildų bei bitumo arba
gamtinio asfalto, naudojamų kaip rišiklis

23.99.13.10

23.99.13.10

Bituminiai mišiniai, sudaryti iš gamtinių ir Bituminous mixtures based on natural
dirbtinių užpildų bei bitumo arba
and artificial aggregate and bitumen or
gamtinio asfalto, naudojamų kaip rišiklis natural asphalt as a binder

Pre-coated aggregates

Padengtoji skalda

23.99.13.20

23.99.13.20

Padengtoji skalda

Pre-coated aggregates

Artificial graphite, colloidal, semicolloidal graphite, and preparations

Dirbtinis grafitas, koloidinis arba pusiau
koloidinis grafitas ir preparatai

23.99.14.00

23.99.14.00

Dirbtinis grafitas, koloidinis arba pusiau
koloidinis grafitas ir preparatai

Artificial graphite, colloidal, semicolloidal graphite, and preparations

Artificial corundum (excluding
mechanical mixtures)

Dirbtinis korundas (išskyrus mechaninius
mišinius)

23.99.15.00

23.99.15.00

Dirbtinis korundas (išskyrus mechaninius Artificial corundum (excluding
mišinius)
mechanical mixtures)

Slag wool, rock wool and similar mineral
wools (excluding glass wool) and
mixtures thereof, in bulk, sheets or rolls

Šlako vata, akmens vata ir panaši
mineralinė vata (išskyrus stiklo vatą) bei
jų mišiniai, neįpakuoti, lakštais arba
ritiniais

23.99.19.10

23.99.19.10

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

Exfoliated vermiculite, expanded clays,
foamed slag and similar expanded
mineral materials and mixtures thereof

Akytasis vermikulitas, keramzitas,
termozitas (šlako pemza) ir panašios
pūstosios mineralinės medžiagos bei jų
mišiniai

23.99.19.20

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
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Mixtures and articles of heat/soundinsulating materials n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti mišiniai ir dirbiniai
iš šilumą ir (arba) garsą izoliuojančių
medžiagų

23.99.19.30

23.99.19.30

Niekur kitur nepriskirti mišiniai ir dirbiniai
Mixtures and articles of heat/soundiš šilumą ir (arba) garsą izoliuojančių
insulating materials n.e.c.
medžiagų

Calcined kaolin

Degtas kaolinas

23.99.19.40

23.99.19.40

Degtas kaolinas

Calcined kaolin

Worked mica and articles of mica

Apdirbtas žėrutis ir žėručio dirbiniai

23.99.19.50

23.99.19.50

Apdirbtas žėrutis ir žėručio dirbiniai

Worked mica and articles of mica

Non-electrical articles of graphite or
other carbon

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito
arba kitų anglies rūšių

23.99.19.70

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito
arba kitų anglies rūšių

Non-electrical articles of graphite or
other carbon
Articles of peat (including sheets,
cylinder shells and plant pots) (excluding
textile articles of peat fibre)

23.99.19.70

Durpių gaminiai (įskaitant plokšteles,
Articles of peat (including sheets,
cilindrinius apvalkalus ir augalų
cylinder shells and plant pots) (excluding
puodelius) (išskyrus tekstilės gaminius iš
textile articles of peat fibre)
durpių pluošto)

23.99.19.80

23.99.19.80

Durpių gaminiai (įskaitant plokšteles,
cilindrinius apvalkalus ir augalų
puodelius) (išskyrus tekstilės gaminius iš
durpių pluošto)

Articles of stone or other mineral
substances, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akmens arba kitų mineralinių medžiagų

23.99.19.90

23.99.19.90

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
akmens arba kitų mineralinių medžiagų

Articles of stone or other mineral
substances, n.e.c.

Pig iron

Ketus

24.10.T1.10

24.10.T1.10

Ketus

Pig iron

Crude steel: non-alloy steel produced in
electric furnaces

Neapdorotas plienas: elektrinėse
krosnyse pagamintas nelegiruotasis
plienas

24.10.T1.21

24.10.T1.21

Neapdorotas plienas: elektrinėse
krosnyse pagamintas nelegiruotasis
plienas

Crude steel: non-alloy steel produced in
electric furnaces

Neapdorotas plienas: nelegiruotasis
Crude steel: non-alloy steel produced by
plienas, pagamintas ne elektrinėse
other processes than in electric furnaces
krosnyse

24.10.T1.22

24.10.T1.22

Neapdorotas plienas: nelegiruotasis
plienas, pagamintas ne elektrinėse
krosnyse

Crude steel: non-alloy steel produced by
other processes than in electric furnaces

Crude steel: alloy steel other than
stainless steel produced in electric
furnaces

Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas,
išskyrus elektrinėse krosnyse pagamintą
nerūdijantįjį plieną

24.10.T1.31

24.10.T1.31

Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas, Crude steel: alloy steel other than
išskyrus elektrinėse krosnyse pagamintą stainless steel produced in electric
nerūdijantįjį plieną
furnaces

Crude steel: alloy steel other than
stainless steel produced by other
processes than in electric furnaces

Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas,
išskyrus nerūdijantįjį plieną, pagamintą
ne elektrinėse krosnyse

24.10.T1.32

24.10.T1.32

Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas, Crude steel: alloy steel other than
išskyrus nerūdijantįjį plieną, pagamintą
stainless steel produced by other
ne elektrinėse krosnyse
processes than in electric furnaces

Crude steel: stainless and heat resisting
steel produced in electric furnaces

Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir
karščiui atsparus plienas, pagamintas
elektrinėse krosnyse

24.10.T1.41

24.10.T1.41

Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir
karščiui atsparus plienas, pagamintas
elektrinėse krosnyse

Crude steel: stainless and heat resisting
steel produced in electric furnaces

Crude steel: stainless and heat resisting
steel produced by other processes than
in electric furnaces

Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir
karščiui atsparus plienas, pagamintas ne
elektrinėse krosnyse

24.10.T1.42

24.10.T1.42

Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir
karščiui atsparus plienas, pagamintas ne
elektrinėse krosnyse

Crude steel: stainless and heat resisting
steel produced by other processes than
in electric furnaces

Hot-rolled flat products in coil (wide
strip) of a width of 600 mm or more

Į ritinius suvynioti plokšti karštojo
valcavimo ruošiniai (plačios juostos),
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.T2.11

24.10.T2.11

Į ritinius suvynioti plokšti karštojo
valcavimo ruošiniai (plačios juostos),
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Hot-rolled flat products in coil (wide
strip) of a width of 600 mm or more

Į ritinius suvynioti plokšti karštojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
valcavimo ruošiniai, kurių plotis mažesnis
less than 600 mm
kaip 600 mm

24.10.T2.12

24.10.T2.12

Į ritinius suvynioti plokšti karštojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
valcavimo ruošiniai, kurių plotis mažesnis
less than 600 mm
kaip 600 mm

Plate and sheet rolled in lengths in wide
strip mills

24.10.T2.21

24.10.T2.21

Plokštės ir lakštai, pagaminti
plačiajuosčiais valcavimo staklynais

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Plokštės ir lakštai, pagaminti
plačiajuosčiais valcavimo staklynais

Plate and sheet rolled in lengths in wide
strip mills
152/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Plate, sheet and wide flat, hot-rolled in
mills other than wide strip mills

Karštojo valcavimo plokštės, lakštai ir
platūs plokšti ruošiniai, pagaminti kitais
negu plačiajuosčiai valcavimo staklynai

24.10.T2.22

24.10.T2.22

Karštojo valcavimo plokštės, lakštai ir
platūs plokšti ruošiniai, pagaminti kitais
negu plačiajuosčiai valcavimo staklynai

Plate, sheet and wide flat, hot-rolled in
mills other than wide strip mills

Hot-rolled wire rod

Karštai valcuota viela

24.10.T2.31

24.10.T2.31

Karštojo valcavimo viela

Hot-rolled wire rod

Concrete reinforcing bars

Gelžbetonio armatūros strypai

24.10.T2.41

24.10.T2.41

Gelžbetonio armatūros strypai

Concrete reinforcing bars

Other hot-rolled bars

Kiti karštai valcuoti strypai

24.10.T2.42

24.10.T2.42

Kiti karštojo valcavimo strypai

Other hot-rolled bars

Hot-rolled and forged light sections of a
web height of less than 80 mm and
angles

Karštai valcuoti ir kaltiniai lengvieji
profiliuočiai, kurių briaunos aukštis
mažesnis kaip 80 mm, bei kampuočiai

24.10.T2.43

24.10.T2.43

Karštojo valcavimo ir kaltiniai lengvieji
profiliuočiai, kurių briaunos aukštis
mažesnis kaip 80 mm, bei kampuočiai

Hot-rolled and forged light sections of a
web height of less than 80 mm and
angles

Heavy sections

Sunkieji profiliuočiai

24.10.T2.44

24.10.T2.44

Sunkieji profiliuočiai

Heavy sections

Sheet piling

Lakštinės atraminės konstrukcijos

24.10.T2.51

24.10.T2.51

Lakštinės atraminės konstrukcijos

Sheet piling

Railway material

Geležinkelių sudedamosios dalys

24.10.T2.52

24.10.T2.52

Geležinkelių sudedamosios dalys

Railway material

Welded sections

Suvirinti profiliuočiai

24.10.T2.60

24.10.T2.60

Suvirinti profiliuočiai

Welded sections

Cold-rolled sheet, plate and strip and
blackplate, ≥ 600 mm wide

Šaltai valcuoti lakštai, plokštės ir juodoji
skarda ne mažesnio kaip 600 mm pločio

24.10.T3.10

24.10.T3.10

Šaltojo valcavimo lakštai, plokštės ir
Cold-rolled sheet, plate and strip and
juodoji skarda ne mažesnio kaip 600 mm
blackplate, ≥ 600 mm wide
pločio

Electrical sheet and strip

Elektrotechninio metalo lakštai ir juostos

24.10.T3.20

24.10.T3.20

Elektrotechninio metalo lakštai ir juostos Electrical sheet and strip

Tinplate, other tinned sheet and
Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir
electrically chromium-coated steel (ECCS) elektrolitiniu būdu chromu padengtas
plienas (ECCS)

24.10.T3.30

24.10.T3.30

Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir Tinplate, other tinned sheet and
elektrolitiniu būdu chromu padengtas
electrically chromium-coated steel (ECCS)
plienas (ECCS)

Hot-dipped metal-coated sheet

Karštojo panardinimo būdu metalu
padengti lakštai

24.10.T3.40

24.10.T3.40

Karštojo panardinimo būdu metalu
padengti lakštai

Hot-dipped metal-coated sheet

Electrolytically metal-coated sheet

Elektrolitiniu būdu metalu padengti
lakštai

24.10.T3.50

24.10.T3.50

Elektrolitiniu būdu metalu padengti
lakštai

Electrolytically metal-coated sheet

Organic-coated sheet

Organinėmis medžiagomis padengti
lakštai

24.10.T3.60

24.10.T3.60

Organinėmis medžiagomis padengti
lakštai

Organic-coated sheet

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks
or other primary forms

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų
arba kitos pirminės formos

24.10.11.00

24.10.11.00

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų
arba kitų pirminės formos pavidalo

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks
or other primary forms

24.10.12.10

24.10.12.15

Feromanganas

Ferro-manganese

24.10.12.20

24.10.12.15

Feromanganas

Ferro-manganese

Feromanganas, kurio sudėtyje esanti
Ferro-manganese, containing by weight
anglis sudaro daugiau kaip 2 %, granulių
> 2% carbon, with a granulometry <= 5
matmenys ne didesni kaip 5 mm, o
mm and a manganese content by weight
sudėtyje esantis manganas sudaro
> 65%
daugiau kaip 65 % masės
Other ferro-manganese, containing by
weight > 2% carbon (excl. ferromanganese with a granulometry of <= 5
mm and containing by weight > 65%
manganese)
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Other ferro-manganese containing by
weight less or equal than 2 % of carbon

Kitas feromanganas, kurio sudėtyje esanti
anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

24.10.12.25

24.10.12.15

Feromanganas

Ferro-manganese

Ferro-silicon, containing by weight >
55% of silicon

Ferosilicis, kurio sudėtyje esantis silicis
sudaro daugiau kaip 55 % masės

24.10.12.35

24.10.12.30

Ferosilicis

Ferro-silicon

Ferro-silicon, containing by weight <=
55% silicon and >= 4% but <= 10% of
magnesium

Ferosilicis, kurio sudėtyje esantis silicis
sudaro ne daugiau kaip 55 % masės ir
manganas – ne mažiau kaip 4 %, bet ne
daugiau kaip 10 % masės

24.10.12.36

24.10.12.30

Ferosilicis

Ferro-silicon

Kitas ferosilicis, kurio sudėtyje esantis
Other ferro-silicon, containing by weight
silicis sudaro ne daugiau kaip 55 %
<= 55% silicon (excl. that containing by
masės (išskyrus ferosilicį, kurio sudėtyje
weight >= 4% but <= 10% of
esantis manganas sudaro ne mažiau kaip
magnesium)
4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės)

24.10.12.39

24.10.12.30

Ferosilicis

Ferro-silicon

Ferro-nickel

Feronikelis

24.10.12.40

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-silico-manganese

Ferosilikomanganas

24.10.12.45

24.10.12.45

Ferosilikomanganas

Ferro-silico-manganese

Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten Ferovolframas ir ferosilikovolframas

24.10.12.50

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-titanium and ferro-silico-titanium

Ferotitanas ir ferosilikotitanas

24.10.12.55

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-chromium

Ferochromas

24.10.12.60

24.10.12.60

Ferochromas

Ferro-chromium

Ferro-vanadium

Ferovanadis

24.10.12.65

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-niobium

Feroniobis

24.10.12.70

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-molybdenum

Feromolibdenas

24.10.12.75

24.10.12.75

Feromolibdenas

Ferro-molybdenum

Ferro-phosphorus

Ferofosforas

24.10.12.80

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

Ferro-silico-magnesium

Ferosilikomagnis

24.10.12.85

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.

24.10.12.95

24.10.12.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Other ferro alloys n.e.c.
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

Other ferro alloys nowhere else specified
Kiti, niekur kitur nepriskirti, ferolydiniai
or included
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

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

24.10.13.00

24.10.13.00

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

Granules and powders, of pig iron,
spiegeleisen, iron or steel

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba
plieno granulės ir milteliai

24.10.14.10

24.10.14.10

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba Granules and powders, of pig iron,
plieno granulės ir milteliai
spiegeleisen, iron or steel

Remelting scrap ingots of iron or steel
(excluding products whose chemical
composition conforms to the definitions
of pig iron, spiegeleisen, or ferro-alloys)

Geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti
perlydyti (išskyrus produktus, kurių
cheminė sudėtis atitinka ketaus,
veidrodinio ketaus arba ferolydinių
cheminę sudėtį)

24.10.14.20

Geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti
perlydyti (išskyrus produktus, kurių
cheminė sudėtis atitinka ketaus,
veidrodinio ketaus arba ferolydinių
cheminę sudėtį)
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Ingots, other primary forms and long
Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
semi-finished products, of non-alloy steel
pusgaminiai iš nelegiruotojo plieno

24.10.21.Z0

24.10.21.Z0

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš nelegiruotojo plieno

Flat semi-finished products (of non-alloy Plokšti (nelegiruotojo plieno)
steel)
pusgaminiai

24.10.21.10

24.10.21.10

Plokšti (nelegiruotojo plieno)
pusgaminiai

Flat semi-finished products (of non-alloy
steel)

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products for seamless
tubes (of non-alloy steel)

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai (iš nelegiruotojo plieno)
besiūlių vamzdžių gamybai

24.10.21.21

24.10.21.21

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)

Other ingots, primary forms and long
semi-finished products including blanks
(of non-alloy steel)

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai, įskaitant ruošinius (iš
nelegiruotojo plieno)

24.10.21.22

24.10.21.22

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)

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products, of stainless steel

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno

24.10.22.Z0

24.10.22.Z0

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products, of stainless steel

Flat semi-finished products (slabs) (of
stainless steel)

Plokštieji pusgaminiai (plokštieji luitai) iš
nerūdijančiojo plieno

24.10.22.10

24.10.22.10

Plokštieji pusgaminiai (plokštieji luitai) iš
nerūdijančiojo plieno

Flat semi-finished products (slabs) (of
stainless steel)

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products for seamless
tubes (of stainless steel)

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno
besiūlių vamzdžių gamybai

24.10.22.21

24.10.22.21

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)

Other ingots, primary forms and long
Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi
semi-finished products (of stainless steel) pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno

24.10.22.22

24.10.22.22

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno

Other ingots, primary forms and long
semi-finished products (of stainless steel)

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products, of alloy steel
other than stainless steel

24.10.23.Z0

24.10.23.Z0

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno,
išskyrus nerūdijantįjį plieną

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products, of alloy steel
other than stainless steel

24.10.23.10

24.10.23.10

Plokštieji pusgaminiai iš legiruotojo
plieno, kitokio negu nerūdijantysis
plienas

Flat semi-finished products (of alloy steel
other than of stainless steel)
Ingots, other primary forms and long
semi-finished products for seamless
tubes (of alloy steel other than of
stainless steel)
Other ingots, primary forms and long
semi-finished products (of alloy steel
other than of stainless steel)

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno,
išskyrus nerūdijantįjį plieną

Plokštieji pusgaminiai iš legiruotojo
Flat semi-finished products (of alloy steel
plieno, kitokio negu nerūdijantysis
other than of stainless steel)
plienas
Ingots, other primary forms and long
semi-finished products for seamless
tubes (of alloy steel other than of
stainless steel)

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno, kitokio
negu nerūdijantysis plienas, besiūlių
vamzdžių gamybai

24.10.23.21

24.10.23.21

Luitai, kitos pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno, kitokio
negu nerūdijantysis plienas, besiūlių
vamzdžių gamybai

Other ingots, primary forms and long
semi-finished products (of alloy steel
other than of stainless steel)

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno,
išskyrus nerūdijantįjį plieną

24.10.23.22

24.10.23.22

Kiti luitai, pirminės formos ir ilgi
pusgaminiai iš legiruotojo plieno,
išskyrus nerūdijantįjį plieną

Ingots, other primary forms and long
semi-finished products, of non-alloy steel

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
Flat-rolled products of iron or non-alloy arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
steel, of a width ≥ 600 mm, simply hot- mažesnis kaip 600 mm, tik karštai
rolled, not clad, plated or coated, in coils valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti, ritinių pavidalo

24.10.31.10

24.10.31.10

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne Flat-rolled products of iron or non-alloy
mažesnis kaip 600 mm, tik karštai
steel, of a width ≥ 600 mm, simply hotvalcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
rolled, not clad, plated or coated, in coils
neapvilkti, ritinių pavidalo

Flat-rolled products of iron or non-alloy
steel, of a width ≥ 600 mm, not in coils,
simply hot-rolled, not clad, plated or

24.10.31.30

24.10.31.30

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
Flat-rolled products of iron or non-alloy
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne steel, of a width ≥ 600 mm, not in coils,
mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į
simply hot-rolled, not clad, plated or
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arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į
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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)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
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)

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
Flat-rolled products, of iron or non-alloy
mažesnis kaip 600 mm (išskyrus plačias
steel, of a width ≥ 600 mm (excluding
juostas), nesuvynioti į ritinius, tik karštai
‘wide flats’), not in coils, simply hotvalcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
rolled, not clad, plated or coated, without
neapvilkti, be reljefinių raštų; plokšti
patterns in relief; flat-rolled products of
valcavimo produktai iš geležies arba
iron or steel, of a width ≥ 600 mm, hotplieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
rolled and further worked, but not clad,
mm, po karštojo valcavimo apdoroti
plated or coated
toliau, bet neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti
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’

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, of a width < 600 mm, simply hotrolled, not clad, plated or coated
(excluding ‘wide flats’)

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm, tik karštai
valcuoti, neplakiruoti, nepadengti ir
neapvilkti (išskyrus plačias juostas)

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
plieno karštai valcuoti ruošiniai, kurių
≥ 600 mm, of stainless steel
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

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
plieno pervalcuoti skirti karštojo
valcavimo ruošiniai, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Other hot-rolled flat products in coil of a Kiti į ritinius suvynioti plokšti
width of 600 mm or more, of stainless
nerūdijančiojo plieno karštai valcuoti
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PRODCOM 2017 Pavadinimas
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)

PRODCOM 2017 Name

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)

24.10.31.50

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 hotrolled, not clad, plated or coated, without
patterns in relief; flat-rolled products of
iron or steel, of a width ≥ 600 mm, hotrolled and further worked, but not clad,
plated or coated

24.10.32.10

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’

24.10.32.30

24.10.32.30

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 hotrolled, not clad, plated or coated
(excluding ‘wide flats’)

24.10.33.Z0

24.10.33.Z0

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
plieno karštojo valcavimo ruošiniai, kurių
≥ 600 mm, of stainless steel
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.33.10

24.10.33.10

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

24.10.33.20

24.10.33.20

Kiti į ritinius suvynioti plokšti
nerūdijančiojo plieno karštai valcuoti

Other hot-rolled flat products in coil of a
width of 600 mm or more, of stainless

24.10.31.50

24.10.32.10
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steel

ruošiniai, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm

ruošiniai, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm

steel

Plates and sheets produced by cutting
from hot-rolled wide strip of a width of
600 mm or more, of stainless steel

Lakštai ir plokštės, gauti karpant
nerūdijančiojo plieno plačias karštai
valcuotas juostas, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

24.10.33.30

Lakštai ir plokštės, gauti karpant
nerūdijančiojo plieno plačias karštai
valcuotas 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

Plates and sheets produced on a
reversing mill (quarto) of a width of 600
mm or more and wide flats, of stainless
steel

Lakštai ir plokštės, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, pagamintos
keturių valcų staklynu, ir plačios juostos
iš nerūdijančiojo plieno

24.10.33.40

24.10.33.40

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

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
plieno karštai valcuoti ruošiniai, kurių
< 600 mm, of stainless steel
plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.34.Z0

24.10.34.Z0

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
Hot-rolled flat products in coil of a width
plieno karštojo valcavimo ruošiniai, kurių
< 600 mm, of stainless steel
plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.34.10

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
plieno karštai valcuoti 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

24.10.34.20

Kiti į ritinius suvynioti plokšti
nerūdijančiojo plieno karštai valcuoti
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

24.10.35.10

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 hotrolled, in coils (excluding products of
high-speed or silicon-electrical steel)

24.10.35.20

Plokšti valcavimo produktai iš
Flat-rolled products of high-speed steel,
greitapjovio plieno, kurių plotis ne
of a width ≥ 600 mm, hot-rolled or coldmažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai
rolled ‘cold-reduced’
valcuoti

24.10.35.30

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

Į ritinius suvynioti plokšti nerūdijančiojo
Hot-rolled flat products in coil for
plieno karštai valcuoti ruošiniai, kurių
rerolling of a width of less than 600 mm,
plotis mažesnis kaip 600 mm, skirti
of stainless steel
pervalcuoti
Kiti į ritinius suvynioti plokšti
Other hot-rolled flat products in coil of a
nerūdijančiojo plieno karštai valcuoti
width of less than 600 mm, of stainless
ruošiniai, kurių plotis ne didesnis kaip
steel
600 mm
Plokšti valcavimo produktai iš įrankinio
plieno arba legiruotojo plieno, išskyrus iš
Flat-rolled products, of tool steel or alloy
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne
steel other than stainless steel, of a width
mažesnis kaip 600 mm, po karštojo
≥ 600 mm, not further worked than hotvalcavimo toliau neapdoroti, ritinių
rolled, in coils (excluding products of
pavidalo (išskyrus produktus iš
high-speed or silicon-electrical steel)
greitapjovio arba silicinio
elektrotechninio plieno)
Plokšti valcavimo produktai iš
Flat-rolled products of high-speed steel,
greitapjovio plieno, kurių plotis ne
of a width ≥ 600 mm, hot-rolled or coldmažesnis kaip 600 mm, karštai arba šaltai
rolled ‘cold-reduced’
valcuoti

Flat-rolled products, of tool steel or alloy
steel other than stainless steel, of a width
≥ 600 mm, not further worked than hotrolled, not in coils (excluding organic
coated products, products of a thickness
< 4,75 mm and products of high-speed
or silicon-electrical steel)
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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

24.10.33.30

24.10.34.10

24.10.34.20

24.10.35.10

24.10.35.20

24.10.35.30

Flat-rolled products, of tool steel or alloy
steel other than stainless steel, of a width
≥ 600 mm, not further worked than hotrolled, not in coils (excluding organic
coated products, products of a thickness
< 4,75 mm and products of high-speed
or silicon-electrical steel)
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arba silicinio elektrotechninio 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, highspeed steel or silicon-electrical steel)

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)

24.10.35.40

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, highspeed steel or silicon-electrical steel)

Flat-rolled products of alloy steel other
than stainless, of a width ≥ 600 mm, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
further worked (excluding plated or
coated with zinc and products of siliconelectrical steel)

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)

24.10.35.50

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, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
further worked (excluding plated or
coated with zinc and products of siliconelectrical steel)

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)

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)

24.10.36.00

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)

Uncoated cold-rolled sheet, plate and
strip (including electrical sheet and strip
not finally annealed), of a width ≥ 600
mm, of steel other than stainless steel

Nepadengti šaltai valcuoti lakštai,
plokštės ir juostelės (įskaitant negalutinai
atkaitintus elektrotechninius lakštus ir
juosteles), kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, iš plieno, išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno

24.10.41.Z0

Nepadengti šaltojo valcavimo lakštai,
plokštės ir juostelės (įskaitant negalutinai
atkaitintus elektrotechninius lakštus ir
juosteles), kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, iš plieno, išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno

Uncoated cold-rolled sheet, plate and
strip (including electrical sheet and strip
not finally annealed), of a width ≥ 600
mm, of steel other than stainless steel

24.10.35.40

24.10.35.50

24.10.36.00

24.10.41.Z0

Nepadengti šaltai valcuoti lakštai,
Uncoated cold-rolled sheet, plate and
plokštės ir juostelės, kurių plotis ne
strip of a width ≥ 600 mm, of steel other
mažesnis kaip 600 mm, iš plieno, išskyrus
than stainless steel
iš nerūdijančiojo plieno

24.10.41.10

24.10.41.10

Nepadengti šaltai valcuoti lakštai,
Uncoated cold-rolled sheet, plate and
plokštės ir juostelės, kurių plotis ne
strip of a width ≥ 600 mm, of steel other
mažesnis kaip 600 mm, iš plieno, išskyrus
than stainless steel
iš nerūdijančiojo plieno

Electrical sheet and strip not finally
annealed of a width of 600 mm or more

Elektrotechniniai negalutinai atkaitinti
lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm

24.10.41.30

24.10.41.30

Elektrotechniniai negalutinai atkaitinti
Electrical sheet and strip not finally
lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis
annealed of a width of 600 mm or more
kaip 600 mm

Electrical sheet and strip, grain nonoriented of a width ≥ 600 mm

Elektrotechniniai neorientuoto
grūdėtumo lakštai ir juostelės, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.41.50

24.10.41.50

Elektrotechniniai neorientuoto
grūdėtumo lakštai ir juostelės, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Electrical sheet and strip, grain nonoriented of a width ≥ 600 mm

24.10.42.00

24.10.42.00

Šaltai valcuoti 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)

Cold-rolled sheet, plate and wide strip of Šaltai valcuoti nerūdijančiojo plieno
a width of 600 mm or more (of stainless lakštai, plokštės ir plačios juostos, kurių
steel)
plotis ne mažesnis kaip 600 mm
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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)

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)

24.10.43.00

Tinplate, other tinned sheet and strip,
including electrolytically chromium
coated steel (ECCS)

Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir
juostos, įskaitant elektrolitiniu būdu
chromu padengtą plieną (ECCS)

24.10.51.10

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

24.10.43.00

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)

24.10.51.10

Alavuotoji skarda, kiti alavuotieji lakštai ir Tinplate, other tinned sheet and strip,
juostos, įskaitant elektrolitiniu būdu
including electrolytically chromium
chromu padengtą plieną (ECCS)
coated steel (ECCS)

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
Flat-rolled products of iron or non-alloy
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
steel, of a width ≥ 600 mm,
mažesnis kaip 600 mm, elektrocheminiu
electrolytically plated or coated with zinc
būdu padengti cinku

24.10.51.20

24.10.51.20

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
Flat-rolled products of iron or non-alloy
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
steel, of a width ≥ 600 mm,
mažesnis kaip 600 mm, elektrocheminiu
electrolytically plated or coated with zinc
būdu padengti cinku

Lydaline danga padengti lakštai ir
Hot-dipped metal coated sheet and strip
juostelės, kurių plotis ne mažesnis kaip
of a width ≥ 600 mm
600 mm

24.10.51.30

24.10.51.30

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

Organic coated sheet of a width ≥ 600
mm

Organinėmis medžiagomis padengti
lakštai, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm

24.10.51.40

24.10.51.40

Organinėmis medžiagomis padengti
Organic coated sheet of a width ≥ 600
lakštai, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm
mm

Flat-rolled products of iron or non-alloy
steel, of a width ≥ 600 mm, clad

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, plakiruotieji

24.10.51.50

24.10.51.50

Plokšti valcavimo produktai iš geležies
Flat-rolled products of iron or non-alloy
arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
steel, of a width ≥ 600 mm, clad
mažesnis kaip 600 mm, plakiruotieji

Flat-rolled products of alloy steel other
than stainless, of a width ≥ 600 mm, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
electrolytically plated or coated with zinc
(excluding products of silicon-electrical
steel)

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo
plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm,
karštai arba šaltai valcuoti ir
elektrocheminiu būdu padengti cinku
(išskyrus produktus iš silicinio
elektrotechninio plieno)

24.10.52.10

Plokšti valcavimo produktai iš legiruotojo
plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo plieno,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm,
karštai arba šaltai valcuoti 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, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
electrolytically plated or coated with zinc
(excluding products of silicon-electrical
steel)

Flat-rolled products of alloy steel other
than stainless, of a width ≥ 600 mm, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
plated or coated with zinc (excluding
products electrolytically plated or coated
and products of silicon-electrical steel)

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)

24.10.52.30

24.10.52.30

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, hotrolled or cold-rolled ‘cold-reduced’ and
plated or coated with zinc (excluding
products electrolytically plated or coated
and products of silicon-electrical steel)

Electrical sheet and strip, grain oriented
of a width of 600 mm or more

Elektrotechniniai orientuoto grūdėtumo
lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm

24.10.53.10

24.10.53.10

Elektrotechniniai orientuoto grūdėtumo
Electrical sheet and strip, grain oriented
lakštai ir juostos, kurių plotis ne mažesnis
of a width of 600 mm or more
kaip 600 mm

Flat-rolled products of silicon-electrical
steel, of a width ≥ 600 mm, non-grainoriented

Plokšti neorientuoto grūdėtumo
valcavimo produktai iš silicinio
elektrotechninio plieno, kurių plotis ne

24.10.53.30

Plokšti neorientuoto grūdėtumo
valcavimo produktai iš silicinio
elektrotechninio plieno, kurių plotis ne
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mažesnis kaip 600 mm

mažesnis kaip 600 mm

Electrical cold-rolled slit strip, grain
oriented, in silicon-alloy steel, of a width
of < 600 mm

Ritininės šaltai valcuotos
elektrotechninės orientuoto grūdėtumo
juostos iš nelegiruotojo plieno ir silicio
legiruotojo plieno, mažesnio kaip 600
mm pločio

24.10.54.10

Ritininės šaltai valcuotos
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

Flat-rolled products of silicon-electrical
steel, of a width < 600 mm, non-grainoriented

Plokšti neorientuoto grūdėtumo
valcavimo produktai iš silicinio
elektrotechninio plieno, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm

24.10.54.30

24.10.54.30

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-grainoriented

Flat rolled products of high speed steel,
of a width < 600 mm

Plokšti valcavimo produktai iš
greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm

24.10.55.00

24.10.55.00

Plokšti valcavimo produktai iš
Flat rolled products of high speed steel,
greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis
of a width < 600 mm
kaip 600 mm

Ribbed or other deformed wire rod (of
non-alloy steel)

Valcuotoji nelegiruotojo plieno viela su
briaunomis arba kitomis deformacijomis

24.10.61.10

24.10.61.10

Valcuotoji nelegiruotojo plieno viela su
briaunomis arba kitomis deformacijomis

Ribbed or other deformed wire rod (of
non-alloy steel)

Wire rod of free-cutting steel

Valcuotoji viela iš automatinio plieno

24.10.61.20

24.10.61.20

Valcuotoji viela iš automatinio plieno

Wire rod of free-cutting steel

Wire rod used for concrete reinforcing
(mesh/cold ribbed bars)

Valcuotoji viela, naudojama kaip
gelžbetonio armatūra (tinklas ir (arba)
šaltai laminuoti briaunoti strypai)

24.10.61.30

24.10.61.30

Valcuotoji viela, naudojama kaip
gelžbetonio armatūra (tinklas ir (arba)
šaltai laminuoti briaunoti strypai)

Wire rod used for concrete reinforcing
(mesh/cold ribbed bars)

Wire rod for tyre cord

Valcuotoji viela, naudojama kaip
padangų kordas

24.10.61.40

24.10.61.40

Valcuotoji viela, naudojama kaip
padangų kordas

Wire rod for tyre cord

Other wire rod (of non-alloy steel)

Kita valcuotoji viela iš nelegiruotojo
plieno

24.10.61.90

24.10.61.90

Kita valcuotoji viela iš nelegiruotojo
plieno

Other wire rod (of non-alloy steel)

Hot-rolled concrete reinforcing bars

Karštai valcuoti betono armavimo strypai

24.10.62.10

24.10.62.10

Karštai valcuoti betono armavimo strypai Hot-rolled concrete reinforcing bars

Hot-rolled bars in free-cutting steels

Karštai valcuoti strypai iš automatinio
plieno

24.10.62.30

24.10.62.30

Karštai valcuoti strypai iš automatinio
plieno

Hot-rolled bars in free-cutting steels

Forged bars of steel and hot-rolled bars
(excluding hollow drill bars and rods) of
non-alloy steel (of other than of freecutting steel)

Kaltiniai plieno strypai ir karštai valcuoti
strypai (išskyrus tuščiavidures gręžimo
sijas ir strypus) iš nelegiruotojo plieno
(kitokio negu automatinis plienas)

24.10.62.50

24.10.62.50

Kaltiniai plieno strypai ir karštai valcuoti
strypai (išskyrus tuščiavidures gręžimo
sijas ir strypus) 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 freecutting steel)

Hot-rolled wire rod in coil, of stainless
steel

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
nerūdijančiojo plieno, suvynioti į ritinius

24.10.63.00

24.10.63.00

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
nerūdijančio plieno, suvynioti į ritinius

Hot-rolled wire rod in coil, of stainless
steel

Hot-rolled round bars, of stainless steel

Karštai valcuoti skritulio formos
skerspjūvio strypai iš nerūdijančiojo
plieno

24.10.64.10

24.10.64.10

Karštai valcuoti skritulio formos
skerspjūvio strypai iš nerūdijančiojo
plieno

Hot-rolled round bars, of stainless steel

24.10.64.30

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno,
tik karštojo valcavimo arba karštojo
Bars and rods of stainless steel, only hottempimo arba karštojo išspaudimo
rolled, only hot-drawn or only extruded
(ekstruzijos) (išskyrus apskrito
(excluding of circular cross-section)
skerspjūvio)

Strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno,
Bars and rods of stainless steel, only hot- tik karštojo valcavimo arba karštojo
rolled, only hot-drawn or only extruded tempimo arba karštojo išspaudimo
(excluding of circular cross-section)
(ekstruzijos) (išskyrus apskrito
skerspjūvio)
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Forged bars, of stainless steel
Bars and rods of stainless steel, coldformed or cold-finished and further
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worked, n.e.s. (excluding forged
products)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Kaltiniai strypai iš nerūdijančiojo plieno
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)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
24.10.64.50

24.10.64.50

24.10.64.70

24.10.64.70

PRODCOM 2017 Pavadinimas
Kaltiniai strypai iš nerūdijančiojo plieno
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)

PRODCOM 2017 Name
Forged bars, of stainless steel
Bars and rods of stainless steel, coldformed or cold-finished and further
worked, or hot-formed and further
worked, n.e.s. (excluding forged
products)

Bars and rods of high-speed steel, hotrolled, in irregularly wound coils

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
greitapjovio plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.65.10

24.10.65.10

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
greitapjovio plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

Bars and rods of high-speed steel, hotrolled, in irregularly wound coils

Bars and rods of silico-manganese steel,
hot-rolled, in irregularly wound coils

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
silikomanganinio plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.65.30

24.10.65.30

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

Hot-rolled wire rod, of bearing steel

Karštai valcuota viela iš guolių plieno

24.10.65.50

24.10.65.50

Karštai valcuota viela iš guolių plieno

Hot-rolled wire rod, of bearing steel

Bars and rods of alloy steel other than
stainless, hot-rolled, in irregularly wound
coils (excluding products of bearing
steel, high-speed steel or silicomanganese steel)

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo, karštai valcuoti,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
(išskyrus produktus iš guolių plieno,
greitapjovio plieno arba silikomanganinio
plieno)

24.10.65.70

24.10.65.70

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno,
išskyrus iš nerūdijančiojo, karštai valcuoti,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
(išskyrus produktus iš guolių plieno,
greitapjovio plieno arba silikomanganinio
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 silicomanganese steel)

Hot-rolled bars of high speed steel

Karštai valcuoti strypai iš greitapjovio
plieno

24.10.66.10

24.10.66.10

Karštai valcuoti strypai iš greitapjovio
plieno

Hot-rolled bars of high speed steel

Hot-rolled bars of silico-manganese steel

Karštai valcuoti strypai iš
silikomanganinio plieno

24.10.66.20

24.10.66.20

Karštai valcuoti strypai iš
silikomanganinio plieno

Hot-rolled bars of silico-manganese steel

Hot-rolled bars in bearing steels

Karštai valcuoti strypai iš guolių plieno

24.10.66.30

24.10.66.30

Karštai valcuoti strypai iš guolių plieno

Hot-rolled bars in bearing steels

Hot-rolled bars in tool steels

Karštai valcuoti strypai iš įrankių plieno

24.10.66.40

24.10.66.40

Karštai valcuoti strypai iš įrankių plieno

Hot-rolled bars in tool steels

Hot-rolled bars (excluding hollow drill
bars and rods) of alloy steel (other than
of stainless, tool, silico-manganese,
bearing and high speed steel)

Karštai valcuoti strypai (išskyrus
tuščiavidurius gręžimo sijas ir strypus) iš
legiruotojo plieno (išskyrus iš
nerūdijančiojo, įrankinio,
silikomanganinio, guolių ir greitapjovio
plieno)

24.10.66.50

Karštai valcuoti strypai (išskyrus
tuščiavidurius gręžimo sijas ir strypus) 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)

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)
Hollow drill bars and rods

24.10.66.50

Šaltojo formavimo arba šaltosios
Bars and rods, of alloy steel, cold-formed
apdailos, dengti, glaistyti, plakiruoti ar
or cold-finished (e.g. by cold-drawing),
papildomai apdirbti strypai ir juostos iš
painted, coated, clad or further worked
legiruotojo plieno (išskyrus iš
(excluding stainless steel)
nerūdijančiojo plieno)

24.10.66.60

24.10.66.60

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos, dengti, glaistyti, plakiruoti ar
papildomai apdirbti strypai ir juostos iš
legiruotojo plieno (išskyrus iš
nerūdijančiojo plieno)

Hollow drill bars and rods

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir sijos

24.10.67.00

24.10.67.00

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir sijos

U-sections of a web height of 80 mm or
more (of non-alloy steel)

„U“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
(iš nelegiruotojo plieno)

24.10.71.10

„U“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
U-sections of a web height of 80 mm or
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
more (of non-alloy steel)
(iš nelegiruotojo plieno)
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I-sections of a web height of 80 mm or
more (of non-alloy steel)

„I“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
(iš nelegiruotojo plieno)

24.10.71.20

24.10.71.20

„I“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
I-sections of a web height of 80 mm or
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
more (of non-alloy steel)
(iš nelegiruotojo plieno)

H-sections of a web height of 80 mm or
more (of non-alloy steel)

„H“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
(iš nelegiruotojo plieno)

24.10.71.30

24.10.71.30

„H“ formos specialieji profiliuočiai, kurių
H-sections of a web height of 80 mm or
briaunos aukštis ne mažesnis kaip 80 mm
more (of non-alloy steel)
(iš nelegiruotojo plieno)

Other open sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded,
of non-alloy steel

Kiti atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo
plieno po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.71.40

Kiti 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
stainless steel

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
po karštojo valcavimo, karštojo tempimo
arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
toliau neapdoroti

24.10.72.00

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
Open sections, not further worked than
po karštojo valcavimo, karštojo tempimo
hot-rolled, hot-drawn or extruded, of
arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
stainless steel
toliau neapdoroti

Open sections, not further worked than
hot-rolled, hot-drawn or extruded, of
other alloy steel

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo
plieno po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.73.00

24.10.73.00

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

Sheet piling (of steel)

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš
plieno

24.10.74.10

24.10.74.10

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš
plieno

Sheet piling (of steel)

Welded and cold-formed sections (of
steel)

Suvirinti ir šaltojo formavimo profiliuočiai
(iš plieno)

24.10.74.20

24.10.74.20

Suvirinti ir šaltojo formavimo profiliuočiai Welded and cold-formed sections (of
(iš plieno)
steel)

Railway material (of steel)

Geležinkelio sudedamosios dalys iš
plieno

24.10.75.00

24.10.75.00

Geležinkelio sudedamosios dalys iš
plieno

Railway material (of steel)

Line pipe, of a kind used for oil or gas
pipelines, seamless, of stainless steel

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš
nerūdijančiojo plieno, tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.11.10

24.20.11.10

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

Line pipe, of a kind used for oil or gas
pipelines, seamless, of steel other than
stainless steel

Besiūliai plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo
plieno, vamzdynų vamzdžiai, tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.11.50

24.20.11.50

Besiūliai plieno, išskyrus iš nerūdijančiojo Line pipe, of a kind used for oil or gas
plieno, vamzdynų vamzdžiai, tinkami
pipelines, seamless, of steel other than
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
stainless steel

Casing, tubing and drill pipe, of a kind
used in the drilling for oil or gas,
seamless, of stainless steel

Besiūliai apsauginiai nerūdijančiojo
plieno vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir
gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.12.10

Besiūliai apsauginiai nerūdijančiojo
Casing, tubing and drill pipe, of a kind
plieno vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir
used in the drilling for oil or gas,
gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti
seamless, of stainless steel
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

Besiūliai apsauginiai plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai,
vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo
vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose

24.20.12.50

24.20.12.50

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

Tubes and pipes, of circular crosssection, seamless, of stainless steel

Besiūliai apskrito skerspjūvio
nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir

24.20.13.10

24.20.13.10

Besiūliai apskrito skerspjūvio
nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir

Tubes and pipes, of circular crosssection, seamless, of stainless steel
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than hot-rolled, hot-drawn or extruded,
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vamzdeliai (išskyrus vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba
(excluding line pipe of a kind used for oil
dujotiekiams tiesti, ir apsauginius
or gas pipelines and casing, tubing and
vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir
drill pipe used for oil or gas drilling)
gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose)

vamzdeliai (išskyrus vamzdynų
vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, ir apsauginius
vamzdžius, vamzdynų vamzdžius ir
gręžimo vamzdžius, tinkamus naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose)

(excluding line pipe of a kind used for oil
or gas pipelines and casing, tubing and
drill pipe used for oil or gas drilling)

Precision tubes and pipes, of circular
cross-section, cold-drawn or cold-rolled,
seamless, of steel other than stainless
steel

Besiūliai apskrito skerspjūvio preciziniai
plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
vamzdžiai ir vamzdeliai, šaltai tempti arba
šaltai valcuoti

24.20.13.30

Besiūliai apskrito 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

Tubes and pipes, of circular crosssection, cold-drawn or cold-rolled,
seamless, of steel other than stainless
steel (excluding precision tubes and
pipes)

Besiūliai apskrito skerspjūvio plieno,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai
ir vamzdeliai, šaltai tempti arba šaltai
valcuoti (išskyrus precizinius vamzdžius ir
vamzdelius)

24.20.13.50

Besiūliai apskrito skerspjūvio plieno,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai
ir vamzdeliai, šaltai tempti arba šaltai
valcuoti (išskyrus precizinius vamzdžius ir
vamzdelius)

Tubes and pipes, of circular crosssection, cold-drawn or cold-rolled,
seamless, of steel other than stainless
steel (excluding precision tubes and
pipes)

Tubes and pipes, of circular crosssection, 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 drillpipe used for oil or gas drilling)

Karštojo paruošimo besiūliai apskrito
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)

24.20.13.70

24.20.13.70

Karštojo paruošimo besiūliai apskrito
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 crosssection, 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 drillpipe used for oil or gas drilling)

Tubes and pipes, of non-circular crosssection, seamless, and hollow profiles,
seamless, of steel

Besiūliai neapskrito skerspjūvio plieno
vamzdžiai, vamzdeliai ir besiūliai
tuščiaviduriai profiliuočiai

24.20.14.00

24.20.14.00

Besiūliai neapskrito skerspjūvio plieno
vamzdžiai, vamzdeliai ir besiūliai
tuščiaviduriai profiliuočiai

Tubes and pipes, of non-circular crosssection, seamless, and hollow profiles,
seamless, of steel

Line pipe, of a kind used for oil or gas
pipelines, longitudinally welded, of an
external diameter > 406,4 mm, of steel

Išilgai suvirinti plieno vamzdynų
vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo yra
didesnis kaip 406,4 mm, tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.21.10

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

Line pipe, of a kind used for oil or gas
pipelines, other than longitudinally
welded, of an external diameter > 406,4
mm, of steel

Plieno vamzdynų vamzdžiai, išskyrus
išilgai suvirintus, kurių išorinis skersmuo
yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.21.50

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
Casing, of a kind used in drilling for oil or
gas, welded, of an external diameter >
406,4 mm, of steel

24.20.13.30

24.20.13.50

24.20.21.10

24.20.21.50

Suvirinti apsauginiai plieno vamzdžiai,
Casing, of a kind used in drilling for oil or
kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip
gas, welded, of an external diameter >
406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba
406,4 mm, of steel
dujų gręžiniuose

24.20.22.00

24.20.22.00

Suvirinti apsauginiai plieno vamzdžiai,
kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip
406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose

Tubes and pipes, welded, of an external Suvirinti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai,
diameter > 406,4 mm, of steel (excluding kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip
line pipe of a kind used for oil or gas
406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius,

24.20.23.00

24.20.23.00

Suvirinti plieno vamzdžiai ir vamzdeliai,
Tubes and pipes, welded, of an external
kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip diameter > 406,4 mm, of steel (excluding
406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius, line pipe of a kind used for oil or gas
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PRODCOM 2019 Pavadinimas
tinkamus naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, ir apsauginius
vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose)

Sukniedyti arba panašiu būdu sujungti
plieno vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių
Tubes and pipes, riveted or similarly
išorinis skersmuo yra didesnis kaip
closed, of an external diameter > 406,4
406,4 mm (išskyrus vamzdynų vamzdžius,
mm, of steel (excluding line pipe for oil
tinkamus naftotiekiams arba
and gas pipelines, casing used for oil or dujotiekiams tiesti, apsauginius
gas drilling and welded tubes and pipes) vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose, ir suvirintus vamzdžius
ir vamzdelius)
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

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 steel other than stainless steel

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

Casing and tubing, of a kind used in
drilling for oil or gas, welded, of an
external diameter ≤ 406,4 mm, of
stainless steel

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 steel
other than stainless steel

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

Suvirinti apskrito skerspjūvio
nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir
Tubes and pipes, of circular crossvamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra ne
section, welded, of an external diameter
didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus
≤ 406,4 mm, of stainless steel (excluding
vamzdynų vamzdžius, tinkamus
line pipe of a kind used for oil or gas
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, ir
pipelines, and casing and tubing used for
apsauginius vamzdžius bei vamzdynų
oil or gas drilling)
vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose)
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tinkamus naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti, ir apsauginius
pipelines and casing used for oil or gas
vamzdžius, tinkamus naudoti naftos arba drilling)
dujų gręžiniuose)

24.20.24.00

24.20.31.10

24.20.31.50

24.20.32.10

24.20.32.50

24.20.33.10

24.20.24.00

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)

24.20.31.10

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

24.20.31.50

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

24.20.32.10

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

24.20.32.50

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

24.20.33.10

Suvirinti apskrito 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 crosssection, 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)
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Precision tubes and pipes, of circular
cross-section, welded, of an external
diameter ≤ 406,4 mm, of steel other than
stainless steel

Suvirinti apskrito skerspjūvio preciziniai
plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis
skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

Karštojo arba šaltojo formavimo ir
Tubes and pipes, of circular crosssuvirinti apskrito skerspjūvio plieno,
section, hot- or cold-formed and welded,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai
of an external diameter ≤ 406,4 mm, of
ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra
steel other than stainless steel
ne didesnis kaip 406,4 mm
Tubes and pipes, of non-circular crossKarštai arba šaltai formuoti ir suvirinti ne
section, hot- or cold-formed and welded, apskrito skerspjūvio nerūdijančiojo
of stainless steel
plieno vamzdžiai ir vamzdeliai
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

Karštai arba šaltai formuoti 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

Karštai arba šaltai formuoti ir suvirinti
kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio
plieno, išskyrus nerūdijančiojo plieno,
vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių sienelių
storis yra didesnis kaip 2 mm

Karštai arba šaltai formuoti ir suvirinti ne
Tubes and pipes, of other non-circular
apskrito skerspjūvio, išskyrus kvadratinio
cross-section than square or rectangular,
ar stačiakampio skerspjūvio, plieno,
hot- or cold-formed and welded, of steel
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai
other than stainless steel
ir vamzdeliai
Atvirasiūliai, sukniedyti arba panašiu
būdu sujungti plieno vamzdžiai ir
Tubes and pipes, open seam, riveted or vamzdeliai (išskyrus vamzdynų
similarly closed, of steel (excluding line
vamzdžius, tinkamus naftotiekiams arba
pipe for oil and gas pipelines, casing and dujotiekiams tiesti, apsauginius
tubing used for oil or gas drilling and
vamzdžius ir vamzdynų vamzdžius,
other welded tubes and pipes)
tinkamus naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose ir kitus suvirintus vamzdžius
ir vamzdelius)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

24.20.33.40

Suvirinti apskrito 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

24.20.33.70

Karštojo arba šaltojo formavimo ir
suvirinti apskrito skerspjūvio plieno,
išskyrus nerūdijančiojo plieno, vamzdžiai
ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo yra
ne didesnis kaip 406,4 mm

Tubes and pipes, of circular crosssection, hot- or cold-formed and welded,
of an external diameter ≤ 406,4 mm, of
steel other than stainless steel

24.20.34.10

Karštojo arba šaltojo formavimo ir
suvirinti neapskrito skerspjūvio
nerūdijančiojo plieno vamzdžiai ir
vamzdeliai

Tubes and pipes, of non-circular crosssection, hot- or cold-formed and welded,
of stainless steel

24.20.34.30

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

24.20.34.50

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

24.20.34.70

Karštojo arba šaltojo formavimo ir
suvirinti neapskrito 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

24.20.35.00

24.20.35.00

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)

Flanges, of steel (excluding cast fittings)

24.20.33.40

24.20.33.70

24.20.34.10

24.20.34.30

24.20.34.50

24.20.34.70

Flanges, of steel (excluding cast fittings)

Jungės iš plieno (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

24.20.40.10

24.20.40.10

Jungės iš plieno (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

Elbows, bends, couplings, sleeves and

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir

24.20.40.30

24.20.40.30

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir Elbows, bends, couplings, sleeves and
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other threaded tube or pipe fittings, of
steel (excluding cast fittings)

kitos jungiamosios vamzdžių ir vamzdelių
detalės su sriegiais (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

kitos jungiamosios vamzdžių ir vamzdelių
other threaded tube or pipe fittings, of
detalės su sriegiais (išskyrus lietines
steel (excluding cast fittings)
jungiamąsias detales)

Elbows, bends, couplings and sleeves
and other socket welding tube or pipe
fittings, of steel (excluding cast fittings)

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir
kitos gaubiamuoju būdu privirinamos
jungiamosios vamzdžių ar vamzdelių
detalės (išskyrus lietines jungiamąsias
detales)

24.20.40.50

Plieno alkūnės, movos, įvorės, atlankos ir
kitos gaubiamuoju būdu privirinamos
Elbows, bends, couplings and sleeves
jungiamosios vamzdžių ar vamzdelių
and other socket welding tube or pipe
detalės (išskyrus lietines jungiamąsias
fittings, of steel (excluding cast fittings)
detales)

24.20.40.73

Sandūriniu būdu privirinamos plieno
alkūnės ir movos, skirtos vamzdžiams ir
vamzdeliams (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)

24.20.40.75

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)

24.31.10.10

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing)

24.31.10.20

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight < 0,25 %
of carbon, of square or other than
rectangular cross-section (excluding
those of free-cutting steel)

24.31.10.30

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight < 0,25 %
of carbon of rectangular ‘other than
square’ cross-section (excluding those of
free-cutting steel)

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

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 hotrolled, hot-drawn or hot-extruded, not
further worked than clad, and forged

Sandūriniu būdu privirinamos plieno
Butt welding elbows and bends, for tubes
alkūnės ir movos, skirtos vamzdžiams ir
or pipes, of steel (excluding cast fittings)
vamzdeliams (išskyrus lietines
jungiamąsias detales)
Butt welding tube or pipe fittings, other
than elbows and bends, of steel
(excluding cast fittings)

Sandūriniu būdu privirinamos plieno
vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios
detalės, kitokios nei alkūnės ar movos
(išskyrus lietines jungiamąsias detales)

Bars and rods, of non-alloy free-cutting
steel, not further worked than coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing)

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo)
automatinio nelegiruotojo plieno strypai
ir juostos, papildomai neapdirbti

Other bars and rods of iron or non-alloy
steel, not further worked than coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight < 0,25 %
of carbon, of square or other than
rectangular cross-section (excluding
those of free-cutting steel)

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight < 0,25 %
of carbon of rectangular ‘other than
square’ cross-section (excluding those of
free-cutting steel)

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, cold-formed or cold-finished and
further worked, or hot-formed and
further worked, n.e.c. (excluding hotrolled, hot-drawn or hot-extruded, not
further worked than clad, and forged

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
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products)

karštojo išspaudimo papildomai
neapdirbtus ir kaltinius produktus)

karštojo išspaudimo papildomai
neapdirbtus ir kaltinius produktus)

products)

Other bars and rods of iron or non-alloy
steel, not further worked than coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight ≥ 0,25 %
of carbon (excluding those of freecutting steel)

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

24.31.10.50

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing), containing by weight ≥ 0,25 %
of carbon (excluding those of freecutting steel)

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)

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo)
geležies arba nelegiruotojo plieno
kampuočiai, fasoniniai profiliuočiai ir
specialieji profiliuočiai, papildomai
neapdirbti (išskyrus profiliuotus lakštus)

24.31.10.60

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)

24.31.20.10

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 valcuotus 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, karšto
tempimo arba karšto išspaudimo
(ekstruzijos), tik plakiruotus produktus,
pusgaminius, plokščius valcavimo
produktus, karštai valcuotus 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 flatrolled products, hot-rolled bars and rods
in irregularly wound coils); bars and rods,
of silico-manganese steel, only coldformed or cold-finished or hot-rolled,
including further worked (excluding hotrolled, hot-drawn or extruded, just clad,
semi-finished products, flat-rolled
products, hot-rolled bars and rods in
irregularly wound coils)

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos ir toliau neapdoroti greitapjovio
plieno strypai ir sijos, taip pat toliau
Bars and rods, of high-speed steel, not
apdoroti arba karštai formuoti ir toliau
further worked than cold-formed or
apdoroti (išskyrus kaltinius produktus,
cold-finished, even further worked, or
pusgaminius arba plokščius valcavimo
hot-formed and further worked
produktus, karštai valcuotus sijas ir
(excluding forged, semi-finished or flatstrypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių
rolled products, hot-rolled bars and rods
pavidalo); šaltojo formavimo arba
in irregularly wound coils); bars and rods,
šaltosios apdailos silikomanganinio
of silico-manganese steel, only coldplieno strypai ir sijos, arba karštojo
formed or cold-finished or hot-rolled,
valcavimo, įskaitant toliau apdorotus
including further worked (excluding hot(išskyrus karštojo valcavimo, karšto
rolled, hot-drawn or extruded, just clad,
tempimo arba karšto išspaudimo
semi-finished products, flat-rolled
(ekstruzijos), tik plakiruotus produktus,
products, hot-rolled bars and rods in
pusgaminius, plokščius valcavimo
irregularly wound coils)
produktus, karštai valcuotus sijas ir
strypus, netaisyklingai suvyniotų ritinių
pavidalo)
Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos (pavyzdžiui, šaltojo tempimo)
Bars/rods, 0,9 % to 1,15 % of carbon, 0,5
plieno, kurio sudėtyje esanti anglis
% to 2 % of chromium and, if present ≤
sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne
0,5 % of molybdenum, only cold-formed
daugiau kaip 1,15 %, chromas – ne
or cold-finished (e.g. by cold-drawing)
mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2
(excluding semi-finished or flat-rolled
%, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne
products; hot-rolled bars or rods in
daugiau kaip 0,5 %, strypai ir juostos
irregularly wound coils)
(išskyrus pusgaminius, plokščius
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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

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; hot-rolled bars or rods in
irregularly wound coils)
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valcavimo produktus, karštojo valcavimo
strypus ir sijas, turinčius netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalą)

valcavimo produktus, karštojo valcavimo
strypus ir sijas, turinčius netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalą)

Bars and rods of tool steel, only coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing) (excluding semi-finished
products, flat-rolled products and hotrolled bars and rods in irregularly wound
coils)

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)

24.31.20.30

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 coldformed or cold-finished (e.g. by colddrawing) (excluding semi-finished
products, flat-rolled products and hotrolled bars and rods in irregularly wound
coils)

Bars and rods, of alloy steel, not further
worked than cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing) (excluding
stainless steel, high-speed steel, silicomanganese steel, alloy bearing steel, tool
steel)

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos ir toliau neapdoroti legiruotojo
plieno (išskyrus nerūdijančiojo,
greitapjovio, silikomanganinio,
legiruotojo guolių ar įrankių plieno)
strypai ir juostos

24.31.20.40

Šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos ir toliau neapdoroti legiruotojo
plieno (išskyrus nerūdijančiojo,
greitapjovio, silikomanganinio,
legiruotojo guolių ar įrankių plieno)
strypai ir juostos

Bars and rods, of alloy steel, not further
worked than cold-formed or coldfinished (e.g. by cold-drawing) (excluding
stainless steel, high-speed steel, silicomanganese steel, alloy bearing steel, tool
steel)

Sections, of alloy steel other than
stainless, cold-finished or cold-formed
(e.g. by cold-drawing)

Šaltosios apdailos arba šaltojo
formavimo legiruotojo plieno, išskyrus
nerūdijančiojo plieno, fasoniniai ir
specialieji profiliuočiai

24.31.20.50

24.31.20.50

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)

Cold-drawn bars and solid profiles of
stainless steel

Šaltai tempti nerūdijančiojo plieno
strypai ir kietieji profiliuočiai

24.31.30.00

24.31.30.00

Šaltai tempti nerūdijančiojo plieno
strypai ir kietieji profiliuočiai

Cold-drawn bars and solid profiles of
stainless steel

Cold-rolled narrow strip and cold-rolled
slit strip, of non-alloy steel and of alloy
steel (other than stainless steel), of a
width < 600 mm

Siauros ir ritininės šaltai valcuotos
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, iš
legiruotojo ir nelegiruotojo plieno
(išskyrus nerūdijantįjį plieną)

24.32.10.Z1

Siauros ir ritininės šaltojo valcavimo
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio, iš
legiruotojo ir nelegiruotojo plieno
(išskyrus nerūdijantįjį plieną)

Cold-rolled narrow strip and cold-rolled
slit strip, of non-alloy steel and of alloy
steel (other than stainless steel), of a
width < 600 mm

Cold-rolled narrow strip and cold-rolled
slit strip, of stainless steel (excluding
insulated electric strip, corrugated strip
with one edge serrated or bevelled), of a
width < 600 mm

Šaltai valcuotos siauros ir ritininės
nerūdijančiojo plieno juostos, mažesnio
kaip 600 mm pločio (išskyrus
izoliuotąsias juostas, banguotas juostas
su vienu dantytu ar nusklembtu kraštu)

24.32.10.Z2

Šaltojo valcavimo siauros ir ritininės
nerūdijančiojo plieno juostos, mažesnio
kaip 600 mm pločio (išskyrus
izoliuotąsias juostas, banguotas juostas
su vienu dantytu ar nusklembtu kraštu)

Cold-rolled narrow strip and cold-rolled
slit strip, of stainless steel (excluding
insulated electric strip, corrugated strip
with one edge serrated or bevelled), of a
width < 600 mm

Cold-rolled narrow strip of non-alloy
steel, containing by weight < 0,25 % of
carbon, of a width of < 600 mm

Siauros šaltai valcuotos nelegiruotojo
plieno, kurio sudėtyje esanti anglis
sudaro mažiau kaip 0,25 %, juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio

24.32.10.11

Siauros šaltai valcuotos 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

Cold-rolled narrow strip of non-alloy
steel, containing by weight ≥ 0,25 % but
< 0,6 % of carbon, of a width of < 600
mm

Siauros šaltai valcuotos nelegiruotojo
plieno, kurio sudėtyje esanti anglis
sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet
mažiau kaip 0,6 %, juostos, mažesnio
kaip 600 mm pločio

24.32.10.12

24.32.10.12

Siauros šaltai valcuotos 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

Cold-rolled narrow strip of non-alloy
steel, containing by weight 0,6 % or

Siauros šaltai valcuotos nelegiruotojo
plieno, kurio sudėtyje esanti anglis

24.32.10.14

24.32.10.14

Siauros šaltai valcuotos nelegiruotojo
plieno, kurio sudėtyje esanti anglis

Cold-rolled narrow strip of non-alloy
steel, containing by weight 0,6 % or
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more of carbon, of a width of < 600 mm

sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio

sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio

more of carbon, of a width of < 600 mm

Cold-rolled narrow strip of alloy steel
other than stainless and electrical steel,
of a width of < 600 mm

Siauros šaltai valcuotos legiruotojo
plieno, išskyrus nerūdijančiojo arba
elektrotechninio plieno, juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio

24.32.10.16

Siauros šaltai valcuotos 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

24.32.10.18

Siauros šaltai valcuotos nerūdijančiojo
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

24.32.10.22

Šaltai valcuotos 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

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’

Siauros šaltai valcuotos nerūdijančiojo
Cold-rolled narrow strip of stainless steel
plieno juostos (išskyrus izoliuotąsias
(excluding insulated electric strip,
juostas, banguotas juostas su vienu
corrugated strip with one edge serrated
dantytu ar nusklembtu kraštu), mažesnio
or bevelled), of a width of < 600 mm
kaip 600 mm pločio

24.32.10.16

24.32.10.18

Cold-rolled slit strip of non-alloy steel
and of alloy steel other than stainless
and electrical steel, of a width of < 600
mm

Šaltai valcuotos nelegiruotojo arba
legiruotojo plieno, išskyrus
nerūdijančiojo arba elektrotechninio
plieno, ritininės juostos, mažesnio kaip
600 mm pločio

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’

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

24.32.10.25

24.32.10.25

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

Cold-rolled slit strip of stainless steel, of
a width of < 600 mm

Šaltai valcuotos nerūdijančiojo plieno
ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm
pločio

24.32.10.28

24.32.10.28

Šaltai valcuotos nerūdijančiojo plieno
ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm
pločio

Cold-rolled slit strip of stainless steel, of
a width of < 600 mm

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)

Karštai arba šaltai valcuoti 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)

24.32.10.30

Karštai arba šaltai valcuoti 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)

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 siliconelectrical steel)

Karštai arba šaltai valcuoti 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)

24.32.10.40

Karštai arba šaltai valcuoti 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 siliconelectrical steel)
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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 highspeed steel or silicon-electrical steel)

Karštai arba šaltai valcuoti 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)

Steel sheet and strip as well as coldrolled slit strip (of non-alloy steel), hotdipped or electrolytically metal-coated,
of a width < 600 mm

Panardinant į lydalą ar elektrolitiniu būdu
metalu dengti plieno lakštai ir juostos,
taip pat šaltojo valcavimo nelegiruotojo
plieno ritininės juostos, mažesnio kaip
600 mm pločio

Organic-coated steel sheet and coldrolled slit strip of organic-coated steel
sheet, of a width < 600 mm

Organinėmis medžiagomis padengti
plieno lakštai ir šaltai valcuotos ritininės
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio

Clad, cold-rolled narrow strip of nonalloy steel (excluding insulated electric
strip), of a width of < 600 mm

Plakiruotos šaltai valcuotos nelegiruotojo
plieno siauros juostos, mažesnio kaip 600
mm pločio (išskyrus izoliuotąsias
elektrotechnines juostas)

Steel sheet and strip, hot-dipped or
electrolytically metal coated, of a width
of < 600 mm

Plieno lakštai ir juostos, mažesnio kaip
600 mm pločio, karštojo panardinimo
arba elektrocheminiu būdu padengtos
metalu

Organinėmis medžiagomis padengti
Organic coated steel sheet, of a width of
plieno lakštai, mažesnio kaip 600 mm
< 600 mm
pločio
Šaltai valcuotos nelegiruotojo plieno
Cold-rolled slit strip of non-alloy steel,
ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm
hot-dipped metal coated, of a width of <
pločio, padengtos metalu panardinant į
600 mm
lydalą
Cold-rolled slit strip of non-alloy steel,
electrolytically metal coated, of a width
of < 600 mm

Šaltai valcuotos nelegiruotojo plieno
ritininės juostos, mažesnio kaip 600 mm
pločio, elektrolitiniu būdu padengtos
metalu

Cold-rolled slit strip of organic coated
steel sheet, of a width of < 600 mm

Šaltai valcuotos ritininės juostos,
mažesnio kaip 600 mm pločio, iš
organinėmis medžiagomis padengtų
plieno lakštų

Šaltai formuoti nelegiruotojo plieno
Cold-formed sections, obtained from flat
profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
products, of non-alloy steel, not coated
valcavimo produktų, nepadengti
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24.32.10.50

Karštai arba šaltai valcuoti 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 highspeed steel or silicon-electrical steel)

24.32.20.Z1

Panardinant į lydalą ar elektrolitiniu būdu
metalu dengti plieno lakštai ir juostos,
taip pat šaltojo valcavimo nelegiruotojo
plieno ritininės juostos, mažesnio kaip
600 mm pločio

Steel sheet and strip as well as coldrolled slit strip (of non-alloy steel), hotdipped or electrolytically metal-coated,
of a width < 600 mm

24.32.20.Z2

Organinėmis medžiagomis padengti
Organic-coated steel sheet and coldplieno lakštai ir šaltojo valcavimo ritininės
rolled slit strip of organic-coated steel
juostos, mažesnio kaip 600 mm pločio
sheet, of a width < 600 mm

24.32.20.10

Plakiruotos šaltai valcuotos nelegiruotojo
Clad, cold-rolled narrow strip of nonplieno siauros juostos, mažesnio kaip 600
alloy steel (excluding insulated electric
mm pločio (išskyrus izoliuotąsias
strip), of a width of < 600 mm
elektrotechnines juostas)

24.32.20.20

24.32.20.20

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

24.32.20.30

24.32.20.30

Organinėmis medžiagomis padengti
plieno lakštai, mažesnio kaip 600 mm
pločio

Organic coated steel sheet, of a width of
< 600 mm

24.32.20.40

Šaltai valcuotos 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

24.32.20.50

Šaltai valcuotos 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

24.32.20.60

24.32.20.60

Šaltai valcuotos 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

24.33.11.10

24.33.11.10

Šaltai formuoti nelegiruotojo plieno
profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
valcavimo produktų, nepadengti

Cold-formed sections, obtained from flat
products, of non-alloy steel, not coated

24.32.10.50

24.32.20.Z1

24.32.20.Z2

24.32.20.10

24.32.20.40

24.32.20.50
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Cold-formed sections, obtained from flat Šaltai formuoti nelegiruotojo plieno
products, of non-alloy steel, coated with profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
zinc
valcavimo produktų, padengti cinku

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
24.33.11.30

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

24.33.11.30

Šaltai formuoti nelegiruotojo plieno
profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
valcavimo produktų, padengti cinku

Cold-formed sections, obtained from flat
products, of non-alloy steel, coated with
zinc

Angles, shapes and sections, of iron or
non-alloy steel, cold-formed or coldfinished and further worked, or hotforged, or hot-formed by other means
and further worked, n.e.s. (excl. from flatrolled products)

Niekur kitur nepriskirti šaltai formuoti
arba šaltosios apdailos geležies arba
Angles, shapes and sections, of iron or
nelegiruotojo plieno kampuočiai,
non-alloy steel, cold-formed or coldfasoniniai profiliuočiai ir specialieji
finished and further worked, or hotprofiliuočiai, toliau apdoroti, arba
forged, or hot-formed by other means
karštojo kalimo ar kitais būdais karštai
and further worked, n.e.s. (excl. from flatformuoti ir toliau apdoroti (išskyrus
rolled products)
pagamintus iš plokščių valcavimo
produktų)

24.33.11.50

24.33.11.50

Niekur kitur nepriskirti šaltai formuoti
arba šaltosios apdailos geležies arba
nelegiruotojo plieno kampuočiai,
fasoniniai profiliuočiai ir specialieji
profiliuočiai, toliau apdoroti, arba
karštojo kalimo ar kitais būdais karštai
formuoti ir toliau apdoroti (išskyrus
pagamintus iš plokščių valcavimo
produktų)

Šaltai formuoti nerūdijančiojo plieno
Cold-formed sections, obtained from flat
profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
products, of stainless steel
valcavimo produktų

24.33.12.00

24.33.12.00

Šaltai formuoti nerūdijančiojo plieno
profiliuočiai, pagaminti iš plokščių
valcavimo produktų

Cold-formed sections, obtained from flat
products, of stainless steel

Cold-profiled (ribbed) sheets, of nonalloy steel

24.33.20.00

24.33.20.00

Šaltai profiliuoti (briaunoti) lakštai iš
nelegiruotojo plieno

Cold-profiled (ribbed) sheets, of nonalloy steel

24.33.30.00

Konstrukcijos vien tik arba daugiausia iš
geležies, ketaus arba plieno dvisienių
plokščių, kurias sudaro profiliuoti
(briaunoti) lakštai su izoliaciniu užpildu
(išskyrus surenkamuosius pastatus)

Structures, solely or principally of iron or
steel sheet comprising two walls of
profiled (ribbed) sheet with an insulating
core (excluding prefabricated buildings)

24.34.11.30

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 - sawtooth wire, insulated electric wire

24.34.11.50

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, sawtooth wire, insulated electric wire

24.34.11.70

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

Šaltai profiliuoti (briaunoti) lakštai iš
nelegiruotojo plieno

Konstrukcijos vien tik arba daugiausia iš
Structures, solely or principally of iron or
geležies, ketaus arba plieno dvisienių
steel sheet comprising two walls of
plokščių, kurias sudaro profiliuoti
profiled (ribbed) sheet with an insulating
(briaunoti) lakštai su izoliaciniu užpildu
core (excluding prefabricated buildings)
(išskyrus surenkamuosius pastatus)
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

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
0,25-0,6 % of carbon including crimped
wire excluding stranded wire, barbed
wire used for fencing, duplex wire, sawtooth wire, insulated electric wire

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 ≥
0,6 % of carbon including crimping wire
excluding stranded wire, barbed wire
used for fencing, duplex wire, saw-tooth
wire, insulated electric wire

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
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Stainless steel wire (excluding very fine
sterile stainless wire used for surgical
sutures)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Nerūdijančiojo plieno viela (išskyrus labai
ploną sterilią nerūdijančiąją vielą,
naudojamą chirurginiam siuvimui)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
24.34.12.00

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

24.34.12.00

Nerūdijančiojo plieno viela (išskyrus labai Stainless steel wire (excluding very fine
ploną sterilią nerūdijančiąją vielą,
sterile stainless wire used for surgical
naudojamą chirurginiam siuvimui)
sutures)
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)
Silver, unwrought or in powder form
(including plated with gold or platinum)

Legiruotojo plieno viela (išskyrus
Alloy steel wire (excluding stranded wire,
nerūdijančiojo plieno suvytą vielą,
barbed wire of a kind used for fencing,
spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslį laidą,
duplex wire, saw-tooth wire, insulated
pjūkliškai dantytą vielą ir izoliuotąją
electric wire, of stainless steel)
elektros kabelių vielą)

24.34.13.00

24.34.13.00

Legiruotojo plieno viela (išskyrus
nerūdijančiojo plieno suvytą vielą,
spygliuotą aptvarų vielą, dvigyslį laidą,
pjūkliškai dantytą vielą ir izoliuotąją
elektros kabelių vielą)

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą
auksu arba platina), neapdorotas arba
miltelių pavidalo

24.41.10.30

24.41.10.30

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą
auksu arba platina), neapdorotas arba
miltelių pavidalo

Silver, in semi-manufactured forms
(including plated with gold or platinum)
(excluding unwrought or in powder form)

Silver, unwrought or in powder form
(including plated with gold or platinum)

Silver, in semi-manufactured forms
Pusiau apdirbtas sidabras (įskaitant
(including plated with gold or platinum) sidabrą, padengtą auksu arba platina)
(excluding unwrought or in powder form) (išskyrus neapdorotą arba miltelių
pavidalo)

24.41.10.50

24.41.10.50

Pusiau apdirbtas sidabras (įskaitant
sidabrą, padengtą auksu arba platina)
(išskyrus neapdorotą arba miltelių
pavidalo)

Gold (including gold plated with
platinum), in powder form

Miltelių pavidalo auksas (įskaitant auksą,
padengtą platina)

24.41.20.35

24.41.20.30

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)

Gold (including gold plated with
platinum), unwrought or in semimanufactured forms

Neapdirbtas arba pusiau apdirbtas
auksas (įskaitant auksą, padengtą platina)

24.41.20.40

24.41.20.30

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)

Gold, in semi-manufactured forms for
non-monetary use (including plated with
platinum) (excluding unwrought or in
powder form)

Pusiau apdirbtas auksas, neskirtas
monetoms kaldinti (įskaitant auksą,
padengtą platina) (išskyrus neapdirbtą
arba miltelių pavidalo)

24.41.20.50

24.41.20.50

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)

Monetary gold (including gold plated
with platinum)

Auksas, skirtas monetoms kaldinti
(įskaitant auksą, padengtą platina)

24.41.20.70

24.41.20.70

Auksas, skirtas monetoms kaldinti
(įskaitant auksą, padengtą platina)

Monetary gold (including gold plated
with platinum)

Platinum. Unwrought or in powder form

Platina. Neapdirbta arba miltelių pavidalo

24.41.30.10

24.41.30.30

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
osmium and ruthenium, unwrought or in
rutenis, neapdoroti arba miltelių pavidalo
powder form

Palladium. Unwrought or in powder form

Paladis. Neapdirbtas arba miltelių
pavidalo

24.41.30.15

24.41.30.30

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
osmium and ruthenium, unwrought or in
rutenis, neapdoroti arba miltelių pavidalo
powder form

Rhodium. Unwrought or in powder form

Rodis. Neapdirbtas arba miltelių pavidalo

24.41.30.20

24.41.30.30

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
osmium and ruthenium, unwrought or in
rutenis, neapdoroti arba miltelių pavidalo
powder form

Iridium, osmium and ruthenium.
Unwrought or in powder form

Iridis, osmis ir rutenis. Neapdirbti arba
miltelių pavidalo

24.41.30.25

24.41.30.30

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
osmium and ruthenium, unwrought or in
rutenis, neapdoroti arba miltelių pavidalo
powder form

24.41.30.40

24.41.30.50

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus

Platinum in bars, rods, wire and sections; Juostų, strypų, vielos ir profilių,
plates; sheets and strips of a thickness,
plokštelių, lakštų ir juostelių, kurių storis
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didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant
pagrindo storio), pavidalo platina

neapdorotus arba miltelių pavidalo)

manufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)

Pusiau apdirbta platina

24.41.30.50

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus
neapdorotus arba miltelių pavidalo)

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
osmium and ruthenium, in semimanufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)

24.41.30.50

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus
neapdorotus arba miltelių pavidalo)

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
osmium and ruthenium, in semimanufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)

24.41.30.50

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus
neapdorotus arba miltelių pavidalo)

Platinum, palladium, rhodium, iridium,
osmium and ruthenium, in semimanufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)
Platinum, palladium, rhodium, iridium,
osmium and ruthenium, in semimanufactured forms (excluding
unwrought or in powder form)

Pusiau apdirbtas paladis

Pusiau apdirbtas rodis

24.41.30.45

24.41.30.55

24.41.30.60

Iridium, osmium and ruthenium in semimanufactured forms

Pusiau apdirbti iridis, osmis ir rutenis

24.41.30.65

24.41.30.50

Platina, paladis, rodis, iridis, osmis ir
rutenis, pusiau apdirbti (išskyrus
neapdorotus arba miltelių pavidalo)

Platinum catalysts in the form of wire
cloth or grill

Platinos katalizatoriai, vielos audinio arba
tinklelio pavidalo

24.41.30.70

24.41.30.70

Platinos katalizatoriai, vielos audinio arba Platinum catalysts in the form of wire
tinklelio pavidalo
cloth or grill

Base metals or silver, clad with gold,
semi-manufactured but not further
worked

Netaurieji metalai arba sidabras,
plakiruoti auksu, pusiau apdirbti, bet
toliau neapdoroti

24.41.40.00

24.41.40.00

Netaurieji metalai arba sidabras,
plakiruoti auksu, pusiau apdirbti, bet
toliau neapdoroti

Base metals or silver, clad with gold,
semi-manufactured but not further
worked

Base metals clad with silver, semimanufactured but not further worked

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru,
pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti

24.41.50.30

24.41.50.30

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru,
pusiau apdirbti, bet toliau neapdoroti

Base metals clad with silver, semimanufactured but not further worked

Base metals, silver or gold, clad with
platinum, semi-manufactured but not
further worked

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas,
plakiruoti platina, pusiau apdirbti, bet
toliau neapdoroti

24.41.50.50

24.41.50.50

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

Unwrought non-alloy aluminium
(excluding powders and flakes)

Neapdirbtas nelegiruotasis aliuminis
(išskyrus miltelius ir žvynelius)

24.42.11.30

24.42.11.30

Neapdirbtas nelegiruotasis aliuminis
(išskyrus miltelius ir žvynelius)

Unwrought non-alloy aluminium
(excluding powders and flakes)

Unwrought aluminium alloys (excluding
aluminium powders and flakes)

Neapdirbti aliuminio lydiniai (išskyrus
miltelius ir žvynelius)

24.42.11.54

24.42.11.54

Neapdirbti aliuminio lydiniai (išskyrus
miltelius ir žvynelius)

Unwrought aluminium alloys (excluding
aluminium powders and flakes)

Aluminium oxide (excluding artificial
corundum)

Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį
korundą)

24.42.12.00

24.42.12.00

Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį
korundą)

Aluminium oxide (excluding artificial
corundum)

Aluminium powders and flakes
(excluding prepared powders or flakes
for use as colours, paints or the like)

Aliuminio milteliai ir žvyneliai (išskyrus
paruoštus miltelius ar žvynelius,
naudojamus kaip dažikliai, dažai ir pan.)

24.42.21.00

24.42.21.00

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)

24.42.22.30

24.42.22.30

Aliuminio sijos, strypai ir profiliuočiai
Aluminium bars, rods and profiles
(išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir (excluding rods and profiles prepared for
profiliuočius)
use in structures)

Aluminium bars, rods and profiles
Aliuminio sijos, strypai ir profiliuočiai
(excluding rods and profiles prepared for (išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir
use in structures)
profiliuočius)
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

173/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

Aluminium alloy bars, rods, profiles and
hollow profiles (excluding rods and
profiles prepared for use in structures)

Aliuminio lydinių sijos, strypai,
profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
(išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir
profiliuočius)

Non-alloy aluminium wire (excluding
insulated electric wire and cable, twine
and cordage reinforced with aluminium
wire, stranded wire and cables)

Nelegiruotojo aliuminio 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)

Aliuminio lydinių viela (išskyrus izoliuotus
elektros laidus ir kabelius, aliuminio viela
sustiprintas virves ir takelažą,
daugiagyslius laidus ir kabelius)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

24.42.22.50

Aliuminio lydinių sijos, strypai,
Aluminium alloy bars, rods, profiles and
profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
hollow profiles (excluding rods and
(išskyrus konstrukcijoms skirtus strypus ir
profiles prepared for use in structures)
profiliuočius)

24.42.23.30

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)

24.42.23.50

24.42.23.50

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)

Aluminium plates, sheets and strips > 0,2 Aliuminio plokštės, lakštai ir juostos,
mm thick
kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

24.42.24.30

24.42.24.30

Aliuminio plokštės, lakštai ir juostos,
kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

Aluminium plates, sheets and strips > 0,2
mm thick

Aliuminio lydinių plokštės, lakštai ir
Aluminium alloy plates, sheets and strips
juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2
> 0,2 mm thick
mm

24.42.24.50

24.42.24.50

Aliuminio lydinių plokštės, lakštai ir
juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2
mm

Aluminium alloy plates, sheets and strips
> 0,2 mm thick

24.42.25.00

24.42.25.00

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

24.42.26.30

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)

24.42.26.50

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)

Aluminium tube or pipe fittings
(including couplings, elbows and sleeves)
(excluding fittings with taps, cocks and
valves, tube supports, bolts and nuts,
clamps)
Refined unwrought lead (excluding lead
powders or flakes)

24.42.22.50

24.42.23.30

Aluminium foil of a thickness (excluding
any backing) ≤ 0,2 mm

Aliuminio folija, kurios storis ne didesnis
kaip 0,2 mm (neįskaitant sutvirtinančio
pagrindo storio)

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)

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 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)

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 tube or pipe fittings
(including couplings, elbows and sleeves)
(excluding fittings with taps, cocks and
valves, tube supports, bolts and nuts,
clamps)

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)

24.42.26.70

24.42.26.70

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)

Refined unwrought lead (excluding lead
powders or flakes)

Neapdirbtas rafinuotasis švinas (išskyrus
švino miltelius ir žvynelius)

24.43.11.30

24.43.11.30

Neapdirbtas rafinuotasis švinas (išskyrus
švino miltelius ir žvynelius)
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PRODCOM 2019 Name
Unwrought lead containing antimony
(excluding lead powders or flakes)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Neapdirbtas švinas, kurio sudėtyje yra
stibio (išskyrus švino miltelius ir
žvynelius)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
24.43.11.50

PRODCOM 2017 Pavadinimas

24.43.11.50

Neapdirbtas švinas, kurio sudėtyje yra
stibio (išskyrus švino miltelius ir
žvynelius)

PRODCOM 2017 Name
Unwrought lead containing antimony
(excluding lead powders or flakes)

Neapdirbtas švinas (išskyrus švino
Unwrought lead (excluding lead powders
miltelius ir žvynelius, neapdirbtą šviną,
or flakes, unwrought lead containing
kurio sudėtyje yra stibio, rafinuotąjį šviną)
antimony, refined)

24.43.11.90

24.43.11.90

Neapdirbtas švinas (išskyrus švino
Unwrought lead (excluding lead powders
miltelius ir žvynelius, neapdorotą šviną,
or flakes, unwrought lead containing
kurio sudėtyje yra stibio, rafinuotąjį šviną)
antimony, refined)

Neapdirbtas nelegiruotasis cinkas
Unwrought non-alloy zinc (excluding zinc
(išskyrus cinko dulkes, miltelius ir
dust, powders and flakes)
žvynelius)

24.43.12.30

24.43.12.30

Neapdirbtas nelegiruotasis cinkas
(išskyrus cinko dulkes, miltelius ir
žvynelius)

Unwrought non-alloy zinc (excluding zinc
dust, powders and flakes)

Unwrought zinc alloys (excluding zinc
dust, powders and flakes)

Neapdirbti cinko lydiniai (išskyrus cinko
dulkes, miltelius ir žvynelius)

24.43.12.50

24.43.12.50

Neapdirbti cinko lydiniai (išskyrus cinko
dulkes, miltelius ir žvynelius)

Unwrought zinc alloys (excluding zinc
dust, powders and flakes)

Unwrought non-alloy tin (excluding tin
powders and flakes)

Neapdirbtas nelegiruotasis alavas
(išskyrus alavo miltelius ir žvynelius)

24.43.13.30

24.43.13.30

Neapdirbtas nelegiruotasis alavas
(išskyrus alavo miltelius ir žvynelius)

Unwrought non-alloy tin (excluding tin
powders and flakes)

Unwrought tin alloys (excluding tin
powders and flakes)

Neapdirbti alavo lydiniai (išskyrus alavo
miltelius ir žvynelius)

24.43.13.50

24.43.13.50

Neapdirbti alavo lydiniai (išskyrus alavo
miltelius ir žvynelius)

Unwrought tin alloys (excluding tin
powders and flakes)

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)

Švino plokštės, lakštai, juostos ir folija;
švino milteliai ir žvyneliai (išskyrus švino
miltelius ir žvynelius, paruoštus kaip
dažikliai, dažai ar pan., izoliacines
elektrotechnines juostas)

24.43.21.00

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)
Zinc dust, powders and flakes (excluding
zinc dust powders or flakes prepared as
colours, paints or the like, zinc pellets)

24.43.21.00

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai
Zinc dust, powders and flakes (excluding
(išskyrus cinko miltelius ir žvynelius,
zinc dust powders or flakes prepared as
paruoštus kaip dažikliai, dažai ar pan.,
colours, paints or the like, zinc pellets)
cinko granules)

24.43.22.00

24.43.22.00

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai
(išskyrus cinko miltelius ir žvynelius,
paruoštus kaip dažikliai, dažai ar pan.,
cinko granules)

Zinc bars, rods, profiles, wire, plates,
sheets, strip and foil

Cinko sijos, strypai, profiliuočiai, viela,
plokštės, lakštai, juostos ir folija

24.43.23.00

24.43.23.00

Cinko sijos, strypai, profiliuočiai, viela,
plokštės, lakštai, juostos ir folija

Zinc bars, rods, profiles, wire, plates,
sheets, strip and foil

Tin bars, rods, profiles and wires

Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela

24.43.24.00

24.43.24.00

Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela

Tin bars, rods, profiles and wires

Copper mattes; cement copper
(precipitated copper) (excluding copper
powder)

Vario šteinai, cementinis varis
(nusodintasis varis) (išskyrus vario
miltelius)

24.44.11.00

24.44.11.00

Vario šteinai, cementinis varis
(nusodintasis varis) (išskyrus vario
miltelius)

Copper mattes; cement copper
(precipitated copper) (excluding copper
powder)

Unrefined copper, copper anodes for
electrolytic refining (including blister
copper) (excluding electrocopperplating, electroplating anodes)

Nerafinuotasis varis, elektrolitiniam
rafinavimui skirti vario anodai (įskaitant
ruplėtąjį varį) (išskyrus galvaninio
dengimo varį, galvanotechnikos anodus)

24.44.12.00

24.44.12.00

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 electrocopperplating, electroplating anodes)

Unwrought unalloyed refined copper
(excluding rolled, extruded or forged
sintered products)

Neapdirbtas nelegiruotasis rafinuotasis
varis (išskyrus valcuotus, išspaustuosius
(ekstruzinius) ar aglomeruotus gaminius)

24.44.13.30

24.44.13.30

Neapdirbtas nelegiruotasis rafinuotasis
Unwrought unalloyed refined copper
varis (išskyrus valcuotus, išspaustuosius
(excluding rolled, extruded or forged
(ekstruzinius) ar aglomeruotus gaminius) sintered products)

Unwrought copper alloys (excluding
rolled, extruded or forged sintered
products); master alloys of copper

Neapdirbti vario lydiniai (išskyrus
valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar
aglomeruotus gaminius); vario ligatūros

24.44.13.70

24.44.13.70

Neapdirbti vario lydiniai (išskyrus
Unwrought copper alloys (excluding
valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar rolled, extruded or forged sintered
aglomeruotus gaminius); vario ligatūros products); master alloys of copper

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

175/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

(including alloys which are not usefully
(įskaitant nekaliuosius lydinius) (išskyrus
malleable) (excluding copper phosphide
vario fosfidą, kuriame yra daugiau kaip
(phosphor copper) containing > 15 % by
15 % fosforo)
weight of phosphorous)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

(įskaitant nekaliuosius lydinius) (išskyrus
vario fosfidą, kuriame yra daugiau kaip
15 % fosforo)

(including alloys which are not usefully
malleable) (excluding copper phosphide
(phosphor copper) containing > 15 % by
weight of phosphorous)

24.44.21.00

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
Copper and copper alloy bars, rods,
profiles and hollow profiles (excluding
bars and rods obtained by casting or
sintering, copper wire rod in coils)

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

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 and copper alloy bars, rods,
profiles and hollow profiles (excluding
bars and rods obtained by casting or
sintering, copper wire rod in coils)

Vario ir vario lydinių strypai, sijos,
profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
(išskyrus lietąsias ar sukepintąsias sijas ir
strypus, vario strypus (ruošinius)
ritiniuose vielai gaminti)

24.44.22.00

24.44.22.00

Vario ir vario lydinių strypai, sijos,
profiliuočiai ir tuščiaviduriai profiliuočiai
(išskyrus lietąsias ar sukepintąsias sijas ir
strypus, vario strypus (ruošinius)
ritiniuose vielai gaminti)

Copper wire, refined (transv. section > 6
mm), of copper alloy

Rafinuotoji vario viela (kurios skerspjūvis
didesnis kaip 6 mm) iš vario lydinių

24.44.23.30

24.44.23.30

Rafinuotoji vario viela (kurios skerspjūvis
didesnis kaip 6 mm) iš vario lydinių

Copper wire, refined (transv. section > 6
mm), of copper alloy

Copper wire with cross-sectional
dimension > 0,5 mm, ≤ 6 mm (excluding
twine or cord reinforced with wire,
stranded wire and cables)

Vario viela, kurios skerspjūvis didesnis
kaip 0,5 mm, bet mažesnis kaip 6 mm
(išskyrus viela sustiprintas virves ar
virvutes, daugiagyslį laidą ir kabelį)

24.44.23.50

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)

Copper wire with cross-sectional
dimension ≤ 0,5 mm (excluding twine or
cord reinforced with wire, stranded wire
and cables)

Vario viela, kurios skerspjūvis ne didesnis
kaip 0,5 mm (išskyrus viela sustiprintas
virves ar virvutes, daugiagyslį laidą ir
kabelį)

24.44.23.70

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)

Copper and copper alloy plates, sheets
and strip of a thickness > 0,15 mm
(excluding expanded copper metal,
insulated electric strip)

Vario ar vario lydinių plokštės, lakštai ir
juostos, kurių storis didesnis kaip 0,15
mm (išskyrus vario metalo kirstinius
temptinius lakštus, izoliuotąsias
elektrotechnines juostas)

24.44.24.00

24.44.24.00

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)

Vario folija, kurios storis ne didesnis kaip
Copper foil, of a thickness (excluding any
0,15 mm (neįskaitant sutvirtinamojo
backing) ≤ 0,15 mm
pagrindo storio)

24.44.25.00

24.44.25.00

Vario folija, kurios storis ne didesnis kaip
Copper foil, of a thickness (excluding any
0,15 mm (neįskaitant sutvirtinamojo
backing) ≤ 0,15 mm
pagrindo storio)

Copper tubes and pipes

Vario vamzdžiai ir vamzdeliai

24.44.26.30

24.44.26.30

Vario vamzdžiai ir vamzdeliai

Copper tubes and pipes

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

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

24.44.26.50

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
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Nickel, not alloyed, unwrought

Neapdirbtas nelegiruotasis nikelis

24.45.11.10

24.45.11.00

Neapdirbtas nikelis

Nickel, unwrought

Unwrought nickel alloys

Neapdirbti nikelio lydiniai

24.45.11.20

24.45.11.00

Neapdirbtas nikelis

Nickel, unwrought

24.45.12.00

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)
Nickel mattes, nickel oxide sinters and
other intermediate products of nickel
metallurgy (including impure nickel
oxides, nickel speiss, impure ferro-nickel)

Nickel mattes

Nikelio šteinai

24.45.12.10

Nickel oxide sinters and other
intermediate products of nickel
metallurgy

Nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai
nikelio metalurgijos produktai

24.45.12.20

24.45.12.00

Nikelio šteinai, nikelio oksido
aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio
metalurgijos produktai (įskaitant
priemaišinius nikelio oksidus, nikelio
speizą, priemaišinį feronikelį)

Nickel powders and flakes (excluding
nickel oxide sinters)

Nikelio milteliai ir žvyneliai (išskyrus
nikelio oksido aglomeratus)

24.45.21.00

24.45.21.00

Nikelio milteliai ir žvyneliai (išskyrus
nikelio oksido aglomeratus)

Nickel powders and flakes (excluding
nickel oxide sinters)

24.45.22.00

24.45.22.00

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)
Nickel and nickel alloy plate, sheet, strip
and foil (excluding expanded metal)

Nikelio ir nikelio lydinių strypai, juostos,
Nickel and nickel alloy bars, rods, profiles
profiliuočiai ir viela (išskyrus sijas, strypus
and wires (excluding prepared bars, rods
ar profiliuočius, naudojamus
or profiles for use in structures, insulated
konstrukcijose, izoliuotuosius elektros
electric bars and wire, enamelled wire)
strypus ir laidus, emaliuotą vielą)
Nickel and nickel alloy plate, sheet, strip
and foil (excluding expanded metal)

Nikelio plokštės, lakštai, juostos ir folija
(išskyrus kirstinius temptinius metalo
lakštus)

24.45.23.00

24.45.23.00

Nikelio plokštės, lakštai, juostos ir folija
(išskyrus kirstinius temptinius metalo
lakštus)

Nickel tubes, pipes and tube or pipe
fittings

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių
arba vamzdelių jungiamosios detalės

24.45.24.00

24.45.24.00

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių Nickel tubes, pipes and tube or pipe
arba vamzdelių jungiamosios detalės
fittings

Tungsten (wolfram) and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtas volframas ir
volframo gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

24.45.30.13

24.45.30.13

Niekur kitur nepriskirtas volframas ir
volframo gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Tungsten (wolfram) and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

Molybdenum and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtas molibdenas ir
molibdeno gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

24.45.30.17

24.45.30.17

Niekur kitur nepriskirtas molibdenas ir
molibdeno gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Molybdenum and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

Tantalum, unwrought, incl. bars and rods Neapdirbtas tantalas, įskaitant tantalo
of tantalum obtained simply by sintering; strypus ir juostas, pagamintus paprasto
tantalum powder
sukepinimo būdu; tantalo milteliai

24.45.30.20

24.45.30.23

Niekur kitur nepriskirtas tantalas ir
tantalo gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Tantalum and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Tantalum and articles thereof. Bars and
rods, other than those obtained simply
by sintering, profiles, wire, plates, sheets,
strip and foil

Tantalas ir tantalo gaminiai. Strypai ir
juostos, išskyrus pagamintus paprasto
sukepinimo būdu, profiliai, viela,
plokštės, lakštai, juostelės ir folija

24.45.30.21

24.45.30.23

Niekur kitur nepriskirtas tantalas ir
tantalo gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Tantalum and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Other articles of tantalum (excluding
waste and scrap), n.e.s.

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tantalo
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

24.45.30.22

24.45.30.23

Niekur kitur nepriskirtas tantalas ir
tantalo gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Tantalum and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Unwrought magnesium, containing >=

Neapdirbtas magnis, kurio sudėtyje

24.45.30.24

24.45.30.25

Niekur kitur nepriskirtas magnis ir

Magnesium and articles thereof
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99,8% by weight of magnesium

esantis magnis sudaro ne mažiau kaip
99,8 % masės

Unwrought magnesium, containing <
99,8% by weight of magnesium

Neapdirbtas magnis, kurio sudėtyje
esantis magnis sudaro mažiau kaip
99,8 % masės

24.45.30.26

Other articles of magnesium (excluding
waste and scrap), n.e.s.

Kiti, niekur kitur nepriskirti, magnio
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

24.45.30.28

Unwrought bismuth; bismuth powders;
(excluding waste and scrap)

Articles of bismuth, n.e.s. (excluding
waste and scrap)

Neapdirbtas bismutas; bismuto milteliai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Niekur kitur nepriskirti bismuto gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Niekur kitur nepriskirtas kadmis ir
Cadmium and articles thereof (excluding
kadmio gaminiai (išskyrus atliekas ir
waste and scrap), n.e.c.
laužą)
Cobalt mattes and other intermediate
products of cobalt metallurgy;
unwrought cobalt; powders (excl. cobalt
waste and scrap)

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto
metalurgijos produktai; neapdirbtas
kobaltas; milteliai (išskyrus kobalto
atliekas ir laužą)

24.45.30.31

24.45.30.32

24.45.30.33

24.45.30.35

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

magnio gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

(excluding waste and scrap), n.e.c.

24.45.30.25

Niekur kitur nepriskirtas magnis ir
magnio gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Magnesium and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

24.45.30.25

Niekur kitur nepriskirtas magnis ir
magnio gaminiai (išskyrus atliekas ir
laužą)

Magnesium and articles thereof
(excluding waste and scrap), n.e.c.

24.45.30.30

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.

24.45.30.30

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.

24.45.30.30

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.

24.45.30.27

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.
Cobalt mattes and other intermediate
products of cobalt metallurgy; cobalt and
articles thereof (excluding waste and
scrap), n.e.c.

Articles of cobalt, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti kobalto gaminiai

24.45.30.36

24.45.30.27

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto
metalurgijos produktai; niekur kitur
nepriskirtas kobaltas ir kobalto gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Titanium and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtas titanas ir titano
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

24.45.30.43

24.45.30.43

Niekur kitur nepriskirtas titanas ir titano
gaminiai (išskyrus atliekas ir laužą)

Titanium and articles thereof (excluding
waste and scrap), n.e.c.

24.45.30.47

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.

24.45.30.47

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.

Antimony. Unwrought antimony;
powders

Stibis. Neapdirbtas stibis; milteliai

Antimony and articles thereof (excluding
Stibis ir jo gaminiai (išskyrus neapdirbtą
unwrought antimony; powders; waste
stibį; miltelius; atliekas ir laužą)
and scrap)
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Niekur kitur nepriskirtas cirkonis ir
Zirconium and articles thereof (excluding
cirkonio gaminiai (išskyrus atliekas ir
waste and scrap), n.e.c.
laužą)

Unwrought beryllium; beryllium powders Neapdirbtas berilis; berilio milteliai

Articles of beryllium, n.e.s. (excluding
waste and scrap)

Unwrought hafnium "celtium"; hafnium
powders;

Articles of hafnium "celtium" and
germanium, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti berilio gaminiai
(išskyrus atliekas ir laužą)

Neapdirbtas hafnis (celtis); hafnio
milteliai

Niekur kitur nepriskirti hafnio (celčio) ir
germanio gaminiai

Unwrought niobium "columbium" and
rhenium; niobium "columbium" or
rhenium powders

Neapdirbtas niobis (kolumbis) ir renis;
niobio (kolumbio) arba renio milteliai

Articles of niobium "columbium" or
rhenium, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti niobio (kolumbio)
arba renio gaminiai
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24.45.30.61

24.45.30.62
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24.45.30.47

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.

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), renis ir talis bei
šių metalų gaminiai, šių metalų (išskyrus

Beryllium, chromium, germanium,
vanadium, gallium, hafnium (‘celtium’),
indium, niobium (‘columbium’), rhenium
and thallium, and articles of these metals,
179/314
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Niobium "columbium", rhenium, gallium,
indium, vanadium and germanium waste
and scrap (excl. ashes and residues
containing these metals)

Unwrought indium; indium powders

PRODCOM 2019 Pavadinimas

Niobio (kolumbio), renio, galio, indžio,
vanadžio ir germanio atliekos ir laužas
(išskyrus pelenus ir liekanas, kurių
sudėtyje yra šių metalų)

Neapdirbtas indis; indžio milteliai

Articles of gallium, indium and vanadium, Niekur kitur nepriskirti galio, indžio ir
n.e.s.
vanadžio gaminiai

Unwrought gallium; gallium powders

Unwrought vanadium; vanadium
powders (excl. ash and residues
containing vanadium)

Unwrought germanium; germanium
powders
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24.45.30.70

24.45.30.71

24.45.30.73

24.45.30.76

24.45.30.79
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berilio, chromo ir talio) atliekos ir laužas

n.e.c.; waste and scrap of these metals
(excluding of beryllium, chromium and
thallium)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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
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(excluding of beryllium, chromium and
thallium)

Chromium and thallium, and articles of
Niekur kitur nepriskirtas chromas ir talis
these metals, n.e.c.; (excluding waste and bei šių metalų gaminiai (išskyrus šių
scrap of these metals)
metalų atliekas ir laužą)

Manganese. Unwrought manganese;
powders

Manganas. Neapdirbtas manganas;
milteliai

Manganese waste and scrap (excl. ash
and residues containing manganese)

Mangano atliekos ir laužas (išskyrus
pelenus ir liekanas, kurių sudėtyje yra
mangano)

Articles of manganese, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti mangano
gaminiai

Niekur kitur nepriskirti kermetai ir
Cermets and articles thereof, n.e.s.; waste
kermetų gaminiai; kermetų atliekos ir
and scrap of cermets (excl. ash and
laužas (išskyrus pelenus ir liekanas, kurių
residues containing cermets)
sudėtyje yra kermetų)

24.45.30.82

24.45.30.85

24.45.30.86

24.45.30.87

24.45.30.90

24.45.30.55

Niekur kitur nepriskirti berilis, chromas,
germanis, vanadis, galis, hafnis (celtis),
indis, niobis (kolumbis), 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)

24.45.30.57

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.

24.45.30.57

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.

24.45.30.57

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.

24.45.30.57

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.
Malleable iron castings for land vehicles,
piston engines and other machinery and
mechanical appliances

Kaliojo ketaus liejiniai sausumos
Malleable iron castings for land vehicles,
transporto priemonėms, stūmokliniams
piston engines and other machinery and
varikliams, mašinoms, mechaniniams
mechanical appliances
aparatams ir įrenginiams

24.51.11.10

24.51.11.10

Kaliojo ketaus liejiniai sausumos
transporto priemonėms, stūmokliniams
varikliams, mašinoms, mechaniniams
aparatams ir įrenginiams

Parts for other utilisation (malleable iron
casting)

Kitos paskirties dalys (kaliojo ketaus
liejiniai)

24.51.11.90

24.51.11.90

Kitos paskirties dalys (kaliojo ketaus
liejiniai)

Parts for other utilisation (malleable iron
casting)

Parts of land vehicles (nodular iron
castings)

Sausumos transporto priemonių dalys
(ketaus su rutuliškuoju grafitu liejiniai)

24.51.12.10

24.51.12.10

Sausumos transporto priemonių dalys
(ketaus su rutuliškuoju grafitu liejiniai)

Parts of land vehicles (nodular iron
castings)

Ductile iron castings for transmission
shafts, crankshafts, camshafts, cranks,
bearing housings and plain shaft
bearings (excluding for bearing housings
incorporating ball or roller bearings)

Stipriojo ketaus liejiniai perdavimo
(transmisijos), alkūniniams,
kumšteliniams velenams ir skriejikams,
guolių korpusams ir veleno slydimo
guoliams (išskyrus liejinius guolių

24.51.12.20

Stipriojo ketaus liejiniai perdavimo
(transmisijos), alkūniniams,
kumšteliniams velenams ir skriejikams,
guolių korpusams ir veleno slydimo
guoliams (išskyrus liejinius guolių

Ductile iron castings for transmission
shafts, crankshafts, camshafts, cranks,
bearing housings and plain shaft
bearings (excluding for bearing housings
incorporating ball or roller bearings)
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korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

Other parts of engines and mechanical
engineering (nodular iron castings)

Kitos variklių ir mechaninės technikos
dalys (ketaus su rutuliškuoju grafitu
liejiniai)

24.51.12.40

24.51.12.40

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos dalys (ketaus su rutuliškuoju
grafitu liejiniai)

Ductile iron castings for machinery and
mechanical appliances excluding for
engines

Stipriojo ketaus liejiniai mašinoms,
mechaniniams aparatams ir įrenginiams,
išskyrus liejinius varikliams

24.51.12.50

24.51.12.50

Stipriojo ketaus liejiniai mašinoms,
Ductile iron castings for machinery and
mechaniniams aparatams ir įrenginiams, mechanical appliances excluding for
išskyrus liejinius stūmokliniams varikliams piston engines

Ductile iron castings for
locomotives/rolling stock/parts, used
other than in land vehicles, bearing
housings, plain shaft bearings, engines,
gearing, pulleys, clutches, machinery

Stipriojo ketaus liejiniai lokomotyvams,
riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius
sausumos transporto priemonėms,
guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, varikliams, krumplinėms
pavaroms, skriemuliams, sankaboms,
mašinoms)

24.51.12.90

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)

Grey iron castings for land vehicles
(excluding for locomotives or rolling
stock, construction industry vehicles)

Pilkojo ketaus liejiniai sausumos
transporto priemonėms, išskyrus liejinius
lokomotyvams ar riedmenims, statybos
darbų transporto priemonėms

24.51.13.10

Pilkojo ketaus liejiniai sausumos
Grey iron castings for land vehicles
transporto priemonėms, išskyrus liejinius
(excluding for locomotives or rolling
lokomotyvams ar riedmenims, statybos
stock, construction industry vehicles)
darbų transporto priemonėms

Grey iron castings for transmission shafts,
crankshafts, camshafts, cranks, bearing
housings and plain shaft bearings
(excluding bearing housings
incorporating ball or roller bearings)

Pilkojo ketaus liejiniai perdavimo
(transmisijos), alkūniniams,
kumšteliniams velenams ir skriejikams
(išskyrus liejinius guolių korpusams su
įmontuotais rutuliniais ar ritininiais
guoliais)

24.51.13.20

24.51.13.20

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)

Other parts of engines and mechanical
engineering (cast iron: not ductile)

Kitos nekaliojo ketaus variklių ir
mechaninės technikos dalys

24.51.13.40

24.51.13.40

Kitos nekaliojo ketaus stūmoklinių
variklių ir mechaninės technikos dalys

Other parts of piston engines and
mechanical engineering (cast iron: not
ductile)

Grey iron castings for machinery and
mechanical appliances excluding for
engines

Pilkojo ketaus liejiniai mašinoms ir
mechaniniams aparatams bei
įrenginiams, išskyrus liejinius varikliams

24.51.13.50

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

Grey iron castings for locomotives/rolling
stock/parts, used other than in land
vehicles, bearing housings, plain shaft
bearings, engines, gearing, pulleys,
clutches, machinery

Pilkojo ketaus liejiniai lokomotyvams,
riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius
sausumos transporto priemonėms,
guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, varikliams, krumplinėms
pavaroms, skriemuliams, sankaboms,
mašinoms)

24.51.13.90

24.51.13.90

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, used other than in land
vehicles, bearing housings, plain shaft
bearings, piston engines, gearing,
pulleys, clutches, machinery

Tubes, pipes and hollow profiles of cast
iron excluding tubes, pipes, hollow
profiles made into identifiable parts of

Ketaus vamzdžiai, vamzdeliai ir
tuščiaviduriai profiliuočiai, išskyrus
vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius

24.51.20.00

24.51.20.00

Ketaus vamzdžiai, vamzdeliai ir
tuščiaviduriai profiliuočiai, išskyrus
vamzdžius, vamzdelius ir tuščiavidurius

Tubes, pipes and hollow profiles of cast
iron excluding tubes, pipes, hollow
profiles made into identifiable parts of
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articles, such as sections of central
heating radiators and machinery parts

profiliuočius, sujungtus į vienodus
gaminių, tokių kaip centrinio šildymo
radiatorių sekcijos ir mašinų dalys,
darinius

Tube or pipe fittings, of non-malleable
cast iron

Nekaliojo ketaus vamzdžių arba
vamzdelių jungiamosios detalės

24.51.30.30

Tube or pipe fittings of malleable cast
iron

Kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės

24.51.30.50

Plieno liejiniai sausumos transporto
Steel castings for land vehicles excluding
priemonėms, išskyrus liejinius
for locomotives or rolling stock,
lokomotyvams ar riedmenims, statybos
construction industry vehicles
pramonės transporto priemonėms

24.52.10.10

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

profiliuočius, darinius sujungtus į
vienodus gaminių, tokių kaip centrinio
šildymo radiatorių sekcijos ir mašinų
dalys

articles, such as sections of central
heating radiators and machinery parts

24.51.30.30

Nekaliojo ketaus vamzdžių arba
vamzdelių jungiamosios detalės

Tube or pipe fittings, of non-malleable
cast iron

24.51.30.50

Kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės

Tube or pipe fittings of malleable cast
iron

24.52.10.10

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
Steel castings for bearing housings and
plain shaft bearings (excluding for
bearing housings incorporating ball or
roller bearings)

Steel castings for bearing housings and
plain shaft bearings (excluding for
bearing housings incorporating ball or
roller bearings)

Plieno liejiniai guolių korpusams ir veleno
slydimo guoliams (išskyrus liejinius
guolių korpusams su įmontuotais
rutuliniais ar ritininiais guoliais)

24.52.10.30

24.52.10.30

Plieno liejiniai guolių korpusams ir veleno
slydimo guoliams (išskyrus liejinius
guolių korpusams su įmontuotais
rutuliniais ar ritininiais guoliais)

Other parts of engines and mechanical
engineering

Kitos variklių ir mechaninės technikos
dalys

24.52.10.40

24.52.10.40

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos dalys

Other parts of piston engines and
mechanical engineering

24.52.10.50

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

Steel castings for machinery and
mechanical appliances excluding piston
engines, turbojets, turboprops, other gas
turbines, lifting or handling equipment,
construction industry machinery/vehicles

Steel castings for locomotives/rolling
stock/parts, use other than in land
vehicles, bearing housings, plain shaft
bearings, piston engines, gearing,
pulleys, clutches, machinery

Tube or pipe fittings of cast steel

Plieno liejiniai mašinoms ir aparatams bei
Steel castings for machinery and
įrenginiams, išskyrus liejinius varikliams,
mechanical appliances excluding
turboreaktyviniams, turbosraigtiniams
engines, turbojets, turboprops, other gas varikliams, kitokioms dujų turbinoms,
turbines, lifting or handling equipment,
kėlimo ir (arba) krovos įrangai, statybos
construction industry machinery/vehicles darbų mašinoms ir (arba) transporto
priemonėms

24.52.10.50

Steel castings for locomotives/rolling
stock/parts, use other than in land
vehicles, bearing housings, plain shaft
bearings, engines, gearing, pulleys,
clutches, machinery

Plieno liejiniai lokomotyvams,
riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius
sausumos transporto priemonėms,
guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, varikliams, krumplinėms
pavaroms, skriemuliams, sankaboms,
mašinoms)

24.52.10.90

24.52.10.90

Plieno liejiniai lokomotyvams,
riedmenims ir jų dalims (išskyrus liejinius
sausumos transporto priemonėms,
guolių korpusams, veleno slydimo
guoliams, stūmokliniams varikliams,
krumplinėms pavaroms, skriemuliams,
sankaboms, mašinoms)

Tube or pipe fittings of cast steel

Plieno lydinių vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės

24.52.30.00

24.52.30.00

Plieno lydinių vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės

Light metal castings for land vehicles
excluding for locomotives or rolling
stock, construction industry vehicles

Lengvųjų metalų liejiniai sausumos
transporto priemonėms, išskyrus liejinius
lokomotyvams ar riedmenims, statybos
pramonės transporto priemonėms

24.53.10.10

24.53.10.10

Lengvųjų metalų liejiniai sausumos
Light metal castings for land vehicles
transporto priemonėms, išskyrus liejinius
excluding for locomotives or rolling
lokomotyvams ar riedmenims, statybos
stock, construction industry vehicles
pramonės transporto priemonėms

Light metal castings for transmission
shafts, crankshafts, camshafts, cranks,

Lengvųjų metalų liejiniai perdavimo
(transmisijos), alkūniniams,

24.53.10.20

24.53.10.20
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kumšteliniams velenams ir skriejikams,
bearing housings and plain shaft
guolių korpusams ir veleno slydimo
bearings (excluding for bearing housings guoliams (išskyrus liejinius guolių
incorporating ball or roller bearings)
korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)
Other parts of engines and mechanical
engineering

Kitos variklių ir mechaninės technikos
dalys

24.53.10.40

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kumšteliniams velenams ir skriejikams,
guolių korpusams ir veleno slydimo
guoliams (išskyrus liejinius guolių
korpusams su įmontuotais rutuliniais ar
ritininiais guoliais)

bearing housings and plain shaft
bearings (excluding for bearing housings
incorporating ball or roller bearings)

24.53.10.40

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos dalys

Other parts of piston engines and
mechanical engineering

Light metal castings for machinery and
mechanical appliances excluding for
piston engines, turbojets, gas turbines,
lifting or handling equipment,
construction industry machinery/vehicles

Lengvųjų metalų liejiniai mašinoms ir
Light metal castings for machinery and
mechaniniams aparatams bei
mechanical appliances excluding for
įrenginiams, išskyrus liejinius varikliams,
engines, turbojets, gas turbines, lifting or turboreaktyviniams varikliams, dujų
handling equipment, construction
turbinoms, kėlimo ir (arba) krovos
industry machinery/vehicles
įrangai, statybos pramonės mašinoms ir
(arba) transporto priemonėms

24.53.10.50

24.53.10.50

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

Parts for other utilisation

24.53.10.90

24.53.10.90

Kitos paskirties dalys

Parts for other utilisation

24.54.10.10

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.

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)

Kitos paskirties dalys

Lietos spalvotųjų metalų dalys, skirtos
sausumos transporto priemonėms,
Non-ferrous cast parts for land vehicles
išskyrus dalis lokomotyvams ir (arba)
excluding locomotives/ rolling stock,
riedmenims, miškavežiams, aplinkos
straddle carriers, works trucks fitted with
tvarkymo mašinoms su kėlimo ar krovos
lifting or handling equipment,
įranga, žemės ūkyje naudojamiems
agricultural/road rollers, bulldozers etc.
volams ir (arba) plentvoliams,
buldozeriams ir kt.

24.54.10.10

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)

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)

24.54.10.20

24.54.10.20

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)

Other parts of engines and mechanical
engineering

Kitos variklių ir mechaninės technikos
dalys

24.54.10.40

24.54.10.40

Kitos stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos dalys

Other parts of piston engines and
mechanical engineering

Non-ferrous cast parts, other than of
light metals, for machinery and
mechanical appliances (excluding for
engines)

Lietos spalvotųjų metalų, kitokių negu
lengvieji metalai, dalys, skirtos mašinoms
ir mechaniniams aparatams, išskyrus
variklių dalis

24.54.10.50

24.54.10.50

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)

Parts for other utilisation

Kitos paskirties dalys

24.54.10.90

24.54.10.90

Kitos paskirties dalys

Parts for other utilisation

Prefabricated buildings, of iron or steel

Surenkamieji geležies ar plieno pastatai

25.11.10.30

25.11.10.30

Surenkamieji geležies ar plieno pastatai

Prefabricated buildings, of iron or steel

Prefabricated buildings, of aluminium

Surenkamieji aliuminio pastatai

25.11.10.50

25.11.10.50

Surenkamieji aliuminio pastatai

Prefabricated buildings, of aluminium
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25.11.21.00

25.11.21.00

Geležies ar plieno tiltai ir tiltų sekcijos

Iron or steel bridges and bridge-sections

25.11.22.00

25.11.22.00

Geležies ar plieno bokštai ir ažūriniai
stiebai

Iron or steel towers and lattice masts
Iron or steel equipment for scaffolding,
shuttering, propping/pit-propping
including pit head frames and
superstructures, extensible coffering
beams, tubular scaffolding and similar
equipment

Iron or steel towers and lattice masts

Geležies ar plieno bokštai ir ažūriniai
stiebai

Iron or steel equipment for scaffolding,
shuttering, propping/pit-propping
including pit head frames and
superstructures, extensible coffering
beams, tubular scaffolding and similar
equipment

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

25.11.23.10

25.11.23.10

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

Other structures principally of sheet:
other

Kitos statybinės konstrukcijos daugiausia
iš lakštų: kita

25.11.23.50

25.11.23.50

Kitos statybinės konstrukcijos daugiausia Other structures principally of sheet:
iš lakštų: kita
other

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 pitpropping, and structures and parts of
structures not manufactured exclusively
or mainly from plate)

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)

25.11.23.55

25.11.23.55

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 pitpropping, and structures and parts of
structures not manufactured exclusively
or mainly from plate)

Aluminium structure and parts of
structures..., n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio
konstrukcijos ir jų dalys

25.11.23.70

25.11.23.70

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio
konstrukcijos ir jų dalys

Aluminium structure and parts of
structures..., n.e.c.

Iron or steel doors, thresholds for doors,
windows and their frames

Geležies arba plieno durys, jų slenksčiai,
langai ir jų rėmai

25.12.10.30

25.12.10.30

Geležies arba plieno durys, jų slenksčiai,
langai ir jų rėmai

Iron or steel doors, thresholds for doors,
windows and their frames

Aluminium doors, thresholds for doors,
windows and their frames

Aliuminio durys, jų slenksčiai, langai ir jų
rėmai

25.12.10.50

25.12.10.50

Aliuminio durys, jų slenksčiai, langai ir jų
rėmai

Aluminium doors, thresholds for doors,
windows and their frames

Radiators for central heating, not
electrically heated, and parts thereof, of
iron or steel

Geležies arba plieno neelektriniai
centrinio šildymo radiatoriai ir jų dalys

25.21.11.00

25.21.11.00

Geležies arba plieno neelektriniai
centrinio šildymo radiatoriai ir jų dalys

Radiators for central heating, not
electrically heated, and parts thereof, of
iron or steel

Boilers for central heating other than
those of HS 8402

Centrinio šildymo katilai, kitokie negu
priskirti SS 84.02 pozicijai

25.21.12.00

25.21.12.00

Centrinio šildymo katilai, kitokie negu
priskirti HS 84.02 pozicijai

Boilers for central heating other than
those of HS 8402

Parts of boilers for central heating

Centrinio šildymo katilų dalys

25.21.13.00

25.21.13.00

Centrinio šildymo katilų dalys

Parts of boilers for central heating

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)

Geležies arba plieno rezervuarai,
cisternos, bakai ir panašios dujų
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
(išskyrus suslėgtųjų arba suskystintųjų
dujų talpyklas su pritvirtintais

25.29.11.10

Geležies arba plieno rezervuarai,
cisternos, bakai ir panašios dujų
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
(išskyrus suslėgtųjų arba suskystintųjų
dujų talpyklas su pritvirtintais

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)
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mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

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)

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)

25.29.11.20

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)

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)

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)

25.29.11.30

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)

Iron or steel reservoirs, tanks, vats and
similar containers for solids, of a capacity
> 300 litres (excluding fitted with
mechanical or thermal equipment)

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)

25.29.11.50

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)

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)

Aliuminio rezervuarai, cisternos, bakai ir
panašios bet kokių medžiagų (išskyrus
suslėgtąsias ir suskystintąsias dujas)
talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 l
(išskyrus talpyklas su pritvirtintais
mechaniniais arba šiluminiais įrenginiais)

25.29.11.70

25.29.11.70

Aliuminio rezervuarai, cisternos, bakai ir
panašios bet kokių 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)

Containers for compressed or liquefied
gas, of metal

Metalinės suslėgtųjų arba suskystintųjų
dujų talpyklos

25.29.12.00

25.29.12.00

Metalinės suslėgtųjų arba suskystintųjų
dujų talpyklos

Containers for compressed or liquefied
gas, of metal

Watertube boilers (excluding central
heating hot water boilers capable of
producing low pressure steam)

Vandens vamzdžių katilai (išskyrus
centrinio šildymo karšto vandens katilus,
galinčius generuoti mažo slėgio vandens
garus)

25.30.11.10

Vandens vamzdžių katilai (išskyrus
Watertube boilers (excluding central
centrinio šildymo karšto vandens katilus,
heating hot water boilers capable of
galinčius generuoti mažo slėgio vandens
producing low pressure steam)
garus)

Vapour generating boilers (including
hybrid boilers) (excluding central heating
hot water boilers capable of producing
low pressure steam, watertube boilers)

Garų generavimo katilai, įskaitant mišrius
katilus (išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus, galinčius gaminti mažo
slėgio garą, vandens vamzdžių katilus)

25.30.11.50

25.30.11.50

Garų generavimo katilai, įskaitant mišrius
katilus (išskyrus centrinio šildymo karšto
vandens katilus, galinčius gaminti mažo
slėgio garą, vandens vamzdžių katilus)

Super-heated water boilers (excluding
Perkaitinto vandens katilai (išskyrus
central heating hot water boilers capable centrinio šildymo karšto vandens katilus,
of producing low pressure steam)
galinčius gaminti mažo slėgio garą)

25.30.11.70

25.30.11.70

Perkaitinto vandens katilai (išskyrus
Super-heated water boilers (excluding
centrinio šildymo karšto vandens katilus, central heating hot water boilers capable
galinčius gaminti mažo slėgio garą)
of producing low pressure steam)

Auxiliary plant for use with boilers of HS
8402 or 8403

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu
su katilais, priskirtais SS 84.02 arba 84.03
pozicijoms

25.30.12.30

25.30.12.30

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu
Auxiliary plant for use with boilers of HS
su katilais, priskirtais HS 84.02 arba 84.03
8402 or 8403
pozicijoms

Condensers for steam or other vapour

Vandens garų arba kitų garų jėgainių

25.30.12.50

25.30.12.50

Vandens garų arba kitų garų jėgainių

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

25.29.11.20

25.29.11.30

25.29.11.50

25.30.11.10

Vapour generating boilers (including
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power units

kondensatoriai

Parts of vapour generating boilers and
super-heater water boilers

Vandens garų arba kitų garų jėgainių
kondensatorių dalys

25.30.13.30

Parts of apparatus of HS 8404 10 and
8404 20

Įrenginių, priskirtų SS 8404.10 ir 8404.20
subpozicijoms, dalys

Nuclear reactors

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kondensatoriai

power units

25.30.13.30

Vandens garų arba kitų garų jėgainių
kondensatorių dalys

Parts of vapour generating boilers and
super-heater water boilers

25.30.13.50

25.30.13.50

Įrenginių, priskirtų HS 8404.10 ir 8404.20 Parts of apparatus of HS 8404 10 and
subpozicijoms, dalys
8404 20

Branduoliniai reaktoriai

25.30.21.00

25.30.21.00

Branduoliniai reaktoriai

Nuclear reactors

Parts of nuclear reactors

Branduolinių reaktorių dalys

25.30.22.00

25.30.22.00

Branduolinių reaktorių dalys

Parts of nuclear reactors

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)

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)

25.40.12.30

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)

Shotguns, rifles, carbines and muzzleloaders (including punt-guns,
combination shotgun-rifles, sporting
guns made to resemble walking sticks)
(excluding military firearms)

Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai
ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant
šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius
šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo
šautuvus) (išskyrus karinius
šaunamuosius ginklus)

25.40.12.50

25.40.12.50

Šratiniai ir graižtviniai šautuvai, karabinai
ir trumpavamzdžiai šautuvai (įskaitant
šautuvus su grūstuvu, kombinuotuosius
šratinius-graižtvinius, sportinio šaudymo
šautuvus) (išskyrus karinius
šaunamuosius ginklus)

Shotguns, rifles, carbines and muzzleloaders (including punt-guns,
combination shotgun-rifles, sporting
guns made to resemble walking sticks)
(excluding military firearms)

Firearms which operate by firing an
explosive charge, n.e.c. (excluding
military firearms)

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai
(išskyrus karinius šaunamuosius ginklus),
veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą

25.40.12.70

25.40.12.70

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai Firearms which operate by firing an
(išskyrus karinius šaunamuosius ginklus), explosive charge, n.e.c. (excluding
veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą military firearms)

Other arms (spring, air or gas guns and
pistols, truncheons) (excluding for
military purposes)

Kiti ginklai (spyruokliniai, pneumatiniai
arba dujiniai šautuvai ir pistoletai,
policininkų lazdos), išskyrus naudojamus
kariniams tikslams

25.40.12.90

Kiti ginklai (spyruokliniai, pneumatiniai
arba dujiniai šautuvai ir pistoletai,
policininkų lazdos), išskyrus naudojamus
kariniams tikslams

Cartridges and other ammunition and
projectiles and parts thereof, including
shot and cartridge wads (excluding for
military purposes)

Šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai ir jų
dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus
(išskyrus naudojamus kariniams tikslams)

25.40.13.00

25.40.13.00

Cartridges and other ammunition and
Šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai ir jų
projectiles and parts thereof, including
dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus
shot and cartridge wads (excluding for
(išskyrus naudojamus kariniams tikslams)
military purposes)

Parts and accessories for revolvers,
pistols, non-military firearms and similar
devices

Revolverių, pistoletų, nekarinių
šaunamųjų ginklų ir panašių prietaisų
dalys ir reikmenys

25.40.14.00

25.40.14.00

Revolverių, pistoletų, nekarinių
šaunamųjų ginklų ir panašių prietaisų
dalys ir reikmenys

Open die forged ferrous parts for
transmission shafts, camshafts,
crankshafts and cranks; works of HS

Geležies laisvojo kalimo dalys perdavimo
(transmisijos), alkūniniams,
kumšteliniams velenams ir skriejikams;

25.50.11.34

25.50.11.34

Geležies laisvojo kalimo dalys perdavimo Open die forged ferrous parts for
(transmisijos), alkūniniams,
transmission shafts, camshafts,
kumšteliniams velenams ir skriejikams;
crankshafts and cranks; works of HS
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Other arms (spring, air or gas guns and
pistols, truncheons) (excluding for
military purposes)

Parts and accessories for revolvers,
pistols, non-military firearms and similar
devices

187/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

7326; parts of machineries, apparatus
and vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
(open die forgings of steel)

gaminiai, priskirti SS 73.26 pozicijai;
mašinų, aparatų ir transporto priemonių,
priskirtų SS 84, 85, 86, 87, 88, 90
skirsniams, dalys (plieno laisvojo kalimo
dalys)

gaminiai, priskirti HS 73.26 pozicijai;
mašinų, aparatų ir transporto priemonių, 7326; parts of machineries, apparatus
priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
and vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
skirsniams, dalys (plieno laisvojo kalimo (open die forgings of steel)
dalys)

Open die-forged non-ferrous metal parts
for machinery and appliances excluding
piston engines, turbojets, gas turbines,
lifting/handling equipment, construction
industry machinery/vehicles

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

25.50.11.37

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

Parts of land vehicles of HS 87 (cold
extrusion of steel)

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos sausumos
transporto priemonių, priskirtų SS 87
skirsniui, dalys

25.50.11.51

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos sausumos
transporto priemonių, priskirtų HS 87
skirsniui, dalys

Parts of land vehicles of HS 87 (cold
extrusion of steel)

Cold extrusion steel parts for
transmission shafts, camshafts,
crankshafts and cranks

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos dalys
perdavimo velenams, kumšteliniams
velenams, alkūniniams velenams ir
skriejikams

25.50.11.52

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos dalys
perdavimo velenams, kumšteliniams
velenams, alkūniniams velenams ir
skriejikams

Cold extrusion steel parts for
transmission shafts, camshafts,
crankshafts and cranks

Parts of piston engines and mechanical
engineering of HS 8483 (cold extrusion
of steel)

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos
stūmoklinių variklių ir mechaninės
technikos, priskirtos SS 84.83 pozicijai,
dalys

25.50.11.53

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
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)

25.50.11.54

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
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

25.50.11.56

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
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

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
Cold extrusion steel parts for machinery ekstruzijos) būdu pagamintos dalys
and mechanical appliances excluding for mašinoms ir mechaniniams aparatams
piston engines
bei įrenginiams, išskyrus dalis
stūmokliniams varikliams
Cold extrusion steel parts for electrical
machinery and equipment sound
recorders and reproducers, television
image and sound recorders and
reproducers

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)
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagamintos dalys,
skirtos elektros mašinoms ir įrenginiams,
garso įrašymo ir atkūrimo aparatams,
televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir
atkūrimo aparatams
Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagaminti gaminiai,
priskirti SS 73.26 pozicijai; transporto
priemonių ir aparatų dalys geležinkelių
tvirtinimui ir SS 86, 87, 88 skirsniams

25.50.11.37

25.50.11.51

25.50.11.52

25.50.11.53

25.50.11.54

25.50.11.56

25.50.11.57

25.50.11.57

Plieno šaltojo išspaudimo (arba
ekstruzijos) būdu pagaminti gaminiai,
priskirti HS 73.26 pozicijai; transporto
priemonių ir aparatų dalys geležinkelių
tvirtinimui ir HS 86, 87, 88 skirsniams

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)
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priskirtų, sausumos transporto priemonių
ir orlaivių dalys

priskirtų, sausumos transporto priemonių
ir orlaivių dalys

Spalvotųjų metalų šaltojo išspaudimo
(arba ekstruzijos) būdu pagamintos
mašinų, įrangos, aparatūros, staklių ir
transporto priemonių, priskirtų SS 84, 85,
87, 88, 90 skirsniams, dalys

25.50.11.58

Spalvotųjų metalų šaltojo išspaudimo
(arba ekstruzijos) būdu pagamintos
Parts of machineries, apparatus, tools
mašinų, įrangos, aparatūros, staklių ir
and vehicles of HS 84, 85, 87, 88, 90 in
transporto priemonių, priskirtų HS 84, 85, cold extrusion of non-ferrous metal
87, 88, 90 skirsniams, dalys

25.50.12.10

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

25.50.12.20

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 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)

25.50.12.30

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)

25.50.12.40

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)

25.50.12.50

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

Parts of mechanical engineering and
apparatus of HS 8426, 8429, 8430 (drop
forging of steel)
Drop forged steel parts for machinery
and appliances (excluding for piston

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
Drop forged (and precision forged) steel kūjo) būdu pagamintos dalys (tikslieji
parts for land vehicles excluding
kaltiniai), skirtos sausumos transporto
locomotives and rolling stock
priemonėms, išskyrus lokomotyvus ir
riedmenis

25.50.11.58

25.50.12.10

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)

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 rutulinių ar ritininių guolių
korpusams)

Parts of piston engines and mechanical
engineering of HS 8483 (drop forging of
steel)

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos stūmoklinių
variklių ir mechaninės technikos,
priskirtos SS 84.83 pozicijai, dalys

Parts of mechanical and technical
equipment and implements for farming,
forestry and market gardening (drop
forging of steel)

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos žemės ir miškų
ūkio arba pramoninės sodininkystės
mašinų, aparatų ir įrankių dalys

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

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

Parts of mechanical engineering and
apparatus of HS 8426, 8429, 8430 (drop
forging of steel)

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos mechaninės
technikos ir prietaisų, priskirtų SS 84.26,
84.29, 84.30 pozicijoms, dalys

25.50.12.60

25.50.12.60

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos mechaninės
technikos ir prietaisų, priskirtų HS 84.26,
84.29, 84.30 pozicijoms, dalys

Drop forged steel parts for machinery
and appliances (excluding for piston

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos dalys mašinoms

25.50.12.70

25.50.12.70

Plieno tūrinio štampavimo (krintančio
kūjo) būdu pagamintos dalys mašinoms
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25.50.12.20

25.50.12.30

25.50.12.40

25.50.12.50
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ir aparatams, išskyrus dalis stūmokliniams
engines, turbojets, gas turbines, lifting or varikliams, turboreaktyviniams varikliams,
handling equipment, construction
dujų turbinoms, kėlimo ar krovos įrangai,
industry machinery)
statybos pramonės mašinoms

Drop forged steel parts for locomotives
or rolling stock, aircraft, spacecraft,
electrical machinery and equipment,
optical, photographic, cinematographic,
measuring, checking or precision
apparatus

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

Spalvotųjų metalų tūrinio štampavimo
(krintančio kūjo) būdu pagamintos
Parts of machineries, apparatus and
mašinų, aparatų ir transporto priemonių,
vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (drop
priskirtų SS 84, 85, 86, 87, 88, 90
forging of non-ferrous metal)
skirsniams, dalys, pagamintos iš tūrinio
štampavimo (krintančio kūjo) būdu
Sheet metal forming of steel as parts for
land vehicles excluding locomotives and
rolling stock

Plieno lakštinio formavimo būdu
pagamintos dalys sausumos transporto
priemonėms, išskyrus lokomotyvų ir
riedmenų dalis

Parts of piston engines and mechanical
engineering of HS 8483 (sheet metal
forming of steel)

Plieno lakštinio formavimo būdu
pagamintos stūmoklinių variklių ir
mechaninės technikos, priskirtos SS 84.83
pozicijai, dalys

Plieno lakštinio formavimo būdu
Steel sheet forming parts for machinery pagamintos dalys mašinoms ir
and mechanical appliances excluding for mechaniniams aparatams bei
piston engines
įrenginiams, išskyrus stūmoklinių variklių
dalis
Sheet metal forming of steel as parts for
electrical machinery and equipment, for
sound recorders and reproducers,
television image and sound recorders
and reproducers

Plieno lakštinio formavimo būdu
pagamintos dalys elektros mašinoms ir
įrangai, garso įrašymo ir atkūrimo
aparatams, televizinių vaizdo ir garso
signalų įrašymo bei atkūrimo aparatams

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)

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo
būdu pagaminti gaminiai, priskirti SS
73.23, 73.26 pozicijoms; baldų, priskirtų
SS 94.03 pozicijai, dalys; sausumos
transporto priemonių ir geležinkelių
tvirtinimo įtaisų, priskirtų 86 skirsniui,
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PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

ir aparatams, išskyrus dalis stūmokliniams
varikliams, turboreaktyviniams varikliams, engines, turbojets, gas turbines, lifting or
dujų turbinoms, kėlimo ar krovos įrangai, handling equipment, construction
statybos pramonės mašinoms
industry machinery)

25.50.12.80

25.50.12.90

25.50.13.10

25.50.13.20

25.50.13.30

25.50.13.40

25.50.13.50

25.50.12.80

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

25.50.12.90

Spalvotųjų metalų tūrinio štampavimo
(krintančio kūjo) būdu pagamintos
Parts of machineries, apparatus and
mašinų, aparatų ir transporto priemonių,
vehicles of HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (drop
priskirtų HS 84, 85, 86, 87, 88, 90
forging of non-ferrous metal)
skirsniams, dalys, pagamintos iš tūrinio
štampavimo (krintančio kūjo) būdu

25.50.13.10

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

25.50.13.20

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)

25.50.13.30

Plieno lakštinio formavimo būdu
pagamintos dalys mašinoms ir
Steel sheet forming parts for machinery
mechaniniams aparatams bei
and mechanical appliances excluding for
įrenginiams, išskyrus stūmoklinių variklių piston engines
dalis

25.50.13.40

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

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 HS 86 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)

25.50.13.50

Drop forged steel parts for locomotives
or rolling stock, aircraft, spacecraft,
electrical machinery and equipment,
optical, photographic, cinematographic,
measuring, checking or precision
apparatus
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dalys; aparatai, priskirti SS 90 skirsniui

dalys; aparatai, priskirti HS 90 skirsniui

Household articles, parts of mechanical
engineering, apparatus, furniture and
vehicles of HS 84, 85, 86, 88, 94 (sheet
metal formings of non-ferrous metal)

Spalvotųjų metalų lakštinio formavimo
būdu pagaminti namų apyvokos
reikmenys, mašinų, aparatų, baldų ir
transporto priemonių, priskirtų SS 84, 85,
86, 88, 94 skirsniams, dalys

25.50.13.70

25.50.13.70

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)

Products of steel powder metallurgy

Plieno miltelių metalurgijos būdu
pagamintos dalys

25.50.20.20

25.50.20.20

Plieno miltelių metalurgijos būdu
pagamintos dalys

Products of steel powder metallurgy

Parts of articles of HS 84, 85, 86, 87, 88,
90 (products manufactured of nonferrous powdered metallurgy)

Spalvotųjų metalų miltelių metalurgijos
būdu pagamintos gaminių, priskirtų SS
84, 85, 86, 87, 88, 90 skirsniams, dalys

25.50.20.80

25.50.20.80

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 nonferrous powdered metallurgy)

Metallic coating by immersion in molten
metals (zinc galvanising or tin dipping)

Dengimas metalu panardinant į išlydytą
metalą (cinkavimas ar alavavimas)

25.61.11.30

25.61.11.30

Dengimas metalu panardinant į išlydytą
metalą (cinkavimas ar alavavimas)

Metallic coating by immersion in molten
metals (zinc galvanising or tin dipping)

Metallic coating by thermal spraying

Dengimas metalu šiluminio užpurškimo
būdu

25.61.11.50

25.61.11.50

Dengimas metalu šiluminio užpurškimo
būdu

Metallic coating by thermal spraying

Metallic coating in zinc by electrolysis

Elektrolitinis dengimas cinku

25.61.11.70

25.61.11.70

Elektrolitinis dengimas cinku

Metallic coating in zinc by electrolysis

Metallic coating by electrolysis or
chemical treatments of metals other than
zinc (including nickel, copper, chromium,
precious metals, etc.)

Elektrolitinis dengimas metalais ar
cheminis metalų, išskyrus cinką,
apdorojimas (įskaitant nikelį, varį,
chromą, tauriuosius metalus ir kt.)

25.61.11.90

25.61.11.90

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.)

Plastic coating of metals (including
powder coating)

Metalų dengimas plastikais (įskaitant
apsauginės dangos sudarymą
sukepinant)

25.61.12.30

25.61.12.30

Metalų dengimas plastikais (įskaitant
apsauginės dangos sudarymą
sukepinant)

Plastic coating of metals (including
powder coating)

Other coatings (phosphating etc.)

Kiti dengimo būdai (fosfatavimas ir kt.)

25.61.12.50

25.61.12.50

Kiti dengimo būdai (fosfatavimas ir kt.)

Other coatings (phosphating etc.)

Heat treatment of metals (excluding
metallic coating, plastic coating)

Šiluminis (terminis) metalų apdorojimas
(išskyrus dengimą metalais, plastikais)

25.61.21.00

25.61.21.00

Šiluminis (terminis) metalų apdorojimas
(išskyrus dengimą metalais, plastikais)

Heat treatment of metals (excluding
metallic coating, plastic coating)

Wet painting and varnishing of metals

Drėgnasis metalų dažymas ir lakavimas

25.61.22.30

25.61.22.30

Drėgnasis metalų dažymas ir lakavimas

Wet painting and varnishing of metals

Anodising of metals

Metalų anodavimas

25.61.22.50

25.61.22.50

Metalų anodavimas

Anodising of metals

Vapour deposition of metals

Garinis metalų nusodinimas

25.61.22.70

25.61.22.70

Garinis metalų nusodinimas

Vapour deposition of metals

Other metallic surface treatments

Kitas metalinių paviršių apdorojimas

25.61.22.90

25.61.22.90

Kitas metalinių paviršių apdorojimas

Other metallic surface treatments

Turned metal parts for taps, valves and
similar articles

Čiaupų, sklendžių ir panašių įtaisų
ištekintos metalinės dalys

25.62.10.01

25.62.10.01

Čiaupų, sklendžių ir panašių įtaisų
ištekintos metalinės dalys

Turned metal parts for taps, valves and
similar articles

Turned metal parts for machinery and
mechanical appliances

Mašinų ir mechaninių aparatų bei
įrenginių ištekintos metalinės dalys

25.62.10.03

25.62.10.03

Mašinų ir mechaninių aparatų bei
įrenginių ištekintos metalinės dalys

Turned metal parts for machinery and
mechanical appliances

Turned metal parts for land vehicles
(excluding for locomotives or rolling
stock, made by casting, forging, pressing,
stamping, roll forming or powder
metallurgy)

Sausumos transporto priemonių
ištekintos metalinės dalys (išskyrus
lokomotyvų ar riedmenų lietines, kaltines,
presuotąsias, štampuotąsias,
profiliuotąsias ar miltelių metalurgijos

25.62.10.05

Sausumos transporto priemonių
ištekintos metalinės dalys (išskyrus
lokomotyvų ar riedmenų lietines, kaltines,
presuotąsias, štampuotąsias,
profiliuotąsias ar miltelių metalurgijos

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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būdu pagamintas dalis)
Turned metal parts for aircraft, spacecraft Orlaivių, erdvėlaivių ir palydovų ištekintos
and satellites
metalinės dalys

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

būdu pagamintas dalis)
25.62.10.07

25.62.10.07

Orlaivių, erdvėlaivių ir palydovų ištekintos Turned metal parts for aircraft, spacecraft
metalinės dalys
and satellites

25.62.10.09

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

25.62.10.11

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
Turned metal parts for articles of HS
7326, 7419, 7616; turned metal parts for
vehicles and apparatus for fixing railway
track of HS 86

Turned metal parts for electrical
machinery and equipment, sound
recorders and reproducers, television
image and sound recorders and
reproducers

Elektros mašinų ir įrenginių, garso
įrašymo ir atkūrimo aparatų, vaizdo ir
garso magnetofonų ištekintos metalinės
dalys

Turned metal parts for optical,
photographic, cinematographic,
measuring, checking or precision
instruments and apparatus

Optikos, fotografijos, kinematografijos,
matavimo, tikrinimo ar tiksliosios
mechanikos įtaisų ir aparatų 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

Gaminių, priskirtų SS 73.26, 74.19, 76.16
pozicijoms, ištekintos metalinės dalys; SS
86 skirsniui priskirtų transporto
priemonių ir aparatų geležinkelio
bėgiams tvirtinti ištekintos metalinės
dalys

25.62.10.13

25.62.10.13

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

Metal parts (excluding turned metal
parts)

Metalinės dalys (išskyrus ištekintas
metalines dalis)

25.62.20.00

25.62.20.00

Metalinės dalys (išskyrus ištekintas
metalines dalis)

Metal parts (excluding turned metal
parts)

Table knives having fixed blades of base
metal, including handles (excluding
butter knives and fish knives)

Stalo peiliai su vienoje pozicijoje
įtvirtintomis geležtėmis iš netauriųjų
metalų, įskaitant rankenas (išskyrus
žuvies ir sviesto peilius)

25.71.11.20

Stalo 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)

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)

Peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis
netauriųjų metalų geležtėmis, įskaitant
genėjimo peilius (išskyrus žuvies, sviesto
ir (arba) stalo peilius su vienoje pozicijoje
įtvirtintomis geležtėmis, mašinų ir (arba)
mechaninių aparatų bei įrenginių peilius
ir pjovimo geležtes)

25.71.11.45

25.71.11.45

Peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis
netauriųjų metalų geležtėmis, įskaitant
genėjimo peilius (išskyrus žuvies, sviesto
ir (arba) stalo 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)

Clasp knives

Lenktiniai peiliai

25.71.11.60

25.71.11.60

Lenktiniai peiliai

Clasp knives
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)
Scissors, tailors’ shears and similar
shears, and blades therefor (including
scissor blades)

25.62.10.09

25.62.10.11

25.71.11.20

Netauriųjų metalų geležtės ir rankenos
Blades and handles of base metal for
stalo peiliams, kišeniniams peiliams,
table knives, pocket knives, including
įskaitant genėjimo peilius, (išskyrus
pruning knives (excluding fish and butter
žuvies ir sviesto peilius, mašinų ir (arba)
knives, knives/cutting blades for
mechaninių aparatų bei įrenginių peilius
machines or mechanical appliances)
ir (arba) pjovimo geležtes)

25.71.11.75

25.71.11.75

Netauriųjų metalų geležtės ir rankenos
stalo peiliams, kišeniniams peiliams,
įskaitant genėjimo peilius, (išskyrus
žuvies ir sviesto peilius, mašinų ir (arba)
mechaninių aparatų bei įrenginių peilius
ir (arba) pjovimo geležtes)

Scissors, tailors’ shears and similar
shears, and blades therefor (including
scissor blades)

25.71.11.90

25.71.11.90

Žirklės, siuvėjų žirklės ir panašios žirklės
bei jų geležtės (įskaitant žirklių geležtes)
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Razors, parts thereof (excluding razor
blades)

Skustuvai, jų dalys (išskyrus skustuvų
peiliukus)

25.71.12.30

25.71.12.30

Skustuvai, jų dalys (išskyrus skustuvų
peiliukus)

Razors, parts thereof (excluding razor
blades)

Safety razor blades (including razor
blades blanks in strips)

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant
juostų pavidalo skustuvų peiliukų
ruošinius)

25.71.12.80

25.71.12.80

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant
juostų pavidalo skustuvų peiliukų
ruošinius)

Safety razor blades (including razor
blades blanks in strips)

Paper knives, letter openers, erasing
knives, pencil sharpeners and their
blades (including packet type pencil
sharpeners) (excluding pencil sharpening
machines)

Peiliai popieriui pjaustyti, vokų atplėšimo
įrankiai, skutinėjimo peiliukai, pieštukų
drožtuvai ir jų peiliukai (įskaitant
kišeninius pieštukų drožtukus) (išskyrus
drožimo mašinėles)

25.71.13.30

25.71.13.30

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)

Manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir
įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

25.71.13.50

25.71.13.50

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir
įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

Manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)

25.71.13.70

25.71.13.70

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

25.71.14.30

Nerūdijančiojo plieno ar kitų netauriųjų
metalų stalo įrankiai (išskyrus stalo
peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius)
ir panašūs stalo įrankiai

Table flatware (excluding table knives,
including fish-knives and butter-knives)
and similar tableware of stainless steel or
other base metal
Table flatware (excluding table knives,
including fish-knives and butter-knives)
and similar tableware of base metal,
silver-, gold- or platinum plated

Split-, chapping and mincing knives, hair Pjaustymo, smulkinimo ir kapojimo
cutting and hair shearing appliances and peiliai, plaukų ir vilnų kirpimo mašinėlės
similar articles of cutlery
ir panašūs dirbiniai
Table flatware (excluding table knives,
including fish-knives and butter-knives)
and similar tableware of stainless steel or
other base metal

Nerūdijančiojo plieno ar kitų netauriųjų
metalų stalo įrankiai (išskyrus stalo
peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius)
ir panašūs stalo įrankiai

Table flatware (excluding table knives,
including fish-knives and butter-knives)
and similar tableware of base metal,
silver-, gold- or platinum plated

Netauriųjų metalų sidabru, auksu, platina
padengti stalo įrankiai (išskyrus stalo
peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius)
ir panašūs stalo įrankiai

25.71.14.80

25.71.14.80

Netauriųjų metalų sidabru, auksu, platina
padengti stalo įrankiai (išskyrus stalo
peilius, įskaitant žuvies ir sviesto peilius)
ir panašūs stalo įrankiai

Swords, cutlasses, bayonets, lances and
similar arms and parts thereof

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai,
durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų
dalys

25.71.15.00

25.71.15.00

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai,
durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų
dalys

Swords, cutlasses, bayonets, lances and
similar arms and parts thereof

Base metal padlocks

Pakabinamosios spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų

25.72.11.30

25.72.11.30

Pakabinamosios spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų

Base metal padlocks

Base metal motor vehicle locks

Variklinių transporto priemonių spynos,
pagamintos iš netauriųjų metalų

25.72.11.50

25.72.11.50

Variklinių transporto priemonių spynos,
pagamintos iš netauriųjų metalų

Base metal motor vehicle locks

Base metal furniture locks

Baldų spynos, pagamintos iš netauriųjų
metalų

25.72.11.70

25.72.11.70

Baldų spynos, pagamintos iš netauriųjų
metalų

Base metal furniture locks

Base metal cylinder locks used for doors
of buildings

Cilindrinės pastatų durų spynos,
pagamintos iš netauriųjų metalų

25.72.12.30

25.72.12.30

Cilindrinės pastatų durų spynos,
pagamintos iš netauriųjų metalų

Base metal cylinder locks used for doors
of buildings

Base metal locks used for doors of
buildings (excluding cylinder locks)

Pastatų durų spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų (išskyrus cilindrines
spynas)

25.72.12.50

25.72.12.50

Pastatų durų spynos, pagamintos iš
netauriųjų metalų (išskyrus cilindrines
spynas)

Base metal locks used for doors of
buildings (excluding cylinder locks)

Base metal locks (excluding padlocks,
motor vehicle locks, furniture locks and
locks used for doors of buildings)

Netauriųjų metalų spynos (išskyrus
pakabinamąsias, variklinių transporto
priemonių, baldų ir pastatų durų spynas)

25.72.12.70

25.72.12.70

Netauriųjų metalų spynos (išskyrus
Base metal locks (excluding padlocks,
pakabinamąsias, variklinių transporto
motor vehicle locks, furniture locks and
priemonių, baldų ir pastatų durų spynas) locks used for doors of buildings)
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Netauriųjų metalų skląsčiai ir rėminės
Base metal clasps and frames with clasps,
konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis,
with locks (excluding fasteners and clasps
(išskyrus rankinukų, portfelių ir
for handbags, brief-cases and executivetarnautojų portfelių segtukus ir
cases)
užtrauktukus)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

25.72.13.30

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

25.72.13.30

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 executivecases)
Base metal keys presented separately
(including roughly cast, forged or
stamped blanks, skeleton keys)

Base metal keys presented separately
(including roughly cast, forged or
stamped blanks, skeleton keys)

Atskirai pateikiami raktai, pagaminti iš
netauriųjų metalų (įskaitant lietinius,
kaltinius ar štampuotuosius ruošinius,
visrakčius)

25.72.13.50

25.72.13.50

Atskirai pateikiami raktai, pagaminti iš
netauriųjų metalų (įskaitant lietinius,
kaltinius ar štampuotuosius ruošinius,
visrakčius)

Base metal parts for padlocks, locks and
for clasps and frames with locks

Netauriųjų metalų pakabinamųjų spynų,
spynų ir skląsčių bei rėminių konstrukcijų
su spynomis dalys

25.72.13.70

25.72.13.70

Netauriųjų metalų pakabinamųjų spynų,
Base metal parts for padlocks, locks and
spynų ir skląsčių bei rėminių konstrukcijų
for clasps and frames with locks
su spynomis dalys

Base metal hinges

Netauriųjų metalų vyriai

25.72.14.10

25.72.14.10

Netauriųjų metalų vyriai

Base metal hinges

Castors with mountings of base metal

Netauriųjų metalų ratukai su tvirtinimo
įtaisais

25.72.14.20

Netauriųjų metalų ratukai su tvirtinimo
įtaisais

Castors with mountings of base metal

25.72.14.30

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)

25.72.14.40

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)

25.72.14.50

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)

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir
Base metal mountings, fittings and
montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai,
similar articles suitable for motor vehicles
naudotini variklinėse transporto
(excluding hinges, castors, locks and
priemonėse (išskyrus vyrius, ratukus,
keys)
spynas ir raktus)
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)

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 furniture
(excluding hinges, castors, locks and
keys)

Netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo ir
montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai
baldų įrangai (išskyrus vyrius, ratukus,
spynas ir raktus)

25.72.14.20

25.72.14.30

25.72.14.40

25.72.14.50

Kiti netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo
Other base metal mountings, fittings and ir montavimo įtaisai ir panašūs dirbiniai
similar articles (excluding for motor
(išskyrus naudotinus variklinėse
vehicles, buildings or furniture)
transporto priemonėse, pastatų ar baldų
įrangai)

25.72.14.60

25.72.14.60

Kiti netauriųjų metalų aptaisai, tvirtinimo
ir montavimo įtaisai ir panašūs dirbiniai
Other base metal mountings, fittings and
(išskyrus naudotinus variklinėse
similar articles (excluding for motor
transporto priemonėse, pastatų ar baldų vehicles, buildings or furniture)
įrangai)

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų
metalų

25.72.14.70

25.72.14.70

Automatinės durų sklendės iš netauriųjų
metalų

Base metal automatic door closers
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)
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Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės,
apsiaustų kabyklos, rankšluosčių,
pašluosčių, šepečių ir raktų kabliai ir
kabliukai iš netauriųjų metalų (išskyrus
apsiaustų kabyklas, priskiriamas baldų

25.72.14.80

25.72.14.80

Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės,
apsiaustų kabyklos, rankšluosčių,
pašluosčių, šepečių ir raktų kabliai ir
kabliukai iš netauriųjų metalų (išskyrus
apsiaustų kabyklas, priskiriamas baldų

Base metal automatic door closers
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)
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Spades and shovels

Kastuvai ir semtuvai

25.73.10.10

25.73.10.10

Kastuvai ir semtuvai

Spades and shovels

Mattocks, picks, hoes and rakes

Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai

25.73.10.30

25.73.10.30

Kauptukai, kirtikliai, kapliai ir grėbliai

Mattocks, picks, hoes and rakes

25.73.10.40

25.73.10.40

Kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo
įrankiai (išskyrus ledo kirtiklius)

Axes, bill hooks and similar hewing tools
(excluding ice axes)
Secateurs and similar one-handed
pruners and shears (including poultry
shears) (excluding secateur type scissors
with secateur blades with finger rings,
pruning knives)

Axes, bill hooks and similar hewing tools Kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo
(excluding ice axes)
įrankiai (išskyrus ledo kirtiklius)
Secateurs and similar one-handed
pruners and shears (including poultry
shears) (excluding secateur type scissors
with secateur blades with finger rings,
pruning knives)

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)

25.73.10.50

25.73.10.50

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)

Forks and other hand tools (excluding
clasp knives) for agriculture, horticulture
or forestry

Šakės ir kiti rankiniai įrankiai (išskyrus
lenktinius peilius), naudojami žemės
ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

25.73.10.55

25.73.10.55

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

Hedge shears, two-handed pruning
shears and similar two-handed shears

Gyvatvorių žirklės, dvirankės šakelių
karpymo ir genėjimo žirklės ir panašios
dvirankės žirklės

25.73.10.60

25.73.10.60

Gyvatvorių žirklės, dvirankės šakelių
karpymo ir genėjimo žirklės ir panašios
dvirankės žirklės

Hedge shears, two-handed pruning
shears and similar two-handed shears

Hand saws (excluding hand saws with a
self-contained motor)

Rankiniai pjūklai (išskyrus rankinius
variklinius pjūklus)

25.73.20.10

25.73.20.10

Rankiniai pjūklai (išskyrus rankinius
variklinius pjūklus)

Hand saws (excluding hand saws with a
self-contained motor)

Band saw blades

Juostinių pjūklų juostos

25.73.20.20

25.73.20.20

Juostinių pjūklų juostos

Band saw blades

Circular saw blades with steel working
parts (including slotting or slitting saw
blades)

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio
pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes,
darbines dalis), kurių darbinės dalys
pagamintos iš plieno

25.73.20.30

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio
pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes,
darbines dalis), kurių darbinės dalys
pagamintos iš plieno

Circular saw blades with steel working
parts (including slotting or slitting saw
blades)

Circular saw blades with non-steel
working parts (including slitting or
slotting saw blades, parts)

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio
pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes,
darbines dalis), kurių darbinės dalys
pagamintos ne iš plieno

25.73.20.50

25.73.20.50

Diskinių pjūklų diskai (įskaitant išilginio
pjovimo ir išpjovų pjūklų geležtes,
darbines dalis), kurių darbinės dalys
pagamintos ne iš plieno

Circular saw blades with non-steel
working parts (including slitting or
slotting saw blades, parts)

Straight saw blades for working metal

Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys
metalui pjauti

25.73.20.93

25.73.20.93

Tiesios pjūklų pjaunamosios dalys
metalui pjauti

Straight saw blades for working metal

Saw blades with working part of base
metal (excluding band saw blades,
circular saw blades, musical saw blades)

Pjūklų pjaunamosios dalys, kurių
darbinės dalys pagamintos iš netauriųjų
metalų (išskyrus juostinių pjūklų juostas,
diskinių pjūklų diskus, muzikinių pjūklų
geležtes)

25.73.20.97

25.73.20.97

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)

Files, rasps and similar tools (excluding
punches and files for machine tools)

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai
(išskyrus metalo pjovimo staklių
skylmušius ir dildes)

25.73.30.13

25.73.30.13

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai
(išskyrus metalo pjovimo staklių
skylmušius ir dildes)

Files, rasps and similar tools (excluding
punches and files for machine tools)

Pliers, including cutting pliers, pincers
and tweezers for non-medical use and

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias
plokščiareples), žnyplės ir pincetai,

25.73.30.16

25.73.30.16

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias
plokščiareples), žnyplės ir pincetai,

Pliers, including cutting pliers, pincers
and tweezers for non-medical use and
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similar hand tools, of base metal

naudojami ne medicininėms reikmėms, ir
panašūs rankiniai įrankiai iš netauriųjų
metalų

Metal cutting shears and similar hand
tools

Žirklės metalui karpyti ir panašūs įrankiai

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

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

Neskečiamieji rankiniai veržliarakčiai
Non-adjustable hand-operated spanners
(įskaitant veržliarakčius su sukamuoju
and wrenches (including torque meter
dinamometru) (išskyrus rankinius
wrenches) (excluding tap wrenches)
sriegtuvus)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

naudojami ne medicininėms reikmėms, ir
panašūs rankiniai įrankiai iš netauriųjų
similar hand tools, of base metal
metalų
25.73.30.23

25.73.30.25

25.73.30.33

25.73.30.23

Žirklės metalui karpyti ir panašūs įrankiai

Metal cutting shears and similar hand
tools

25.73.30.25

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

25.73.30.33

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)
Adjustable hand-operated spanners and
wrenches (including torque meter
wrenches) (excluding tap wrenches)

Adjustable hand-operated spanners and
wrenches (including torque meter
wrenches) (excluding tap wrenches)

Skečiamieji rankiniai veržliarakčiai
(įskaitant veržliarakčius su sukamuoju
dinamometru) (išskyrus rankinius
sriegtuvus)

25.73.30.35

25.73.30.35

Skečiamieji rankiniai veržliarakčiai
(įskaitant veržliarakčius su sukamuoju
dinamometru) (išskyrus rankinius
sriegtuvus)

Interchangeable spanner sockets

Keičiamos veržliarakčių galvutės

25.73.30.37

25.73.30.37

Keičiamos veržliarakčių galvutės

Interchangeable spanner sockets

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

Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių
sriegimo įrankiai, išskyrus keičiamuosius
rankinius įrankius, staklių ar variklinius
rankinius įrankius, pneumatinius ar
rankinius įrankius su įmontuotu varikliu

25.73.30.53

25.73.30.53

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

Hammers and sledge hammers with
working part of metal

Plaktukai ir kūjai, kurių darbinė dalis
pagaminta iš metalo

25.73.30.55

25.73.30.55

Plaktukai ir kūjai, kurių darbinė dalis
pagaminta iš metalo

Hammers and sledge hammers with
working part of metal

Planes, chisels, gouges and similar
cutting tools for working wood

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs
pjovimo įrankiai medžiui apdirbti

25.73.30.57

25.73.30.57

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs
medžiui apdirbti pjovimo įrankiai

Planes, chisels, gouges and similar
cutting tools for working wood

Screwdrivers

Atsuktuvai

25.73.30.63

25.73.30.63

Atsuktuvai

Screwdrivers

Household hand tools

Buityje naudojami rankiniai įrankiai

25.73.30.65

25.73.30.65

Buityje naudojami rankiniai įrankiai

Household hand tools

Other tools for masons, moulders,
cement workers, plasterers and painters

Kiti akmentašių, formuotojų, mūrininkų,
betonuotojų, tinkuotojų ir dažytojų
įrankiai

25.73.30.73

25.73.30.73

Kiti akmentašių, formuotojų, mūrininkų,
betonuotojų, tinkuotojų ir dažytojų
įrankiai

Other tools for masons, moulders,
cement workers, plasterers and painters

Other hand tools (including cartridge
operated riveting) wallplugging and
similar hand tools

Kiti rankiniai (įskaitant kniedijimo
pistoletus) prišaudymo įrankiai ir panašūs
rankiniai įrankiai

25.73.30.77

25.73.30.77

Kiti rankiniai (įskaitant kniedijimo
Other hand tools (including cartridge
pistoletus) prišaudymo įrankiai ir panašūs operated riveting) wallplugging and
rankiniai įrankiai
similar hand tools

Blow lamps (excluding gas-operated
welding appliances)

Litavimo lempos (išskyrus dujinius
suvirinimo aparatus)

25.73.30.83

25.73.30.83

Litavimo lempos (išskyrus dujinius
suvirinimo aparatus)
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Vices, clamps and the like

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai

Anvils, portable forges, hand or pedaloperated grinding wheels with
frameworks (excluding grindstones and
the like presented separately)

Priekalai, kilnojamieji žaizdrai, šlifavimo
(galandimo) diskai su rėmais ir su rankine
arba kojine pavara (išskyrus tekėlus ir
panašias atskiras dalis)

Tapping tools for working metal

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Name

25.73.30.85

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai

Vices, clamps and the like

25.73.30.87

25.73.30.87

Priekalai, kilnojamieji žaizdrai, šlifavimo
(galandimo) diskai su rėmais ir su rankine
arba kojine pavara (išskyrus galąstuvus ir
panašias atskiras dalis)

Anvils, portable forges, hand or pedaloperated grinding wheels with
frameworks (excluding grindstones and
the like presented separately)

Vidinių sriegių sriegimo įrankiai metalui
apdirbti

25.73.40.14

25.73.40.14

Vidinių sriegių sriegimo įrankiai metalui
apdirbti

Tapping tools for working metal

Threading tools for working metal

Išorinių sriegių sriegimo įrankiai metalui
apdirbti

25.73.40.16

25.73.40.16

Išorinių sriegių sriegimo įrankiai metalui
apdirbti

Threading tools for working metal

Tapping or threading tools (excluding
work and tool holders for machines or
hand tools, for working metal)

Vidinių arba išorinių sriegių sriegimo
įrankiai (išskyrus ruošinių, detalių ir
įrankių laikiklius, naudojamus staklėse ar
rankiniuose įrankiuose metalui apdirbti)

25.73.40.19

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)

Drilling tools with working part of
diamond or agglomerated diamond
(excluding work and tool holders for
machines or hand tools, for rock drilling)

Gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis
pagaminta iš deimanto ar aglomeruoto
deimanto (išskyrus ruošinių, detalių ir
įrankių laikiklius, naudojamus mašinose
ar rankiniuose įrankiuose uolienoms
gręžti)

25.73.40.23

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)

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)

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)

25.73.40.25

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)

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

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
darbinė dalis pagaminta iš sukepintų
metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas
sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių
dalis

25.73.40.27

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

25.73.40.31

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

25.73.40.33

Metalo gręžimo įrankiai, keičiamieji, kurių
darbinės dalys pagamintos iš kitokių
negu deimantai, aglomeruoti deimantai,
sukepinti metalų karbidai, kermetai ar
greitapjovis plienas medžiagų (išskyrus

Tools for drilling metal, interchangeable,
with working parts of materials other
than diamond, agglomerated diamond,
sintered metal carbide, cermets or high
speed steel (excl. tools for tapping)

Gręžimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
Drilling tools with working part of high
darbinė dalis pagaminta iš greitapjovio
speed steel, for working metal excluding
plieno, išskyrus ruošinių ir detalių
work and tool holders for machines or
laikiklius, naudojamus mašinose ar
hand tools - for rock drilling
rankiniuose įrankiuose uolienoms gręžti
Tools for drilling metal, interchangeable,
with working parts of materials other
than diamond, agglomerated diamond,
sintered metal carbide, cermets or high
speed steel (excl. tools for tapping)
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vidinių sriegių sriegimo įrankius)

vidinių sriegių sriegimo įrankius)

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)

Gręžimo įrankiai (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius uolienoms,
mūrams gręžti ar metalui apdirbti,
naudojamus staklėse ar rankiniuose
įrankiuose su darbine dalimi, pagaminta
iš deimantų ar aglomeruotų deimantų)

25.73.40.35

Gręžimo įrankiai (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius uolienoms,
mūrams 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)

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)

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)

25.73.40.37

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)

Boring tools for working metal, with
working part of materials other than
diamond or agglomerated diamond

Ištekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu
deimantai ar aglomeruoti deimantai
medžiagų

25.73.40.44

Ištekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
Boring tools for working metal, with
darbinė dalis pagaminta iš kitokių negu
working part of materials other than
deimantai ar aglomeruoti deimantai
diamond or agglomerated diamond
medžiagų

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)

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 )

25.73.40.45

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)

Broaching tools for working metal, with
working part of materials other than
diamond or agglomerated diamond

Pratraukimo įrankiai metalui apdirbti,
kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių
negu deimantai ar aglomeruoti
deimantai medžiagų

25.73.40.48

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

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

Frezavimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
darbinė dalis pagaminta iš sukepintų
metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas
sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių
dalis

25.73.40.50

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

Shank type milling tools for working
metal (excluding with working part of
sintered metal carbide)

Ašiniai (su jungiamaisiais galais)
frezavimo įrankiai metalui apdirbti
(išskyrus frezas su darbine dalimi,
pagaminta iš sukepintų metalo karbidų)

25.73.40.61

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)

Tools for milling, hobs, interchangeable,
for working metal, with working part of
materials other than sintered metal
carbide or cermets (excluding shank-type

Frezavimo įrankiai, sliekinės frezos
metalui apdirbti (išskyrus frezas su
darbine dalimi, pagaminta iš sukepintų
metalo karbidų arba kermetų, ir ašines

25.73.40.66

Frezavimo įrankiai, sliekinės frezos
metalui apdirbti (išskyrus frezas su
darbine dalimi, pagaminta iš sukepintų
metalo karbidų arba kermetų, ir ašines

Tools for milling, hobs, interchangeable,
for working metal, with working part of
materials other than sintered metal
carbide or cermets (excluding shank-type
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)

frezas)

Milling tools (excluding for working
metal)

Frezavimo įrankiai (išskyrus įrankius
metalui apdirbti)

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

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti, kurių
darbinė dalis pagaminta iš sukepintų
metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas
sukepintų metalų karbidų plokšteles,
smaigčius, antgalius ir panašias įrankių
dalis

Tools for turning, interchangeable, for
working metal, with working part of
materials other than sintered metal
carbide or cermets

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti,
keičiamieji, kurių darbinė dalis pagaminta
iš kitokių negu sukepinti metalų karbidai
ar kermetai medžiagų

Turning tools (excluding work and tool
holders for machines or hand tools, for
working metal)

Tekinimo įrankiai (išskyrus ruošinių,
detalių ir įrankių laikiklius metalui
apdirbti, naudojamus mašinose ar
rankiniuose įrankiuose)

Rankinių įrankių, priskirtų KN 8207
Other interchangeable tools of CN 82.07
pozicijai, keičiamosios detalės, kurių
with working part of diamond
darbinė dalis pagaminta iš deimanto
Screwdriver bits with working part of
materials other than diamond or
agglomerated diamond (excluding work
and tool holders for machines or hand
tools)

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)

Gear-cutting tools with working part of
materials other than diamond or
agglomerated diamond (excluding work
and tool holders for machines or hand
tools)

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)

Keičiamieji rankiniai įrankiai, kurių
Interchangeable hand tools with working
darbinė dalis pagaminta iš sukepintų
part of sintered metal carbide excluding
metalų karbidų, išskyrus nepritvirtintas
unmounted sintered metal carbide
sukepintų metalų karbidų plokšteles,
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frezas)

)

25.73.40.69

Frezavimo įrankiai (išskyrus įrankius
metalui apdirbti)

Milling tools (excluding for working
metal)

25.73.40.71

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

25.73.40.74

Tekinimo įrankiai metalui apdirbti,
keičiamieji, kurių darbinė dalis pagaminta
iš kitokių negu sukepinti metalų karbidai
ar kermetai medžiagų

Tools for turning, interchangeable, for
working metal, with working part of
materials other than sintered metal
carbide or cermets

25.73.40.79

25.73.40.79

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)

25.73.40.81

25.73.40.81

Rankinių įrankių, priskirtų CN 8207
pozicijai, keičiamosios detalės, kurių
darbinė dalis pagaminta iš deimanto

Other interchangeable tools of CN 82.07
with working part of diamond

25.73.40.83

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)

25.73.40.85

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)

25.73.40.87

25.73.40.87

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

25.73.40.69

25.73.40.71

25.73.40.74

25.73.40.83

25.73.40.85

Interchangeable tools in other materials

Keičiamosios įrankių detalės iš kitų
medžiagų

25.73.40.89

25.73.40.89

Keičiamosios įrankių detalės iš kitų
medžiagų

Interchangeable tools in other materials

Moulding boxes for metal foundry,
mould bases, moulding patterns
(excluding moulding patterns of wood)

Metalo liejimo formadėžės, liejimo
padėklai, liejimo modeliai (išskyrus
medinius liejimo modelius)

25.73.50.13

25.73.50.13

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)
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25.73.50.15

25.73.50.15

Mediniai liejimo modeliai

Moulding patterns of wood

Injection or compression type moulds for Inžektorinio arba slėginio liejimo metalo
metal or metal carbides (excluding ingot arba metalų karbidų liejimo formos
moulds)
(išskyrus formadėžes)

25.73.50.20

25.73.50.20

Inžektorinio arba slėginio liejimo metalo
arba metalų karbidų liejimo formos
(išskyrus formadėžes)

Injection or compression type moulds for
metal or metal carbides (excluding ingot
moulds)

Moulds for metal or metal carbides
(excluding injection or compression
types)

Metalo arba metalų karbidų liejimo
formos (išskyrus inžektorinio arba
slėginio liejimo formas)

25.73.50.30

25.73.50.30

Metalo arba metalų karbidų liejimo
formos (išskyrus inžektorinio arba
slėginio liejimo formas)

Moulds for metal or metal carbides
(excluding injection or compression
types)

Moulds for glass

Stiklo liejimo formos

25.73.50.50

25.73.50.50

Stiklo liejimo formos

Moulds for glass

Moulds for mineral materials

Mineralinių medžiagų liejimo formos

25.73.50.60

25.73.50.60

Mineralinių medžiagų liejimo formos

Moulds for mineral materials

25.73.50.70

25.73.50.70

Inžektorinio arba slėginio liejimo gumos
(kaučiuko) arba plastikų liejimo formos

Injection or compression type moulds for
rubber or plastics
Moulds for rubber or plastics (excluding
injection or compression types)

Injection or compression type moulds for Inžektorinio arba slėginio liejimo gumos
rubber or plastics
(kaučiuko) arba plastikų liejimo formos
Moulds for rubber or plastics (excluding
injection or compression types)

Gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo
formos (išskyrus inžektorinio arba
slėginio liejimo)

25.73.50.80

25.73.50.80

Gumos (kaučiuko) arba plastikų liejimo
formos (išskyrus inžektorinio arba
slėginio liejimo)

Rock drilling or earth boring tools with
working part of cermets

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai,
kurių darbinė dalis pagaminta iš kermetų

25.73.60.13

25.73.60.13

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai,
Rock drilling or earth boring tools with
kurių darbinė dalis pagaminta iš kermetų working part of cermets

Rock-drilling or earth-boring tools,
interchangeable, and parts therefor, with
working parts of materials other than
sintered metal carbide or cermets

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo
įrankiai ir jų dalys, kurių darbinė dalis
pagaminta iš kitokių negu sukepinti
metalo karbidai arba kermetai medžiagų

25.73.60.18

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

Interchangeable dies for drawing or
extruding metal, with working parts of
diamond or agglomerated diamond

Keičiamieji metalo tempimo arba
išspaudimo (ekstruzijos) štampai
(matricos), kurių darbinės dalys
pagamintos iš gamtinių ar aglomeruotų
deimantų

25.73.60.23

Keičiamieji metalo tempimo arba
išspaudimo (ekstruzijos) štampai
(matricos), kurių darbinės dalys
pagamintos iš gamtinių ar aglomeruotų
deimantų

Interchangeable dies for drawing or
extruding metal, with working parts of
diamond or agglomerated diamond

Dies for drawing or extruding metal
(excluding unmounted plates, sticks, tips,
rods, pellets, rings, etc. of sintered metal
carbides or cermets)

Metalo tempimo arba išspaudimo
(ekstruzijos) štampai (matricos) (išskyrus
nepritvirtintas sukepintųjų metalo
karbidų arba kermeto plokštes,
smaigčius, antgalius, strypus, šratus,
žiedus ir pan.)

25.73.60.24

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)

25.73.60.33

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)

25.73.60.39

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)

Presavimo, štampavimo arba
Pressing, stamping or punching tools for perforavimo įrankiai metalui apdirbti
working metal (excluding work and tool (išskyrus ruošinių, detalių ir įrankių
holders for machines or hand tools)
laikiklius, naudojamus mašinose ar
rankiniuose įrankiuose)
Pressing, stamping or punching tools
(excluding work and tool holders for
machines or hand tools, for working
metal)
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Knives and cutting blades for machines
Staklių ar mechaninių metalo apdirbimo
or for mechanical appliances for working
įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės
metal

25.73.60.43

25.73.60.43

Staklių ar mechaninių metalo apdirbimo
įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės

Knives and cutting blades for machines
or for mechanical appliances for working
metal

Knives and cutting blades for machines
Staklių ar mechaninių medienos
or for mechanical appliances for working apdirbimo įrenginių peiliai ir pjovimo
wood
geležtės

25.73.60.45

25.73.60.45

Staklių ar mechaninių medienos
apdirbimo įrenginių peiliai ir pjovimo
geležtės

Knives and cutting blades for machines
or for mechanical appliances for working
wood

Knives and cutting blades, of base metal, Virtuvės prietaisų ar maisto pramonės
for kitchen appliances or for machines
mašinų peiliai ir pjovimo geležtės iš
used by the food industry
netauriųjų metalų

25.73.60.50

25.73.60.50

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

25.73.60.63

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)
Knives and cutting blades, of base metal,
for machines or for mechanical
appliances (excl. those for metal or
wood-working, kitchen appliances or
machines used by the food industry and
those for agricultural, horticultural or
forestry machines)
Indexable inserts for tools, unmounted,
of sintered metal carbides and cermets

Knives and cutting blades for agricultural,
horticultural or forestry machines
(excluding coulters for ploughs, discs for
harrows)

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų
ūkio mašinų peiliai ir pjovimo geležtės
(išskyrus plūgų noragus, lėkštinių akėčių
(kultivatorių) diskus)

Knives and cutting blades, of base metal,
for machines or for mechanical
appliances (excl. those for metal or
wood-working, kitchen appliances or
machines used by the food industry and
those for agricultural, horticultural or
forestry machines)

Mašinų ar mechaninių prietaisų peiliai ir
pjovimo geležtės iš netauriųjų metalų
(išskyrus skirtus metalui ar medžiui
apdirbti, virtuvės prietaisams ar maisto
pramonės mašinoms ir žemės ūkio,
sodininkystės arba miškų ūkio mašinoms)

25.73.60.65

25.73.60.65

Mašinų ar mechaninių prietaisų peiliai ir
pjovimo geležtės iš netauriųjų metalų
(išskyrus skirtus metalui ar medžiui
apdirbti, virtuvės prietaisams ar maisto
pramonės mašinoms ir žemės ūkio,
sodininkystės arba miškų ūkio mašinoms)

Indexable inserts for tools, unmounted,
of sintered metal carbides and cermets

Nepritvirtintos daugiabriaunės pjovimo
plokštelės iš sukepintų metalo karbidų ir
kermetų

25.73.60.67

25.73.60.67

Nepritvirtintos daugiabriaunės pjovimo
plokštelės iš sukepintų metalo karbidų ir
kermetų

25.73.60.90

Nepritvirtintos sukepintų metalo karbidų
ar kermeto plokštelės, smaigčiai,
Unmounted sintered metal carbides or
antgaliai ir panašūs įrankių reikmenys
cermet plates, sticks, tips and the like for
(išskyrus daugiabriaunes pjovimo
tools (excluding indexable inserts)
plokšteles)

25.91.11.00

Geležies arba plieno cisternos, statinės,
būgnai, skardinės, dėžės ir panašios
įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas)
skirtos talpyklos, kurių talpa ne mažesnė
kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 l, 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

Geležies arba plieno cisternos, statinės,
būgnai, skardinės (išskyrus uždaromas
užlitavimo arba kraštų užspaudimo
būdu), dėžės ir panašios įvairioms
medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos
talpyklos, kurių talpa mažesnė kaip 50 l,
be pritvirtintos mechaninės arba

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

Nepritvirtintos sukepintų metalo karbidų
Unmounted sintered metal carbides or
ar kermeto plokštelės, smaigčiai,
cermet plates, sticks, tips and the like for antgaliai ir panašūs įrankių reikmenys
tools (excluding indexable inserts)
(išskyrus daugiabriaunes pjovimo
plokšteles)
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

Geležies arba plieno cisternos, statinės,
būgnai, skardinės, dėžės ir panašios
įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas)
skirtos talpyklos, kurių talpa ne mažesnė
kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 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

Geležies arba plieno cisternos, statinės,
būgnai, skardinės (išskyrus uždaromas
užlitavimo arba kraštų užspaudimo
būdu), dėžės ir panašios įvairioms
medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos
talpyklos, kurių talpa mažesnė kaip 50 l,
be pritvirtintos mechaninės arba
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šiluminės įrangos

šiluminės įrangos

Cans used for preserving food and drink
of iron or steel, < 50 l, food cans

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos
maisto produktams ir gėrimams
konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50
l, metalinės maisto dėžės

25.92.11.33

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos
maisto produktams ir gėrimams
Cans used for preserving food and drink
konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50 of iron or steel, < 50 l, food cans
l, metalinės maisto dėžės

Cans used for preserving food and drink
of iron or steel, < 50 l, drinks

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos
maisto produktams ir gėrimams
konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50
l, gėrimų skardinės

25.92.11.35

Geležies arba plieno skardinės, tinkamos
maisto produktams ir gėrimams
Cans used for preserving food and drink
konservuoti, kurių talpa mažesnė kaip 50 of iron or steel, < 50 l, drinks
l, gėrimų skardinės

Cans other than for preserving food and
drink of iron or steel, < 50 l

Kitokios geležies arba plieno skardinės,
netinkamos maisto produktams ir
gėrimams konservuoti, kurių talpa
mažesnė kaip 50 l

25.92.11.50

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

25.92.12.10

Aliuminio ne didesnės kaip 300 l talpos
išardomos cilindrinės talpyklos įvairioms
medžiagoms, išskyrus suspaustas ar
suskystintas dujas

Aluminium collapsible tubular containers
of a capacity ≤ 300 litres, for any material
except compressed or liquefied gas
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)

Aliuminio ne didesnės kaip 300 l talpos
Aluminium collapsible tubular containers
išardomos cilindrinės talpyklos įvairioms
of a capacity ≤ 300 litres, for any material
medžiagoms, išskyrus suspaustas ar
except compressed or liquefied gas
suskystintas dujas

25.92.11.33

25.92.11.35

25.92.11.50

25.92.12.10

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)

Niekur kitur nepriskirtos cisternos,
statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir
panašios aliumininės bet kurioms
medžiagoms (išskyrus suspaustas ir
suskystintas dujas) talpyklos (išskyrus
išardomas cilindrines ir aerozolių
talpyklas)

25.92.12.40

25.92.12.40

Niekur kitur nepriskirtos cisternos,
statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir
panašios aliumininės bet kurioms
medžiagoms (išskyrus suspaustas ir
suskystintas dujas) talpyklos (išskyrus
išardomas cilindrines ir aerozolių
talpyklas)

Aluminium aerosol containers, with a
capacity ≤ 300 litres

Aliuminio mažesnės kaip 300 l talpos
aerozolių talpyklos

25.92.12.60

25.92.12.60

Aliuminio mažesnės kaip 300 l talpos
aerozolių talpyklos

Aluminium aerosol containers, with a
capacity ≤ 300 litres

Crown corks of base metal

Karūniniai kamščiai iš netauriųjų metalų

25.92.13.30

25.92.13.30

Karūniniai kamščiai iš netauriųjų metalų

Crown corks of base metal

Capsules of lead; capsules of aluminium
of a diameter > 21 mm (excl. crown
corks)

Švininiai antkamščiai; aliumininiai
antkamščiai, kurių skersmuo didesnis
kaip 21 mm (išskyrus karūninius
kamščius)

25.92.13.50

Švininiai antkamščiai; aliumininiai
antkamščiai, kurių skersmuo didesnis
kaip 21 mm (išskyrus karūninius
kamščius)

Capsules of lead; capsules of aluminium
of a diameter > 21 mm (excl. crown
corks)

Stoppers, caps and lids, of base metal
(excluding: capsules of a diameter > 21
mm made of lead or aluminium, and
crown corks)

Butelių kamščiai, gaubteliai ir dangteliai
iš netauriųjų metalų (išskyrus švininius
arba aliumininius antkamščius, didesnio
kaip 21 mm skersmens, ir karūninius
kamščius)

25.92.13.70

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)

Stranded wire, ropes and cables, of iron
or steel (excl. electrically insulated
products and twisted fencing wire and
barbed wire)

Geležies arba plieno suvyta viela, lynai ir
kabeliai (išskyrus gaminius su elektros
izoliacija, supintą tvorų vielą ir spygliuotą
vielą)

25.93.11.30

Geležies arba plieno suvyta viela, lynai ir
kabeliai (išskyrus gaminius su elektros
izoliacija, supintą tvorų vielą ir spygliuotą
vielą)

Stranded wire, ropes and cables, of iron
or steel (excl. electrically insulated
products and twisted fencing wire and
barbed wire)
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PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Geležies arba plieno pintos juostos,
Iron or steel plaited bands, slings and the
stropai ir kt. (išskyrus su elektros
like (excluding electrically insulated)
izoliacija)

25.93.11.50

25.93.11.50

Geležies arba plieno pintos juostos,
stropai ir kt. (išskyrus su elektros
izoliacija)

Iron or steel plaited bands, slings and the
like (excluding electrically insulated)

Barbed wire and barbed wire
entanglements made from steel or steel
wire

Spygliuota viela ir spygliuotos vielos
užtvaros iš plieno arba plieninės vielos

25.93.12.30

25.93.12.30

Spygliuota viela ir spygliuotos vielos
užtvaros iš plieno arba plieninės vielos

Barbed wire and barbed wire
entanglements made from steel or steel
wire

Stranded wire, cables, plaited bands and
the like, of copper (excl. electrically
insulated products)

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir
panašūs gaminiai iš vario (išskyrus
gaminius su elektros izoliacija)

25.93.12.50

25.93.12.50

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir
panašūs gaminiai iš vario (išskyrus
gaminius su elektros izoliacija)

Stranded wire, cables, plaited bands and
the like, of copper (excl. electrically
insulated products)

Stranded wires, cables, plaited bands and
the like, ropes and similar articles, of
aluminium (excl. such products
electrically insulated)

Aliuminio suvytos vielos, kabeliai, pintos
juostos ir pan., virvės ir panašūs gaminiai
(išskyrus tokius gaminius su elektros
izoliacija)

25.93.12.70

25.93.12.70

Aliuminio suvytos vielos, kabeliai, pintos
juostos ir pan., virvės ir panašūs gaminiai
(išskyrus tokius gaminius su elektros
izoliacija)

Stranded wires, cables, plaited bands and
the like, ropes and similar articles, of
aluminium (excl. such products
electrically insulated)

25.93.13.13

25.93.13.13

Nerūdijančiojo plieno mašinų ir įrangos
begalinės juostos

Endless bands for machinery, of stainless
steel

25.93.13.15

Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš
Woven cloth, including endless bands, of
geležinės arba plieninės vielos (išskyrus
iron or steel wire (excluding endless
mašinų begalines juostas iš
bands for machinery of stainless steel)
nerūdijančiojo plieno)
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

Endless bands for machinery, of stainless Nerūdijančiojo plieno mašinų ir įrangos
steel
begalinės juostos
Audiniai, įskaitant transporterių juostas, iš
Woven cloth, including endless bands, of
geležinės arba plieninės vielos (išskyrus
iron or steel wire (excluding endless
mašinų begalines juostas iš
bands for machinery of stainless steel)
nerūdijančiojo plieno)

25.93.13.15

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

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

25.93.13.20

25.93.13.20

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, not
classified in HS 7314 20

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai,
nepriskirti SS 7314.20 pozicijai

25.93.13.30

25.93.13.30

Suvirintos grotelės, tinklai ir aptvarai,
nepriskirti HS 7314.20 pozicijai

Welded grill, netting and fencing, not
classified in HS 7314 20

Woven, not welded, wire mesh, grill,
netting and fencing (excluding plastic
coated)

Austiniai nesuvirinti vieliniai tinkleliai,
grotelės, tinklai ir aptvarai (išskyrus
padengtus plastiku)

25.93.13.43

25.93.13.43

Austiniai nesuvirinti vieliniai tinkleliai,
grotelės, tinklai ir aptvarai (išskyrus
padengtus plastiku)

Woven, not welded, wire mesh, grill,
netting and fencing (excluding plastic
coated)

Woven, not welded, wire mesh, grill,
netting and fencing, plastic coated

Austiniai nesuvirinti padengti plastiku
vieliniai tinkleliai, grotelės, tinklai ir
aptvarai

25.93.13.45

25.93.13.45

Austiniai nesuvirinti padengti plastiku
vieliniai tinkleliai, grotelės, tinklai ir
aptvarai

Woven, not welded, wire mesh, grill,
netting and fencing, plastic coated

Iron or steel expanded metal

Kirstiniai temptiniai geležies arba plieno
lakštai

25.93.13.50

25.93.13.50

Kirstiniai temptiniai geležies arba plieno
lakštai

Iron or steel expanded metal

Copper wire cloth, grill and netting and
copper expanded metal (including of
copper alloys, copper wire endless
bands)

Varinės vielos audiniai, grotelės ir tinklai
bei kirstiniai temptiniai vario lakštai
(įskaitant iš vario lydinių, varinės vielos
transporterių juostas)

25.93.13.60

25.93.13.60

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)

Nails, tacks, drawing pins, corrugated
nails, staples (other than those of HS

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis,
braižybos smeigtukai, briaunotos vinys,

25.93.14.00

25.93.14.00

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis,
braižybos smeigtukai, briaunotos vinys,

Nails, tacks, drawing pins, corrugated
nails, staples (other than those of HS
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PRODCOM 2019 Name
8305) and similar articles of iron, steel,
copper, aluminium

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

sąvaržos (išskyrus priskirtus SS 8305
pozicijai) ir panašūs gaminiai iš geležies,
plieno, vario, aliuminio

Base metal coated electrodes for electric Netauriųjų metalų elektrodai su
arc-welding
apvalkalu, skirti suvirinti elektros lanku

25.93.15.10

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

sąvaržos (išskyrus priskirtus HS 83.05
pozicijai) ir panašūs gaminiai iš geležies,
plieno, vario, aliuminio

8305) and similar articles of iron, steel,
copper, aluminium

25.93.15.10

Netauriųjų metalų elektrodai su
apvalkalu, skirti suvirinti elektros lanku

Base metal coated electrodes for electric
arc-welding

25.93.15.30

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 arcwelding (excluding wire and rods of
cored solder, the solder consisting of an
alloy containing 2 % or more by weight,
of any one precious metal)
Coated rods and cored wire, of base
metal, for soldering, brazing or welding
by flame (excl. wire and rods cored with
solder which, excl. the flux material,
contains ≥ 2% by weight of precious
metal)

Base metal cored wire for electric arcwelding (excluding wire and rods of
cored solder, the solder consisting of an
alloy containing 2 % or more by weight,
of any one precious metal)

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)

Coated rods and cored wire, of base
metal, for soldering, brazing or welding
by flame (excl. wire and rods cored with
solder which, excl. the flux material,
contains ≥ 2% by weight of precious
metal)

Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir
viela su šerdimi, skirti lituoti minkštuoju
arba kietuoju lydmetaliu ar suvirinti
dujomis (išskyrus vielą ir strypus su
šerdimi iš lydmetalio, kurio, neįskaitant
fliuso, sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 %
tauriųjų metalų)

25.93.15.50

25.93.15.50

Netauriųjų metalų strypai su apvalkalu ir
viela su šerdimi, skirti lituoti minkštuoju
arba kietuoju lydmetaliu ar suvirinti
dujomis (išskyrus vielą ir strypus su
šerdimi iš lydmetalio, kurio, neįskaitant
fliuso, sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 %
tauriųjų metalų)

Base metal wire and rods of
agglomerated base powder, used for
metal spraying (including parts)

Purškiamuoju būdu metalizuota viela ir
strypai, pagaminti iš aglomeruotų
netauriųjų metalų (įskaitant dalis)

25.93.15.70

25.93.15.70

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)

Iron or steel hot-worked laminated leafsprings and leaves therefor

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
daugiasluoksnės lakštinės lingės ir jų
lakštai

25.93.16.13

25.93.16.13

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
daugiasluoksnės lakštinės lingės ir jų
lakštai

Iron or steel hot-worked laminated leafsprings and leaves therefor

Iron or steel hot-worked non-laminated
leaf-springs and leaves therefor

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
nedaugiasluoksnės lingės ir jų lakštai

25.93.16.15

25.93.16.15

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
nedaugiasluoksnės lingės ir jų lakštai

Iron or steel hot-worked non-laminated
leaf-springs and leaves therefor

Iron or steel cold-formed leaf-springs
and leaves therefor

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
lakštinės lingės ir jų lakštai

25.93.16.17

25.93.16.17

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
lakštinės lingės ir jų lakštai

Iron or steel cold-formed leaf-springs
and leaves therefor

Iron or steel hot-worked helical springs

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
sraigtinės spyruoklės

25.93.16.31

25.93.16.31

Geležinės ar plieninės karštai apdorotos
sraigtinės spyruoklės

Iron or steel hot-worked helical springs

Iron or steel cold-formed helical coil
compression springs

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
spiralinės spaudimo spyruoklės

25.93.16.33

25.93.16.33

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
spiralinės spaudimo spyruoklės

Iron or steel cold-formed helical coil
compression springs

Iron or steel cold-formed helical coil
tension springs

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
spiralinės tempimo spyruoklės

25.93.16.35

25.93.16.35

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
spiralinės tempimo spyruoklės

Iron or steel cold-formed helical coil
tension springs

Iron or steel cold-formed helical springs
(excluding helical coil compression
springs, helical coil tension springs)

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
sraigtinės spyruoklės (išskyrus apdorotas
spiralines spaudimo spyruokles ir
spiralines tempimo spyruokles)

25.93.16.37

25.93.16.37

Geležinės ar plieninės šaltai apdorotos
Iron or steel cold-formed helical springs
sraigtinės spyruoklės (išskyrus apdorotas
(excluding helical coil compression
spiralines spaudimo spyruokles ir
springs, helical coil tension springs)
spiralines tempimo spyruokles)

Iron or steel flat spiral springs

Geležinės ar plieninės plokščios spiralinės
spyruoklės

25.93.16.53

25.93.16.53

Geležinės ar plieninės plokščios spiralinės
Iron or steel flat spiral springs
spyruoklės

Iron or steel discs springs

Geležinės ar plieninės diskinės spyruoklės

25.93.16.55

25.93.16.55

Geležinės ar plieninės diskinės spyruoklės Iron or steel discs springs
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PRODCOM 2019 Name
Iron or steel springs (excluding leafsprings and leaves therefor, helical
springs, flat spiral springs, discs springs)

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Geležinės ar plieninės spyruoklės
(išskyrus lakštines linges ir jų lakštus,
sraigtines, plokščias spiralines ir diskines
spyruokles)

Copper springs (including of copper
Varinės spyruoklės (įskaitant iš vario
alloys) (excluding clock or watch springs) lydinių) (išskyrus laikrodžių spyruokles)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

25.93.16.60

25.93.16.60

Geležinės ar plieninės spyruoklės
(išskyrus lakštines linges ir jų lakštus,
sraigtines, plokščias spiralines ir diskines
spyruokles)

25.93.16.80

25.93.16.80

Varinės spyruoklės (įskaitant iš vario
lydinių) (išskyrus laikrodžių spyruokles)

Copper springs (including of copper
alloys) (excluding clock or watch springs)

25.93.17.10

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

Welded link chain of iron or steel
(excluding articulated link chain, skid
chain and stud-link chain)

Iron or steel springs (excluding leafsprings and leaves therefor, helical
springs, flat spiral springs, discs springs)

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

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)

Welded link chain of iron or steel
(excluding articulated link chain, skid
chain and stud-link chain)

Geležinės arba plieninės grandinės iš
suvirintų grandžių (išskyrus lankstines
grandines, ratų grandines, grandines iš
plokščių grandžių su kakliukais)

25.93.17.24

25.93.17.24

Geležinės arba plieninės grandinės iš
suvirintų grandžių (išskyrus lankstines
grandines, ratų grandines, grandines iš
plokščių grandžių su kakliukais)

Skid chain for motor vehicles, of iron or
steel

Geležinės arba plieninės variklinių
transporto priemonių apsaugos nuo
slydimo grandinės

25.93.17.30

25.93.17.30

Geležinės arba plieninės variklinių
transporto priemonių apsaugos nuo
slydimo grandinės

Skid chain for motor vehicles, of iron or
steel

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

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)

25.93.17.50

25.93.17.50

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

Chain and parts thereof of copper

Varinės grandinės ir jų dalys

25.93.17.70

25.93.17.70

Varinės grandinės ir jų dalys

Chain and parts thereof of copper

Parts of chains, n.e.c., of iron or steel

Niekur kitur nepriskirtos geležinės arba
plieninės grandinių dalys

25.93.17.80

25.93.17.80

Niekur kitur nepriskirtos geležinės arba
plieninės grandinių dalys

Parts of chains, n.e.c., of iron or steel

Sewing, knitting needles, bodkins... of
iron or steel, for use in the hand

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai,
ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios
adatos iš geležies arba plieno ir panašūs
gaminiai skirti dirbti rankomis

25.93.18.00

25.93.18.00

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

Screws and bolts for fixing railway truck
construction material, iron or steel

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno
geležinkelio bėgių konstrukcijų
sudedamosioms dalims tvirtinti

25.94.11.15

25.94.11.15

Sraigtai ir varžtai iš geležies arba plieno
geležinkelio bėgių konstrukcijų
sudedamosioms dalims tvirtinti

Screws and bolts for fixing railway truck
construction material, iron or steel

Screws and bolts without heads in steel

Plieniniai sraigtai ir varžtai be galvučių

25.94.11.16

25.94.11.16

Plieniniai sraigtai ir varžtai be galvučių

Screws and bolts without heads in steel

Slotted and cross-recessed screws of
stainless steel

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos
išilginės įpjovos ir kryžminės išdrožos, iš
nerūdijančiojo plieno

25.94.11.22

25.94.11.22

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos
išilginės įpjovos ir kryžminės išdrožos, iš
nerūdijančiojo plieno

Slotted and cross-recessed screws of
stainless steel
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PRODCOM 2019 Name
Other screws and bolts with heads

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

Kiti sraigtai ir varžtai su galvutėmis

25.94.11.24

25.94.11.24

Kiti sraigtai ir varžtai su galvutėmis

Other screws and bolts with heads

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos
Hexagon socket head screws of stainless
šešiakampės lizdinės išdrožos, iš
steel
nerūdijančiojo plieno

25.94.11.26

25.94.11.26

Sraigtai, kurių galvutėse padarytos
šešiakampės lizdinės išdrožos, iš
nerūdijančiojo plieno

Hexagon socket head screws of stainless
steel

Other hexagon socket head screws

Kiti sraigtai, kurių galvutėse padarytos
šešiakampės lizdinės išdrožos

25.94.11.28

25.94.11.28

Kiti sraigtai, kurių galvutėse padarytos
šešiakampės lizdinės išdrožos

Other hexagon socket head screws

Stainless steel hexagon bolts with heads

Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis iš
nerūdijančiojo plieno

25.94.11.32

25.94.11.32

Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis iš
nerūdijančiojo plieno

Stainless steel hexagon bolts with heads

Iron or steel hexagon bolts with heads,
with a tensile strength < 800 MPa
(excluding of stainless steel)

Geležiniai ar plieniniai varžtai su
šešiakampėmis galvutėmis, kurių
atsparumas tempimui mažesnis kaip 800
Mpa (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno)

25.94.11.34

Geležiniai ar plieniniai varžtai su
Iron or steel hexagon bolts with heads,
šešiakampėmis galvutėmis, kurių
with a tensile strength < 800 MPa
atsparumas tempimui mažesnis kaip 800
(excluding of stainless steel)
Mpa (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno)

Iron or steel hexagon bolts with heads,
with a tensile strength ≥ 800 MPa
(excluding of stainless steel)

Geležiniai ar plieniniai varžtai su
šešiakampėmis galvutėmis, kurių
atsparumas tempimui ne mažesnis kaip
800 Mpa (išskyrus iš nerūdijančiojo
plieno)

25.94.11.36

25.94.11.36

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)

Iron or steel bolts with heads (excluding
hexagon bolts)

Geležiniai ar plieniniai varžtai su
galvutėmis (išskyrus varžtus su
šešiakampėmis galvutėmis)

25.94.11.38

25.94.11.38

Geležiniai ar plieniniai varžtai su
galvutėmis (išskyrus varžtus su
šešiakampėmis galvutėmis)

Iron or steel bolts with heads (excluding
hexagon bolts)

Iron or steel wood screws

Medsraigčiai iš geležies arba plieno

25.94.11.53

25.94.11.53

Medsraigčiai iš geležies arba plieno

Iron or steel wood screws

25.94.11.57

Geležiniai ar plieniniai įsukami kabliai ir
įsukami žiedai

Iron or steel screw hooks and screw rings

25.94.11.73

Savisriegiai sraigtai iš nerūdijančiojo
plieno (išskyrus srieginius mechanizmus
judesiui perduoti arba aktyvinti mašinos
dalis)

Stainless steel self-tapping screws
(excluding threaded mechanisms used to
transmit motion, or to act as an active
machinery part)
Iron or steel self-tapping screws
(excluding of stainless steel, threaded
mechanisms used to transmit motion, or
to act as an active machinery part)

Geležiniai ar plieniniai įsukami kabliai ir
Iron or steel screw hooks and screw rings
įsukami žiedai

25.94.11.34

25.94.11.57

Stainless steel self-tapping screws
(excluding threaded mechanisms used to
transmit motion, or to act as an active
machinery part)

Savisriegiai sraigtai iš nerūdijančiojo
plieno (išskyrus srieginius mechanizmus
judesiui perduoti arba aktyvinti mašinos
dalis)

Iron or steel self-tapping screws
(excluding of stainless steel, threaded
mechanisms used to transmit motion, or
to act as an active machinery part)

Savisriegiai sraigtai iš geležies arba
plieno (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno
srieginius mechanizmus judesiui perduoti
arba aktyvinti mašinos dalis)

25.94.11.75

25.94.11.75

Savisriegiai sraigtai iš geležies arba
plieno (išskyrus iš nerūdijančiojo plieno
srieginius mechanizmus judesiui perduoti
arba aktyvinti mašinos dalis)

Stainless steel nuts

Veržlės iš nerūdijančiojo plieno

25.94.11.84

25.94.11.84

Veržlės iš nerūdijančiojo plieno

Stainless steel nuts

Iron or steel nuts (including self-locking
nuts)

Veržlės iš geležies arba plieno (įskaitant
užsifiksuojančiąsias veržles)

25.94.11.86

25.94.11.86

Veržlės iš geležies arba plieno (įskaitant
užsifiksuojančiąsias veržles)

Iron or steel nuts (including self-locking
nuts)

Threaded articles, n.e.c., of iron or steel

Niekur kitur nepriskirti geležiniai arba
plieniniai sriegti gaminiai

25.94.11.90

25.94.11.90

Niekur kitur nepriskirti geležiniai arba
plieniniai sriegti gaminiai

Threaded articles, n.e.c., of iron or steel

Iron or steel spring washers and other
lock washers

Geležinės arba plieninės spyruoklinės
poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės

25.94.12.10

25.94.12.10

Geležinės arba plieninės spyruoklinės
poveržlės ir kitos fiksavimo poveržlės

Iron or steel spring washers and other
lock washers

Iron or steel washers (excluding spring
washers and other lock washers)

Geležinės arba plieninės poveržlės
(išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas

25.94.12.30

25.94.12.30

Geležinės arba plieninės poveržlės
(išskyrus spyruoklines poveržles ir kitas

Iron or steel washers (excluding spring
washers and other lock washers)
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fiksavimo poveržles)

fiksavimo poveržles)

Iron or steel rivets (including partly
hollow rivets) (excluding tubular or
bifurcated rivets for all purposes)

Geležinės ar plieninės kniedės (įskaitant
iš dalies tuščiavidures kniedes) (išskyrus
daugiatiksles cilindrines ar dvišakes
kniedes)

25.94.12.50

25.94.12.50

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)

Iron or steel cotters and cotter-pins and
similar non-threaded articles (excluding
washers, rivets)

Geležiniai arba plieniniai pleištai ir
kaiščiai bei panašūs dirbiniai be sriegių
(išskyrus poveržles, kniedes)

25.94.12.70

25.94.12.70

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)

Washers, rivets, cotters, cotter pins and
the like, not threaded, of copper

Poveržlės, kniedės, pleištai, kaiščiai ir
panašūs vario dirbiniai be sriegių

25.94.13.10

25.94.13.10

Poveržlės, kniedės, pleištai, kaiščiai ir
panašūs vario dirbiniai be sriegių

Washers, rivets, cotters, cotter pins and
the like, not threaded, of copper

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)

Variniai sraigtai, varžtai ir veržlės (išskyrus
smailintas sraigtines vinis, sraigtinius
kamščius, srieginius mechanizmus
judesiui perduoti ir (arba) aktyvinti
mašinų dalis, įsukamuosius kablius ir
žiedus)

25.94.13.40

25.94.13.40

Variniai sraigtai, varžtai ir veržlės (išskyrus
smailintas sraigtines vinis, sraigtinius
kamščius, srieginius mechanizmus
judesiui perduoti ir (arba) aktyvinti
mašinų dalis, 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)

Threaded articles of copper, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti variniai sriegti
gaminiai

25.94.13.70

25.94.13.70

Niekur kitur nepriskirti variniai sriegti
gaminiai

Threaded articles of copper, n.e.c.

Stainless steel sinks and wash basins

Kriauklės ir praustuvės iš nerūdijančiojo
plieno

25.99.11.10

25.99.11.10

Kriauklės ir praustuvės iš nerūdijančiojo
plieno

Stainless steel sinks and wash basins

Baths of iron or steel

Vonios iš geležies arba plieno

25.99.11.27

25.99.11.27

Vonios iš geležies arba plieno

Baths of iron or steel

Sanitary ware and parts of sanitary ware
of iron or steel

Santechnikos įranga ir jos dalys iš
geležies arba plieno

25.99.11.31

25.99.11.31

Santechnikos įranga ir jos dalys iš
geležies arba plieno

Sanitary ware and parts of sanitary ware
of iron or steel

Sanitary ware and parts thereof of
copper

Santechnikos įranga ir jos dalys iš vario

25.99.11.35

25.99.11.35

Santechnikos įranga ir jos dalys iš vario

Sanitary ware and parts thereof of
copper

Sanitary ware and parts thereof of
aluminium

Santechnikos įranga ir jos dalys iš
aliuminio

25.99.11.37

25.99.11.37

Santechnikos įranga ir jos dalys iš
aliuminio

Sanitary ware and parts thereof of
aluminium

Table, kitchen or household articles... of
cast iron

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys iš ketaus

25.99.12.17

25.99.12.17

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys iš ketaus

Table, kitchen or household articles... of
cast iron

Table, kitchen or household articles and Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
parts thereof of stainless steel (excluding reikmenys bei jų dalys iš nerūdijančio
cutlery)
plieno (išskyrus stalo įrankius)

25.99.12.25

25.99.12.25

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys bei jų dalys iš nerūdijančio
plieno (išskyrus stalo įrankius)

Table, kitchen or household articles and
parts thereof of stainless steel (excluding
cutlery)

Other table, kitchen and household
articles of iron or steel (excluding cast
iron), enamelled

25.99.12.37

25.99.12.37

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

25.99.12.45

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)

Kiti emaliuoti stalo, virtuvės ir namų
apyvokos reikmenys iš geležies arba
plieno (išskyrus iš ketaus)

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
Table, kitchen or household articles and
reikmenys bei jų dalys iš geležies
parts thereof of iron other than cast iron,
(išskyrus ketų) ar plieno (išskyrus
or steel other than stainless (excl.
nerūdijantįjį plieną) (išskyrus
enamelled)
emaliuotuosius)
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Table, kitchen, household articles and
parts thereof... of copper

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys
ir jų dalys iš vario

25.99.12.53

25.99.12.53

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys Table, kitchen, household articles and
ir jų dalys iš vario
parts thereof... of copper

Table, kitchen, household articles, parts
thereof... of aluminium, cast

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys
ir jų dalys iš aliuminio

25.99.12.55

25.99.12.55

Stalo, virtuvės, namų apyvokos reikmenys Table, kitchen, household articles, parts
ir jų dalys iš aliuminio
thereof... of aluminium, cast

Table, kitchen, household articles, parts
thereof... of aluminium, other

Kiti stalo, virtuvės, namų apyvokos
reikmenys ir jų dalys iš aliuminio

25.99.12.57

25.99.12.57

Kiti stalo, virtuvės, namų apyvokos
reikmenys ir jų dalys iš aliuminio

Hand-operated mechanical appliances,
weighing ≤ 10 kg, for food or drink

Rankiniai mechaniniai prietaisai, kurių
masė ne didesnė kaip 10 kg, naudojami
maisto produktams arba gėrimams ruošti

25.99.12.70

25.99.12.70

Rankiniai mechaniniai prietaisai, kurių
Hand-operated mechanical appliances,
masė ne didesnė kaip 10 kg, naudojami
weighing ≤ 10 kg, for food or drink
maisto produktams arba gėrimams ruošti

Iron or steel wool, pot scourers and
scouring or polishing pads, and gloves
and the like

Geležies arba plieno vata, indų šveitimo
plaušinės ir šveitimo arba poliravimo
šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai

25.99.12.80

25.99.12.80

Geležies arba plieno vata, indų šveitimo
plaušinės ir šveitimo arba poliravimo
šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai

Armoured or reinforced safes,
strongboxes and doors and safe deposit
lockers for strongrooms, of base metal

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai,
nedegamosios spintos ir durys, saugyklų
vertybių saugojimo kameros iš netauriųjų
metalų

25.99.21.20

25.99.21.20

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai,
Armoured or reinforced safes,
nedegamosios spintos ir durys, saugyklų
strongboxes and doors and safe deposit
vertybių saugojimo kameros iš netauriųjų
lockers for strongrooms, of base metal
metalų

Base metal cash or deed boxes and the
like

Dėžės pinigams arba dokumentams
saugoti ir panašūs gaminiai iš netauriųjų
metalų

25.99.21.70

25.99.21.70

Dėžės pinigams arba dokumentams
saugoti ir panašūs gaminiai iš netauriųjų
metalų

Base metal cash or deed boxes and the
like

Filing cabinets, card-index cabinets,
paper trays, paper rests, pen trays, officestamp stands and similar office or desk
equipment, of base metal (excl. office
furniture of heading 9403 and waste
paper bins)

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 (išskyrus 9403
pozicijos biuro baldus ir popieriui skirtas
šiukšlių dėžes)

25.99.22.00

25.99.22.00

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 (išskyrus 9403
pozicijos biuro baldus ir popieriui skirtas
šiukšlių dėžes)

Filing cabinets, card-index cabinets,
paper trays, paper rests, pen trays, officestamp stands and similar office or desk
equipment, of base metal (excl. office
furniture of heading 9403 and waste
paper bins)

Base metal fittings for loose-leaf binders Segtuvų arba bylų aptaisai, pagaminti iš
or files
netauriųjų metalų

25.99.23.30

25.99.23.30

Segtuvų arba bylų aptaisai, pagaminti iš
netauriųjų metalų

Base metal fittings for loose-leaf binders
or files

Table, kitchen, household articles, parts
thereof... of aluminium, other

Iron or steel wool, pot scourers and
scouring or polishing pads, and gloves
and the like

Base metal staples in strips for use in
offices, upholstery and packaging

Įstaigos baldų apmušalų, pakuočių
juostinių sąsagėlių blokai, pagaminti iš
netauriųjų metalų

25.99.23.50

25.99.23.50

Įstaigos baldų apmušalų, pakuočių
juostinių sąsagėlių blokai, pagaminti iš
netauriųjų metalų

Base metal staples in strips for use in
offices, upholstery and packaging

Office articles such as letter clips, letter
corners... of base metal

Įstaigos reikmenys, pvz., sąvaržėlės,
spaustukai ir panašūs gaminiai iš
netauriųjų metalų

25.99.23.70

25.99.23.70

Įstaigos reikmenys, pvz., sąvaržėlės,
spaustukai ir panašūs gaminiai iš
netauriųjų metalų

Office articles such as letter clips, letter
corners... of base metal

Statuettes, frames, mirrors and other
ornaments of base metal

Statulėlės, rėmai, veidrodžiai ir kiti
dekoratyviniai dirbiniai, pagaminti iš
netauriųjų metalų

25.99.24.00

25.99.24.00

Statulėlės, rėmai, veidrodžiai ir kiti
dekoratyviniai dirbiniai, pagaminti iš
netauriųjų metalų

Statuettes, frames, mirrors and other
ornaments of base metal

25.99.25.30

25.99.25.30

Netauriųjų metalų kabliukai, kilpelės,
ąselės ir panašūs gaminiai drabužiams,
avalynei, tentams, rankinėms, kelionės

Base metal hooks, eyes, eyelets and the
like, used for clothing, footwear, awnings,
handbags, travel goods or other made-

Base metal hooks, eyes, eyelets and the Netauriųjų metalų kabliukai, kilpelės,
like, used for clothing, footwear, awnings, ąselės ir panašūs gaminiai drabužiams,
handbags, travel goods or other made- avalynei, tentams, rankinėms, kelionės
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up articles excluding snap hooks, rivets,
press studs and push buttons

reikmenims arba kitiems gataviems
dirbiniams, išskyrus kabeles, kniedes,
spraustukus ir spaustukus

Base metal tubular or bifurcated rivets

Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės)
kniedės iš netauriųjų metalų

25.99.25.50

Articles such as clasps, frames with
clasps...; parts of base metal

Netauriųjų metalų gaminiai, pvz.,
sąsagos, rėmai su sąsagomis bei jų dalys

Ships’ or boats’ propellers and blades
therefor

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

reikmenims arba kitiems gataviems
dirbiniams, išskyrus kabeles, kniedes,
spraustukus ir spaustukus

up articles excluding snap hooks, rivets,
press studs and push buttons

25.99.25.50

Vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės)
kniedės iš netauriųjų metalų

Base metal tubular or bifurcated rivets

25.99.25.70

25.99.25.70

Netauriųjų metalų gaminiai, pvz.,
Articles such as clasps, frames with
sąsagos, rėmai su sąsagomis bei jų dalys clasps...; parts of base metal

Laivasraigčiai ir jų mentės

25.99.26.00

25.99.26.00

Laivasraigčiai ir jų mentės

Ships’ or boats’ propellers and blades
therefor

Railway or tramway track fixtures and
fittings and parts thereof

Geležinkelio arba tramvajaus kelių
tvirtikliai ir jungiamosios detalės ir jų
dalys

25.99.29.10

25.99.29.10

Geležinkelio arba tramvajaus kelių
tvirtikliai ir jungiamosios detalės ir jų
dalys

Railway or tramway track fixtures and
fittings and parts thereof

Iron or steel anchors, grapnels and parts
thereof (excluding masonry anchors)

Inkarai, kobiniai ir jų dalys (išskyrus
inkarines trinkeles) iš geležies arba plieno

25.99.29.11

25.99.29.11

Inkarai, kobiniai ir jų dalys (išskyrus
Iron or steel anchors, grapnels and parts
inkarines trinkeles) iš geležies arba plieno thereof (excluding masonry anchors)

Articles of non-malleable cast iron, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
nekaliojo ketaus

25.99.29.13

25.99.29.13

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
nekaliojo ketaus

Articles of non-malleable cast iron, n.e.c.

Cast articles of iron or steel, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti lietiniai geležies
arba plieno gaminiai

25.99.29.19

25.99.29.19

Niekur kitur nepriskirti lietiniai geležies
arba plieno gaminiai

Cast articles of iron or steel, n.e.c.

Forged or stamped articles of iron or
steel, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba
štampuoti geležies arba plieno gaminiai

25.99.29.22

25.99.29.22

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba
štampuoti geležies arba plieno gaminiai

Forged or stamped articles of iron or
steel, n.e.c.

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

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

25.99.29.25

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

Hairpins, curling pins, curling grips, haircurlers and the like, and parts thereof, of
metal (excluding electro-thermic
hairdressing apparatus)

Metaliniai plaukų segtukai, spaustukai
plaukams, garbanoti, suktukai ir panašūs
gaminiai bei jų dalys (išskyrus
elektroterminius kirpyklų aparatus)

25.99.29.28

Metaliniai plaukų segtukai, spaustukai
plaukams, garbanoti, suktukai ir panašūs
gaminiai bei jų dalys (išskyrus
elektroterminius kirpyklų aparatus)

Hairpins, curling pins, curling grips, haircurlers and the like, and parts thereof, of
metal (excluding electro-thermic
hairdressing apparatus)

Combs, hair-slides and the like
(excluding of hard rubber or plastics,
electro-thermic hairdressing apparatus)

Šukos, plaukų laikikliai ir kiti panašūs
gaminiai (išskyrus iš kietosios gumos
arba plastiko, elektroterminius kirpyklų
aparatus)

25.99.29.29

25.99.29.29

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)

Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba
Iron or steel ladders and steps (excluding
plieno (išskyrus kaltinius arba
forged or stamped)
štampuotus)

25.99.29.31

25.99.29.31

Kopėčios ir laipteliai iš geležies arba
plieno (išskyrus kaltinius arba
štampuotus)

Iron or steel ladders and steps (excluding
forged or stamped)

Iron or steel pallets and similar platforms Padėklai ir panašios prekių krovimo
for handling goods
platformos, iš geležies arba plieno

25.99.29.33

25.99.29.33

Padėklai ir panašios prekių krovimo
platformos, iš geležies arba plieno

Iron or steel pallets and similar platforms
for handling goods

Iron or steel reels for cables, piping and

25.99.29.35

25.99.29.35

Būgnai lynams, vamzdžiams ir panašiems Iron or steel reels for cables, piping and
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PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

gaminiams vynioti, iš geležies arba plieno

Geležiniai arba plieniniai nemechaniniai
Iron or steel non-mechanical ventilators,
ventiliatoriai, lietvamzdžiai, latakai, kabliai
guttering, hooks and similar articles used
ir panašūs gaminiai, naudojami statybos
in the building industry (excluding forged
pramonėje (išskyrus kaltinius arba
or stamped)
štampuotus)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

gaminiams vynioti, iš geležies arba plieno the like

25.99.29.37

25.99.29.37

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)

Articles of iron or steel, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
geležies arba plieno

25.99.29.45

25.99.29.45

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
geležies arba plieno

Articles of iron or steel, n.e.s.

Articles of aluminium, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
aliuminio

25.99.29.55

25.99.29.55

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
aliuminio

Articles of aluminium, n.e.c.

Articles of copper, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario

25.99.29.58

25.99.29.58

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario

Articles of copper, n.e.c.

Other articles of tin, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
alavo

25.99.29.60

25.99.29.60

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
alavo

Other articles of tin, n.e.c.

Articles of zinc, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko

25.99.29.72

25.99.29.72

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko

Articles of zinc, n.e.c.

Other articles of lead, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
švino

25.99.29.74

25.99.29.74

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
švino

Other articles of lead, n.e.c.

Other articles of nickel, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
nikelio

25.99.29.79

25.99.29.79

Kiti, niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
nikelio

Other articles of nickel, n.e.c.

Bells, gongs, etc., non-electric, of base
metal

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai
netauriųjų metalų dirbiniai

25.99.29.82

25.99.29.82

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai
netauriųjų metalų dirbiniai

Bells, gongs, etc., non-electric, of base
metal

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)

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)

25.99.29.83

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)

Base metal flexible tubing excluding
rubber tubing incorporating/fitted with
external metallic reinforcements, flexible
tubing (form of machinery/vehicle parts),
iron or steel

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

25.99.29.85

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

Base metal sign-plates, name-plates,
address-plates and similar plates,
numbers, letters and other symbols
(excluding illuminated)

Lentelės su ženklais, pavadinimais,
adresais ir panašios lentelės, numeriai,
raidės ir kiti simboliai, pagaminti iš
netauriųjų metalų (išskyrus
šviečiančiuosius)

25.99.29.87

25.99.29.87

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)

Permanent magnets and articles
intended to become permanent

Metaliniai nuolatiniai magnetai ir
dirbiniai, įmagnetinus tampantys

25.99.29.95

25.99.29.95

Metaliniai nuolatiniai magnetai ir
dirbiniai, įmagnetinus tampantys

Permanent magnets and articles
intended to become permanent
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magnets, of metal

nuolatiniais magnetais

Cathode-ray television picture tubes;
television camera tubes; other cathoderay tubes

Elektroniniai kineskopai; televizijos
perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai
vamzdžiai

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

nuolatiniais magnetais

magnets, of metal
Cathode-ray television picture tubes;
television camera tubes; other cathoderay tubes

26.11.11.00

26.11.11.00

Elektroniniai kineskopai; televizijos
perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai
vamzdžiai

Magnetrons, klystrons, microwave tubes, Magnetronai, klistronai, mikrobanginės
valves and tubes
lempos, elektroninės lempos ir vamzdžiai

26.11.12.00

26.11.12.00

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės
Magnetrons, klystrons, microwave tubes,
lempos, elektroninės lempos ir vamzdžiai valves and tubes

Semiconductor diodes

Puslaidininkiniai diodai

26.11.21.20

26.11.21.20

Puslaidininkiniai diodai

Semiconductor diodes

Transistors, other than photosensitive
transistors

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius
tranzistorius (fototranzistorius)

26.11.21.50

26.11.21.50

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius
tranzistorius (fototranzistorius)

Transistors, other than photosensitive
transistors

Semiconductor thyristors, diacs and
triacs

Puslaidininkiniai tiristoriai, simetriniai
dinistoriai ir simetriniai triodiniai
tiristoriai

26.11.21.80

26.11.21.80

Puslaidininkiniai tiristoriai, simetriniai
dinistoriai ir simetriniai triodiniai
tiristoriai

Semiconductor thyristors, diacs and
triacs

Semiconductor light emitting diodes
(LEDs)

Puslaidininkiniai šviesos diodai

26.11.22.20

26.11.22.20

Puslaidininkiniai šviesos diodai

Semiconductor light emitting diodes
(LEDs)

Photosensitive semiconductor devices;
solar cells, photo-diodes, phototransistors, etc.

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai;
saulės elementai, fotodiodai,
fototranzistoriai ir kiti įtaisai

26.11.22.40

26.11.22.40

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai;
saulės elementai, fotodiodai,
fototranzistoriai ir kiti įtaisai

Photosensitive semiconductor devices;
solar cells, photo-diodes, phototransistors, etc.

Semiconductor devices (excluding
photosensitive semiconductor devices,
photovoltaic cells, thyristors, diacs and
triacs, transistors, diodes, and lightemitting diodes)

Puslaidininkiniai įtaisai (išskyrus šviesai
jautrius puslaidininkinius įtaisus,
fotovoltinius elementus, tiristorius,
simetrinius dinistorius ir simetrinius
triodinius tiristorius, tranzistorius, diodus
ir šviesos diodus)

26.11.22.60

26.11.22.60

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 lightemitting diodes)

Mounted piezo-electric crystals
(including quartz, oscillator and
resonators)

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai
(įskaitant kvarcinius generatorius ir
rezonatorius)

26.11.22.80

26.11.22.80

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai
(įskaitant kvarcinius generatorius ir
rezonatorius)

Mounted piezo-electric crystals
(including quartz, oscillator and
resonators)

Multichip integrated circuits: processors
and controllers, whether or not
combined with memories, converters,
logic circuits, amplifiers, clock and timing
circuits, or other circuits

Daugialusčiai integriniai grandynai:
procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba
nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais,
loginiais grandynais, stiprintuvais,
laikrodžiais ir sinchronizavimo
grandinėmis ar kitomis grandinėmis

26.11.30.03

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

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

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba
nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais,
loginiais grandynais, stiprintuvais,
laikrodžiais ir sinchronizavimo
grandinėmis ar kitomis grandinėmis

26.11.30.06

26.11.30.06

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba
nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais,
loginiais grandynais, stiprintuvais,
laikrodžiais ir sinchronizavimo
grandinėmis 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

Multichip integrated circuits: memories

Daugialusčiai integriniai grandynai:
atmintinės

26.11.30.23

26.11.30.23

Daugialusčiai integriniai grandynai:
atmintinės

Multichip integrated circuits: memories
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Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): dynamic randomaccess memories (D-RAMs)

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
dinaminės laisvosios kreipties atmintinės
(D-RAM)

Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): static random-access
memories (S-RAMs), including cache
random-access memories (cache-RAMs)

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), įskaitant sparčiąsias laisvosios
kreipties atmintines (cache-RAM)

Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): UV erasable,
programmable, read only memories
(EPROMs)

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
programuojamosios, ultravioletiniais
spinduliais trinamos pastoviosios
atmintinės (EPROM)

Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): electrically erasable,
programmable, read only memories
(E²PROMs), including flash E²PROMs

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
programuojamosios, ultravioletiniais
spinduliais trinamos pastoviosios
atmintinės (E²PROM), įskaitant
atmintukus E²PROM

Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): other memories

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

26.11.30.27

Elektroniniai integriniai grandynai
Electronic integrated circuits (excluding
(išskyrus daugialusčius grandynus):
multichip circuits): dynamic randomdinaminės laisvosios kreipties atmintinės
access memories (D-RAMs)
(D-RAM)

26.11.30.34

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus):
statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), 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)

26.11.30.54

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)

26.11.30.65

26.11.30.65

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

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus): kitos
atmintinės

26.11.30.67

26.11.30.67

Elektroniniai integriniai grandynai
(išskyrus daugialusčius grandynus): kitos
atmintinės

Electronic integrated circuits (excluding
multichip circuits): other memories

Electronic integrated circuits: amplifiers

Elektroniniai integriniai grandynai:
stiprintuvai

26.11.30.80

26.11.30.80

Elektroniniai integriniai grandynai:
stiprintuvai

Electronic integrated circuits: amplifiers

Other multichip integrated circuits n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti daugialusčiai
integriniai grandynai

26.11.30.91

26.11.30.91

Kiti, niekur kitur nepriskirti daugialusčiai
integriniai grandynai

Other multichip integrated circuits n.e.c.

Other electronic integrated circuits n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti elektroniniai
integriniai grandynai

26.11.30.94

26.11.30.94

Kiti, niekur kitur nepriskirti elektroniniai
integriniai grandynai

Other electronic integrated circuits n.e.c.

Pick-up cartridges for discs or
mechanically recorded sound films

Plokštelių (diskų) arba mechaniškai
įrašytų juostų garso ėmikliai

26.11.40.10

26.11.40.10

Plokštelių (diskų) arba mechaniškai
įrašytų juostų garso ėmikliai

Pick-up cartridges for discs or
mechanically recorded sound films

Parts of cathode ray tubes; parts of
thermionic, cold cathode or photo
cathode valves and tubes, n.e.c.

Elektroninių vamzdžių dalys; niekur kitur
nepriskirtos elektroninių lempų ir
elektroninių vamzdžių su
termoelektroniniu katodu, šaltuoju
katodu arba fotokatodu dalys

26.11.40.40

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.

Parts of diodes, transistors and similar
semiconductor devices, photosensitive
semiconductor devices and photovoltaic
cells, light-emitting diodes and mounted
piezo-electric crystals

Diodų, tranzistorių ir panašių
puslaidininkinių įtaisų, šviesai jautrių
puslaidininkinių įtaisų ir fotovoltinių
elementų, šviesos diodų, kabamųjų
pjezoelektrinių kristalų dalys

26.11.40.70

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, light-emitting diodes and mounted
piezo-electric crystals

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

26.11.30.27

26.11.30.34

26.11.30.54

26.11.40.40

26.11.40.70

212/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name
Parts of integrated circuits and
microassemblies (excluding circuits
consisting solely of passive elements)
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Integrinių grandynų ir mikroblokų dalys
(išskyrus grandynus tik iš pasyviųjų
elementų)

Daugiasluoksniai spausdintiniai
Multilayer printed circuits, consisting
grandynai, sudaryti tik iš laidžiųjų
only of conductor elements and contacts
elementų ir kontaktų

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

26.11.40.90

26.11.40.90

Integrinių grandynų ir mikroblokų dalys
(išskyrus grandynus tik iš pasyviųjų
elementų)

Parts of integrated circuits and
microassemblies (excluding circuits
consisting solely of passive elements)

26.11.50.20

26.11.50.20

Daugiasluoksniai spausdintiniai
grandynai, sudaryti tik iš laidžiųjų
elementų ir kontaktų

Multilayer printed circuits, consisting
only of conductor elements and contacts

26.11.50.50

Spausdintiniai grandynai, sudaryti tik iš
laidžiųjų elementų ir kontaktų (išskyrus
daugiasluoksnius spausdintinius
grandynus)

Printed circuits consisting only of
conductor elements and contacts (excl.
multiple printed circuits)

26.12.10.80

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)
Network communications equipment
(e.g. hubs, routers, gateways) for LANs
and WANs and sound, video, network
and similar cards for automatic data
processing machines

Printed circuits consisting only of
conductor elements and contacts (excl.
multiple printed circuits)

Spausdintiniai grandynai, sudaryti tik iš
laidžiųjų elementų ir kontaktų (išskyrus
daugiasluoksnius spausdintinius
grandynus)

Passive networks (including networks of
resistors and/or capacitors) (excluding
resistor chip arrays, capacitor chip arrays,
boards containing active components,
hybrids)

Pasyviosios grandinės (įskaitant varžų ir
(arba) kondensatorių grandines) (išskyrus
lustinių varžų matricas, plokštes su
aktyviaisiais komponentais, hibridinius
grandynus)

Network communications equipment
(e.g. hubs, routers, gateways) for LANs
and WANs and sound, video, network
and similar cards for automatic data
processing machines

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

26.12.20.00

26.12.20.00

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

Smart cards

Intelektinės kortelės

26.12.30.00

26.12.30.00

Intelektinės kortelės

Smart cards

Laptop PCs and palm-top organisers

Nešiojamieji (skreitiniai) ir delniniai
kompiuteriai

26.20.11.00

Nešiojamieji (skreitiniai) ir delniniai
kompiuteriai

Laptop PCs and palm-top organisers

26.11.50.50

26.12.10.80

26.20.11.00

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai
Point-of-sale terminals, ATMs and similar
ir panašios mašinos, kurias galima
machines capable of being connected to
prijungti prie duomenų tvarkymo
a data processing machine or network
mašinos arba tinklo

26.20.12.00

26.20.12.00

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai
Point-of-sale terminals, ATMs and similar
ir panašios mašinos, kurias galima
machines capable of being connected to
prijungti prie duomenų tvarkymo
a data processing machine or network
mašinos arba tinklo

Desk top PCs

Staliniai asmeniniai kompiuteriai

26.20.13.00

26.20.13.00

Staliniai asmeniniai kompiuteriai

Desk top PCs

Digital data processing machines:
presented in the form of systems

Skaitmeninės duomenų apdorojimo
mašinos, pateikiamos kaip sistemos

26.20.14.00

26.20.14.00

Skaitmeninės duomenų apdorojimo
mašinos, pateikiamos kaip sistemos

Digital data processing machines:
presented in the form of systems

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

Kitos skaitmeninės automatinio
duomenų apdorojimo mašinos, kuriose
yra arba nėra šių vienos arba dviejų rūšių
įrangos: atminties įrangos, įvesties ir
(arba) išvesties įrangos

26.20.15.00

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

26.20.16.40

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,

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

Printers, capable of connecting to an
Spausdintuvai, kuriuos galima jungti prie
automatic data processing machine or to automatinio duomenų apdorojimo
a network
mašinos arba tinklo
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ir įrangą, atliekančią ne mažiau kaip dvi
funkcijas – spausdinimo, kopijavimo ar
faksimilinio ryšio perdavimo)

machines performing two or more of the
functions of printing, copying or
facsimile transmission)
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)
Keyboards

Machines which only perform one of the
functions of copying or facsimile
transmission, capable of connecting to
an automatic data-processing machine
or to a network

Mašinos, atliekančios tik vieną iš šių
funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba
faksimilinio ryšio perdavimo, kurias
galima prijungti prie automatinio
duomenų apdorojimo mašinos arba
tinklo

26.20.16.20

26.20.16.40

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)

Keyboards

Klaviatūros

26.20.16.50

26.20.16.50

Klaviatūros

Other input or output units, whether or
Kiti įvesties arba išvesties įtaisai, viename
not containing storage units in the same korpuse turintys arba neturintys
housing
atminties įtaisų

26.20.16.60

26.20.16.60

Kiti įvesties arba išvesties įtaisai, viename Other input or output units, whether or
korpuse turintys arba neturintys
not containing storage units in the same
atminties įtaisų
housing

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia
Monitors and projectors, principally used
naudojami automatinio duomenų
in an automatic data processing system
apdorojimo sistemoje

26.20.17.00

26.20.17.00

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia
naudojami automatinio duomenų
apdorojimo sistemoje

Monitors and projectors, principally used
in an automatic data processing system

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

Multifunctional devices, 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

Daugiafunkciai prietaisai, 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

26.20.18.00

26.20.18.00

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

Storage units

Atminties įtaisai

26.20.21.00

26.20.21.00

Atminties įtaisai

Storage units

Solid-state, non-volatile data storage
devices for recording data from an
external source (flash memory cards or
flash electronic storage cards),
unrecorded

Kietosios būsenos netriniosios atminties
duomenų saugojimo įrenginiai
duomenims iš išorinio šaltinio įrašyti
(atmintukai arba elektroninės atminties
kortelės), neįrašyti

26.20.22.00

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

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)

Kiti automatinio duomenų apdorojimo
mašinų įtaisai (išskyrus tinklo ryšių įrangą
(pvz., šakotuvai, maršruto parinktuvai,
tinklų sietuvai), LAN ir WAN tinklams ir
garso, vaizdo, tinklo bei panašioms
automatinio duomenų apdorojimo
mašinų plokštėms)

26.20.30.00

26.20.30.00

Kiti automatinio duomenų apdorojimo
mašinų įtaisai (išskyrus tinklo ryšių įrangą
(pvz., šakotuvai, maršruto parinktuvai,
tinklų sietuvai), 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)

Parts and accessories of the machines of Mašinų, priskirtų SS 84.71 pozicijai, dalys
HS 8471; parts and accessories equally
ir reikmenys; dalys ir reikmenys, vienodai
suitable for use with machines of two or tinkantys mašinoms, priskirtoms dviem

26.20.40.00

26.20.40.00

Mašinų, priskirtų HS 84.71 pozicijai, dalys Parts and accessories of the machines of
ir reikmenys; dalys ir reikmenys, vienodai HS 8471; parts and accessories equally
tinkantys mašinoms, priskirtoms dviem
suitable for use with machines of two or
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more of HS 8469 to 8472

arba kelioms SS 84.69–84.72 pozicijoms

arba kelioms HS 84.69–84.72 pozicijoms

more of HS 8469 to 8472

Parts of telephone sets, telephones for
cellular networks or for other wireless
networks and of other apparatus for the
transmission or reception of voice,
images or other data, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos telefonų aparatų
ir telefonų koriniams arba kitiems
belaidžiams tinklams dalys ir kitos balso,
vaizdo ar kitų duomenų perdavimo ir
priėmimo aparatūros dalys

26.30.00.Z0

26.30.00.Z0

Niekur kitur nepriskirtos telefonų aparatų
ir telefonų koriniams arba kitiems
belaidžiams tinklams dalys ir kitos balso,
vaizdo ar kitų duomenų perdavimo ir
priėmimo aparatūros dalys

Parts of telephone sets, telephones for
cellular networks or for other wireless
networks and of other apparatus for the
transmission or reception of voice,
images or other data, n.e.s.

Transmission apparatus for radiobroadcasting and television, with
reception apparatus

Radijo ir televizijos transliavimo
perdavimo aparatai su priėmimo
aparatais

26.30.11.00

26.30.11.00

Radijo ir televizijos transliavimo
perdavimo aparatai su priėmimo
aparatais

Transmission apparatus for radiobroadcasting and television, with
reception apparatus

Transmission apparatus for radiobroadcasting and television, without
reception apparatus

Radijo ir televizijos transliavimo
perdavimo aparatai be priėmimo aparatų

26.30.12.00

26.30.12.00

Transmission apparatus for radioRadijo ir televizijos transliavimo
broadcasting and television, without
perdavimo aparatai be priėmimo aparatų
reception apparatus

Television cameras (including closed
circuit TV cameras) (excluding
camcorders)

Televizijos kameros (įskaitant uždarųjų
televizijos tinklų kameras) (išskyrus
kameras su vaizdo magnetofonu)

26.30.13.00

26.30.13.00

Televizijos kameros (įskaitant uždarųjų
televizijos tinklų kameras) (išskyrus
kameras su vaizdo magnetofonu)

Television cameras (including closed
circuit TV cameras) (excluding
camcorders)

Line telephone sets with cordless
handsets

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais
rageliais

26.30.21.00

26.30.21.00

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais
rageliais

Line telephone sets with cordless
handsets

Telephones for cellular networks or for
other wireless networks

Telefonai koriniams arba kitiems
belaidžiams tinklams

26.30.22.00

26.30.22.00

Telefonai koriniams arba kitiems
belaidžiams tinklams

Telephones for cellular networks or for
other wireless networks

Base stations

Bazinės stotys

26.30.23.10

26.30.23.10

Bazinės stotys

Base stations

Machines for the reception, conversion
and transmission or regeneration of
voice, images or other data, including
switching and routing apparatus

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo,
keitimo ir perdavimo arba atkūrimo
aparatūra, įskaitant komutatorius ir
maršruto parinkimo aparatus

26.30.23.20

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

Telephone sets (excluding line telephone
sets with cordless handsets and
telephones for cellular networks or for
other wireless networks); videophones

Telefono aparatai (išskyrus laidinius
telefono aparatus su belaidžiais rageliais
ir telefonus koriniams arba kitiems
belaidžiams tinklams); vaizdo telefonai

26.30.23.30

26.30.23.30

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

Portable receivers for calling or paging

Nešiojamieji radijo ieškai, aliarmo arba
pranešimų gavikliai

26.30.23.40

26.30.23.40

Nešiojamieji radijo ieškai, aliarmo arba
pranešimų gavikliai

Portable receivers for calling or paging

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

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 SS
84.43, 85.25, 85.27 arba 85.28 pozicijoms

26.30.23.70

26.30.23.70

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

Parts of electrical telephonic or
telegraphic apparatus

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos
aparatūros dalys

26.30.30.00

26.30.30.00

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos
aparatūros dalys

Parts of electrical telephonic or
telegraphic apparatus

Telescopic and whip-type aerials for

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų

26.30.40.10

26.30.40.10

Teleskopinės ir rimbinės nešiojamųjų

Telescopic and whip-type aerials for
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arba variklinėse transporto priemonėse
portable apparatus or for apparatus for
montuojamų aparatų antenos, tinkamos
fitting in motor vehicles, suitable for use
naudoti vien tik arba daugiausia su
solely or principally with the apparatus of
aparatais, priskirtais SS 85.25–85.28
HS 8525 to 8528
pozicijoms

arba variklinėse transporto priemonėse
montuojamų aparatų antenos, tinkamos
naudoti vien tik arba daugiausia su
aparatais, priskirtais HS 85.25–85.28
pozicijoms

portable apparatus or for apparatus for
fitting in motor vehicles, suitable for use
solely or principally with the apparatus of
HS 8525 to 8528

Outside aerials for radio or television
reception via satellite (including rotor
systems) (excluding aerial amplifiers and
radio frequency oscillator units)

Palydovinio ryšio radijo arba televizijos
imtuvų išorinės antenos (įskaitant
sukiąsias sistemas) (išskyrus antenų
stiprintuvus ir radijo dažnio generatorius)

26.30.40.35

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)

Outside aerials for radio or television
reception (including rotor systems)
(excluding for reception via satellite,
aerial amplifiers and radio frequency
oscillator units)

Radijo arba televizijos imtuvų išorinės
antenos (įskaitant sukiąsias sistemas)
(išskyrus palydovinio ryšio antenas,
antenų stiprintuvus ir radijo dažnio
generatorius)

26.30.40.39

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)

Aerials and aerial reflectors of all kinds
for apparatus of HS 8517; parts suitable
for use therewith

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai
aparatams, priskirtiems SS 85.17 pozicijai;
su šiais įtaisais tinkamos naudoti dalys

26.30.40.40

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

Inside aerials for radio or television
reception (including built-in types)
(excluding aerial amplifiers and radio
frequency oscillator units)

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės
antenos, įskaitant įmontuotąsias antenas
(išskyrus antenų stiprintuvus ir radijo
dažnio generatorius)

26.30.40.50

26.30.40.50

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)

Other aerials and parts, suitable for use
Kitos antenos ir dalys, tinkamos naudoti
solely or principally with the apparatus of vien tik arba daugiausia su aparatais,
HS 8525 to 8528
priskirtais SS 85.25–85.28 pozicijoms

26.30.40.60

26.30.40.60

Kitos antenos ir 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

Organic light-emitting diode "OLED"
modules and OLED panels for television
reception apparatus

Organinių šviesos diodų (OLED) moduliai
ir OLED plokštės televizijos imtuvams

26.30.40.65

26.51.81.00

Radiolokacijos ir radionavigacijos
aparatūros dalys

Parts of radar apparatus and radio
navigational aid apparatus

Cabinets and cases for transmission and
reception apparatus for radiobroadcasting or television, television
cameras, etc.; parts suitable for use solely
or principally with television cameras,
reception apparatus for radiobroadcasting 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)

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)

26.30.40.70

26.30.40.70

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 radiobroadcasting or television, television
cameras, etc.; parts suitable for use solely
or principally with television cameras,
reception apparatus for radiobroadcasting 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)

Electrical burglar or fire alarms and
similar apparatus (excluding of a kind

Elektriniai įsilaužimo arba priešgaisrinės
signalizacijos ir panašūs aparatai

26.30.50.20

26.30.50.20

Elektriniai įsilaužimo arba priešgaisrinės
signalizacijos ir panašūs aparatai

Electrical burglar or fire alarms and
similar apparatus (excluding of a kind
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used for motor vehicles or buildings)

(išskyrus naudojamus variklinėse
transporto priemonėse ar pastatuose)

Electric burglar or fire alarms and similar
apparatus for buildings

Elektriniai pastatų įsilaužimo arba
priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs
aparatai

26.30.50.80

Radio broadcast receivers (except for
cars), capable of operating without an
external source of power

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus
naudojamus automobiliuose), galintys
veikti be išorinio maitinimo šaltinio

Radio broadcast receivers for motor
vehicles with sound recording or
reproducing apparatus

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

(išskyrus naudojamus variklinėse
transporto priemonėse ar pastatuose)

used for motor vehicles or buildings)

26.30.50.80

Elektriniai pastatų įsilaužimo arba
priešgaisrinės signalizacijos ir panašūs
aparatai

Electric burglar or fire alarms and similar
apparatus for buildings

26.40.11.00

26.40.11.00

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

Radijo transliavimo imtuvai, naudojami
variklinėse transporto priemonėse, su
garso įrašymo arba atkūrimo aparatais

26.40.12.70

26.40.12.70

Radijo transliavimo imtuvai, naudojami
variklinėse transporto priemonėse, su
garso įrašymo arba atkūrimo aparatais

Radio broadcast receivers for motor
vehicles with sound recording or
reproducing apparatus

Radio broadcast receivers for motor
vehicles, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti radijo transliavimo
imtuvai, naudojami variklinėse transporto
priemonėse

26.40.12.90

26.40.12.90

Niekur kitur nepriskirti radijo transliavimo
Radio broadcast receivers for motor
imtuvai, naudojami variklinėse transporto
vehicles, n.e.c.
priemonėse

Tuner blocks for CTV/VCR and cable TV
receiver units (colour video tuners)
(excluding those which isolate highfrequency television signals)

Kabelinės televizijos ir (arba) spalvotųjų
televizorių imtuviniai vaizdo derintuvai
(tiuneriai) ir kabelinės televizijos imtuvai
(spalvoto vaizdo derintuvai) (išskyrus
tuos, kurie izoliuoja aukštadažnius
televizijos signalus)

26.40.20.20

26.40.20.20

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 highfrequency television signals)

Colour television projection equipment

Spalvoto televizijos vaizdo projektavimo
įranga

26.40.20.40

26.40.20.40

Spalvoto televizijos vaizdo projektavimo
įranga

Colour television projection equipment

Other television receivers, whether or not
combined with radio-broadcast receivers
or sound or video recording or
reproduction apparatus n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti televizijos
imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso
ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo
aparatais arba be jų

26.40.20.90

26.40.20.90

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.

Turntables, record-players, cassetteplayers and other sound reproducing
apparatus

Elektriniai grotuvai, plokštelių grotuvai,
kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo
aparatūra

26.40.31.00

26.40.31.00

Elektriniai grotuvai, plokštelių grotuvai,
kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo
aparatūra

Turntables, record-players, cassetteplayers and other sound reproducing
apparatus

Magnetic tape recorders and other
sound recording apparatus

Magnetofonai ir kita garso įrašymo
aparatūra

26.40.32.00

26.40.32.00

Magnetofonai ir kita garso įrašymo
aparatūra

Magnetic tape recorders and other
sound recording apparatus

Video camera recorders

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu

26.40.33.00

26.40.33.00

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu

Video camera recorders

Monitors and projectors, not
incorporating television reception
apparatus and not principally used in an
automatic data processing system

Monitoriai ir projektoriai, neįmontuoti į
televizijos imtuvus ir naudojami ne vien
tik automatinio duomenų apdorojimo
sistemoje

26.40.34.00

26.40.34.00

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

Microphones and their stands (excluding Mikrofonai ir jų stovai (išskyrus belaidžius
cordless microphones with a transmitter) mikrofonus su siųstuvais)

26.40.41.00

26.40.41.00

Mikrofonai ir jų stovai (išskyrus belaidžius Microphones and their stands (excluding
mikrofonus su siųstuvais)
cordless microphones with a transmitter)

Single loudspeakers mounted in their
enclosures (including frames or cabinets
mainly designed for mounting

26.40.42.35

26.40.42.35

Single loudspeakers mounted in their
Atskiri korpusuose sumontuoti
garsiakalbiai (įskaitant rėmus ar korpusus enclosures (including frames or cabinets
mainly designed for mounting
garsiakalbiams montuoti)
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loudspeakers)

PRODCOM 2017 Name
loudspeakers)

Multiple loudspeakers mounted in the
same enclosure (including frames or
cabinets mainly designed for mounting
loudspeakers)

Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame
pačiame korpuse (įskaitant rėmus ar
korpusus garsiakalbiams montuoti)

Loudspeakers (including speaker drive
units, frames or cabinets mainly designed
for mounting loudspeakers) (excluding
those mounted in their enclosures)

Garsiakalbiai (įskaitant garsiakalbių
galvučių detales, rėmus ar korpusus
garsiakalbiams montuoti) (išskyrus
sumontuotus korpusuose)

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)

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)

Telephonic and measurement amplifiers
(excluding high or intermediate
frequency amplifiers)

Telefono ir matavimo stiprintuvai
(išskyrus aukštojo ar tarpinio dažnio
stiprintuvus)

Audio-frequency electric amplifiers
(including hi-fi amplifiers) (excluding
high or intermediate frequency
amplifiers, telephonic and measurement
amplifiers)

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant
kokybiškuosius stiprintuvus) (išskyrus
aukštojo ar tarpinio dažnio stiprintuvus,
telefoninius ir matavimo stiprintuvus)

Electric sound amplifier sets (including
Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant
public address systems with microphone viešojo informavimo sistemas su
and speaker)
mikrofonu ir garsiakalbiu)

26.40.42.37

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)

26.40.42.39

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)

26.40.42.70

26.40.42.70

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)

26.40.43.55

26.40.43.55

Telefono ir matavimo stiprintuvai
(išskyrus aukštojo ar tarpinio dažnio
stiprintuvus)

Telephonic and measurement amplifiers
(excluding high or intermediate
frequency amplifiers)

26.40.43.59

26.40.43.59

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)

26.40.43.70

26.40.43.70

Elektriniai garso stiprintuvai (įskaitant
viešojo informavimo sistemas su
mikrofonu ir garsiakalbiu)

Electric sound amplifier sets (including
public address systems with microphone
and speaker)
Radio-telephony or radio-telegraphy
reception apparatus (excluding portable
receivers for calling or paging, those
combined with radio receivers)
Precious or semi-precious stones for styli

26.40.42.37

26.40.42.39

Radio-telephony or radio-telegraphy
reception apparatus (excluding portable
receivers for calling or paging, those
combined with radio receivers)

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba
radiotelegrafijai (išskyrus nešiojamuosius
ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius,
įkomponuotus į radijo imtuvus)

26.40.44.00

26.40.44.00

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba
radiotelegrafijai (išskyrus nešiojamuosius
ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius,
įkomponuotus į radijo imtuvus)

Precious or semi-precious stones for styli

Brangakmeniai arba pusbrangiai
akmenys patefono adatoms

26.40.51.50

26.40.51.50

Brangakmeniai arba pusbrangiai
akmenys patefono adatoms

26.40.51.70

26.40.51.70

Aparatūros, priskirtos HS 85.19, 85.20,
Other parts and accessories of apparatus
85.21 pozicijoms, kitos dalys ir reikmenys of HS 8519, 8520, 8521

Other parts and accessories of apparatus Aparatūros, priskirtos SS 85.19, 85.21
of HS 8519, 8521
pozicijoms, kitos dalys ir reikmenys
Parts of apparatus of HS 8518

Aparatūros, priskirtos SS 85.18 pozicijai,
dalys

26.40.51.80

26.40.51.80

Aparatūros, priskirtos HS 85.18 pozicijai,
dalys

Parts of apparatus of HS 8518

LED backlight modules for LCDs of
headings 8525 to 8528 (excl. for
computer monitors)

Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED)
moduliai SS 8525–8528 pozicijoms
priskirtiems šviesos diodų (LCD) įtaisams

26.40.51.90

26.51.81.00

Radiolokacijos ir radionavigacijos
aparatūros dalys

Parts of radar apparatus and radio
navigational aid apparatus
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(išskyrus skirtus kompiuterių
monitoriams)
Parts of radio receivers and transmitters

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

Video game consoles (not operated by
means of payments)

Vaizdo žaidimų (kurie nėra pradedami
žaisti sumokėjus) pultai

Cathode-ray oscilloscopes and cathoderay oscillographs; Instruments and
apparatus for measuring or checking
electrical quantities n.e.c.

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir
katodinės spinduliuotės oscilografai;
niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių
matavimo arba tikrinimo prietaisai ir
aparatai

Direction finding compasses (including
magnetic, gyroscopic, binnacle and
position finding)

26.40.52.00

26.40.52.00

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

Parts of radio receivers and transmitters

26.40.60.50

Vaizdo žaidimų (kurie nėra pradedami
žaisti sumokėjus) pultai

Video game consoles (not operated by
means of payments)

26.51.00.Z0

26.51.00.Z0

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir
katodinės spinduliuotės oscilografai;
niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių
matavimo arba tikrinimo prietaisai ir
aparatai

Cathode-ray oscilloscopes and cathoderay oscillographs; Instruments and
apparatus for measuring or checking
electrical quantities n.e.c.

Kompasai krypčiai nustatyti (įskaitant
magnetinius kompasus, giroskopus,
naktouzus ir vietos nustatymo įtaisus)

26.51.11.20

26.51.11.20

Kompasai krypčiai nustatyti (įskaitant
magnetinius kompasus, giroskopus,
naktouzus ir vietos nustatymo įtaisus)

Direction finding compasses (including
magnetic, gyroscopic, binnacle and
position finding)

Instruments and appliances for
aeronautical or space navigation
(excluding compasses)

Aeronavigacijos arba kosminės
navigacijos prietaisai ir įrenginiai
(išskyrus kompasus)

26.51.11.50

26.51.11.50

Aeronavigacijos arba kosminės
navigacijos prietaisai ir įrenginiai
(išskyrus kompasus)

Instruments and appliances for
aeronautical or space navigation
(excluding compasses)

Instruments and appliances for
navigation (including for marine or river
navigation) (excluding for aeronautical or
space navigation, compasses)

Navigacijos prietaisai ir įrenginiai
(įskaitant upių ar jūrų navigacijos)
(išskyrus aeronavigacijos arba kosminės
navigacijos prietaisus, kompasus)

26.51.11.80

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)

26.51.20.50

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)
Theodolites and tachymetres
(tachometers); other surveying,
hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances

26.40.60.50

26.51.11.80

Radio navigational receivers (excl. radar
apparatus)

Radionavigacijos imtuvai (išskyrus
radarus)

Theodolites and tachymetres
(tachometers); other surveying,
hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances

Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai);
kiti geodezijos, hidrografijos,
okeanografijos, hidrologijos,
meteorologijos arba geofizikos prietaisai
ir aparatai

26.51.12.00

26.51.12.00

Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai);
kiti geodezijos, hidrografijos,
okeanografijos, hidrologijos,
meteorologijos arba geofizikos prietaisai
ir aparatai

Radar apparatus

Radarai

26.51.20.20

26.51.20.20

Radarai

Radar apparatus

26.51.20.50

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)

26.51.20.80

Nuotolinio valdymo radijo bangomis
aparatai (įskaitant laivų, nepilotuojamų
lėktuvų, raketų, reaktyvinių sviedinių,
žaislų, laivų ar lėktuvų modelių, mašinų,
minų sprogdinimo nuotolinio valdymo

Radio remote control apparatus
(including for ships, pilotless aircraft,
rockets, missiles, toys, and model ships
or aircraft, for machines, for the
detonation of mines)

Radio navigational aid apparatus (excl.
receivers and radar apparatus)

Radionavigacijos aparatūra (išskyrus
imtuvus ir radarus)

Radio remote control apparatus
(including for ships, pilotless aircraft,
rockets, missiles, toys, and model ships
or aircraft, for machines, for the
detonation of mines)

Nuotolinio valdymo radijo bangomis
aparatai (įskaitant laivų, nepilotuojamų
lėktuvų, raketų, reaktyvinių sviedinių,
žaislų, laivų ar lėktuvų modelių, mašinų,
minų sprogdinimo nuotolinio valdymo
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Balances of a sensitivity of 5 cg or better, Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip
with or without weights; parts and
5 cg, su svareliais arba be svarelių; jų
accessories thereof
dalys ir reikmenys

26.51.31.00

26.51.31.00

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip Balances of a sensitivity of 5 cg or better,
5 cg, su svareliais arba be svarelių; jų
with or without weights; parts and
dalys ir reikmenys
accessories thereof

Drafting tables and machines and other
drawing, marking-out or mathematical
calculating instruments

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti
braižybos, ženklinimo arba matematinių
skaičiavimų prietaisai

26.51.32.00

26.51.32.00

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

Micrometers, callipers and gauges
(excluding gauges without adjustable
devices of HS 9031 80)

Mikrometrai, slankmačiai ir kalibrai
(išskyrus kalibrus be reguliavimo
prietaisų, priskirtus SS 9031.80 pozicijai)

26.51.33.00

26.51.33.00

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)

Jonizuojančiosios spinduliuotės
Instruments and apparatus for measuring
matavimo arba registravimo prietaisai ir
or detecting ionising radiations
aparatai

26.51.41.00

26.51.41.00

Jonizuojančiosios spinduliuotės
matavimo arba registravimo prietaisai ir
aparatai

Instruments and apparatus for measuring
or detecting ionising radiations

Cathode-ray oscilloscopes and cathoderay oscillographs

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir
katodinės spinduliuotės oscilografai

26.51.42.00

26.51.42.00

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir
katodinės spinduliuotės oscilografai

Cathode-ray oscilloscopes and cathoderay oscillographs

Instruments for measuring electrical
quantities without a recording device

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų

26.51.43.00

26.51.43.00

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų

Instruments for measuring electrical
quantities without a recording device

Instruments and apparatus, for
telecommunications

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

26.51.44.00

26.51.44.00

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

Instruments and apparatus, for
telecommunications

26.51.45.00

26.51.45.00

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių
matavimo arba tikrinimo prietaisai ir
aparatai

Instruments and apparatus for measuring
or checking electrical quantities n.e.c.

26.51.51.10

26.51.51.10

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)

Electronic thermometers and pyrometers, Elektroniniai termometrai ir pirometrai,
not combined with other instruments
nekombinuoti su kitais prietaisais,
(excluding liquid filled)
išskyrus pripildytus skysčio

26.51.51.35

26.51.51.35

Elektroniniai termometrai ir pirometrai,
nekombinuoti su kitais prietaisais,
išskyrus pripildytus skysčio

Electronic thermometers and pyrometers,
not combined with other instruments
(excluding liquid filled)

Niekur kitur nepriskirti termometrai ir
Thermometers, not combined with other
pirometrai, nekombinuoti su kitais
instruments and not liquid filled, n.e.c.
prietaisais, nepripildyti skysčio

26.51.51.39

26.51.51.39

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.

Barometers, not combined with other
instruments (including barometric
altimeters, sympiesometers)

26.51.51.50

26.51.51.50

Barometrai, nekombinuoti su kitais
prietaisais (įskaitant barometrinius
aukštimačius, simpezometrus)

Barometers, not combined with other
instruments (including barometric
altimeters, sympiesometers)

26.51.51.75

26.51.51.75

Elektroniniai areometrai, higrometrai ir
psichrometrai

Electronic hydrometers, hygrometers and
psychrometers

26.51.51.79

26.51.51.79

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių
Instruments and apparatus for measuring
matavimo arba tikrinimo prietaisai ir
or checking electrical quantities n.e.c.
aparatai
Thermometers, liquid-filled, for direct
reading, not combined with other
instruments (excluding clinical or
veterinary thermometers)

Termometrai, skystiniai, tiesioginio
skaitymo, nekombinuoti su kitais
prietaisais (išskyrus termometrus,
naudojamus medicinoje arba
veterinarijoje)

Barometrai, nekombinuoti su kitais
prietaisais (įskaitant barometrinius
aukštimačius, simpezometrus)

Electronic hydrometers, hygrometers and Elektroniniai areometrai, higrometrai ir
psychrometers
psichrometrai
Non-electronic hydro-, hygro-,
psychrometers (including hygrographs,
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thermo-hygrographs, baro-thermotermohigrografus, barotermohigrografus,
hygrographs, actinometers, pagoscopes;
aktinometrus, pagoskopus; išskyrus
excluding radio-sondes for atmospheric
atmosferos zondavimo radiozondus)
soundings)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

thermo-hygrographs, baro-thermotermohigrografus, barotermohigrografus,
hygrographs, actinometers, pagoscopes;
aktinometrus, pagoskopus; išskyrus
excluding radio-sondes for atmospheric
atmosferos zondavimo radiozondus)
soundings)

Elektroniniai srauto matuokliai
(debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius,
areometrinius laivaračius)

26.51.52.35

26.51.52.35

Elektroniniai srauto matuokliai
Electronic flow meters (excluding supply
(debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius,
meters, hydrometric paddle-wheels)
areometrinius laivaračius)

Electronic instruments and apparatus for
Elektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių
measuring or checking the level of
lygiui matuoti ar kontroliuoti
liquids

26.51.52.39

26.51.52.39

Elektroniniai prietaisai ir aparatai skysčių
lygiui matuoti ar kontroliuoti

Non-electronic flow meters (excluding
supply meters, hydrometric paddlewheels)

26.51.52.55

26.51.52.55

Neelektroniniai srauto matuokliai
Non-electronic flow meters (excluding
(debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius, supply meters, hydrometric paddleareometrinius laivaračius)
wheels)

Non-electronic instruments and
Neelektroniniai prietaisai ir aparatai
apparatus for measuring or checking the
skysčių lygiui matuoti ar kontroliuoti
level of liquids

26.51.52.59

26.51.52.59

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai
skysčių lygiui matuoti ar kontroliuoti

Non-electronic instruments and
apparatus for measuring or checking the
level of liquids

Electronic pressure gauges, sensors,
indicators and transmitters

26.51.52.71

26.51.52.71

Elektroniniai slėgmačiai, jutikliai,
rodytuvai ir keitikliai

Electronic pressure gauges, sensors,
indicators and transmitters

Non-electronic spiral or metal diaphragm Neelektroniniai spiraliniai manometrai
type pressure gauges
arba manometrai su metaline diafragma

26.51.52.74

26.51.52.74

Neelektroniniai spiraliniai manometrai
arba manometrai su metaline diafragma

Non-electronic spiral or metal diaphragm
type pressure gauges

Other instruments for measuring or
checking pressure

26.51.52.79

26.51.52.79

Kiti prietaisai ir aparatai slėgiui matuoti
arba kontroliuoti

Other instruments for measuring or
checking pressure

26.51.52.83

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)
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)

Electronic flow meters (excluding supply
meters, hydrometric paddle-wheels)

Neelektroniniai srauto matuokliai
(debitmačiai) (išskyrus tiekimo skaitiklius,
areometrinius laivaračius)

Elektroniniai slėgmačiai, jutikliai,
rodytuvai ir keitikliai

Kiti prietaisai ir aparatai slėgiui matuoti
arba kontroliuoti

Elektroniniai prietaisai ir aparatai
Electronic instruments and apparatus for
kintamiesiems skysčių ir (arba) dujų
measuring variables of liquids/gases
parametrams matuoti (įskaitant šilumos
(including heat meters; excluding for
skaitiklius; išskyrus skysčių slėgio ir (arba)
measuring pressure/flow/level of liquids)
srauto, ir (arba) lygio matuoklius)

26.51.52.83

Electronic instruments and apparatus for
measuring or checking the level of
liquids

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)

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai
kintamiesiems skysčių ir (arba) dujų
parametrams matuoti (įskaitant šilumos
skaitiklius; išskyrus skysčių slėgio ir (arba)
srauto ir (arba) lygio matuoklius)

26.51.52.89

26.51.52.89

Neelektroniniai prietaisai ir aparatai
kintamiesiems skysčių ir (arba) dujų
parametrams matuoti (įskaitant šilumos
skaitiklius; išskyrus skysčių slėgio ir (arba)
srauto ir (arba) lygio matuoklius)

Electronic gas or smoke analysers

Elektroniniai dujų arba dūmų analizės
aparatai

26.51.53.13

26.51.53.13

Elektroniniai dujų arba dūmų analizės
aparatai

Electronic gas or smoke analysers

Non-electronic gas or smoke analysers

Neelektroniniai dujų arba dūmų analizės
aparatai

26.51.53.19

26.51.53.19

Neelektroniniai dujų arba dūmų analizės
aparatai

Non-electronic gas or smoke analysers

Chromatographs and electrophoresis
instruments

Chromatografai ir elektroforezės
prietaisai

26.51.53.20

26.51.53.20

Chromatografai ir elektroforezės
prietaisai

Chromatographs and electrophoresis
instruments

26.51.53.30

26.51.53.30

Spectrometers, spectrophotometers...
using optical radiations
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panašūs prietaisai

panašūs prietaisai

Electronic ph and rh meters, other
apparatus for measuring conductivity
and electrochemical quantities (including
use laboratory/field environment, use
process monitoring/control)

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)

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)

Other electronic instruments and
apparatus for physical or chemical
analysis n.e.c.

PRODCOM 2017 Name

Electronic ph and rh meters, other
apparatus for measuring conductivity
and electrochemical quantities (including
use laboratory/field environment, use
process monitoring/control)

26.51.53.81

26.51.53.81

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai
prietaisai ir aparatai fizinei arba cheminei
analizei atlikti

26.51.53.83

26.51.53.83

Kiti, niekur kitur nepriskirti, elektroniniai Other electronic instruments and
prietaisai ir aparatai fizinei arba cheminei apparatus for physical or chemical
analizei atlikti
analysis n.e.c.

Other non-electronic instruments and
apparatus for physical or chemical
analyses, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti,
neelektroniniai prietaisai ir aparatai
fizinei arba cheminei analizei atlikti

26.51.53.95

26.51.53.95

Kiti, niekur kitur nepriskirti,
neelektroniniai prietaisai ir aparatai
fizinei arba cheminei analizei atlikti

Other non-electronic instruments and
apparatus for physical or chemical
analyses, n.e.c.

Microscopes and diffraction apparatus
(excluding optical microscopes)

Mikroskopai ir difrakcijos aparatai
(išskyrus optinius mikroskopus)

26.51.61.00

26.51.61.00

Mikroskopai ir difrakcijos aparatai
(išskyrus optinius mikroskopus)

Microscopes and diffraction apparatus
(excluding optical microscopes)

Machines and appliances for testing the
mechanical properties of materials

Mašinos ir aparatai medžiagų
mechaninėms ypatybėms tirti

26.51.62.00

26.51.62.00

Mašinos ir aparatai medžiagų
mechaninėms savybėms tirti

Machines and appliances for testing the
mechanical properties of materials

Gas supply or production meters
(including calibrated)

Dujų tiekimo ar gamybos skaitikliai
(įskaitant kalibruotuosius)

26.51.63.30

26.51.63.30

Dujų tiekimo ar gamybos skaitikliai
(įskaitant kalibruotuosius)

Gas supply or production meters
(including calibrated)

Liquid supply or production meters
(including calibrated) (excluding pumps)

Skysčių tiekimo ar gamybos skaitikliai
(įskaitant kalibruotuosius) (išskyrus
siurblius)

26.51.63.50

26.51.63.50

Skysčių tiekimo ar gamybos skaitikliai
(įskaitant kalibruotuosius) (išskyrus
siurblius)

Liquid supply or production meters
(including calibrated) (excluding pumps)

Electricity supply or production meters
(including calibrated) (excluding
voltmeters, ammeters, wattmeters and
the like)

Elektros tiekimo ar gamybos skaitikliai
(įskaitant kalibruotuosius) (išskyrus
voltmetrus, ampermetrus, vatmetrus ir
panašius matuoklius)

26.51.63.70

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)

Revolution, production and entry
counters, billiards meters, taxi-,
mileometers, pedometers, hand-held
counters, scalers, instruments/apparatus
for measuring short time intervals

Apsisukimų skaitikliai, gamybos produktų
kiekio skaitikliai, biliardų skaitikliai,
taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai,
rankiniai skaitikliai, dažnio dalytuvai,
prietaisai ir (arba) aparatai trumpoms
trukmėms matuoti

26.51.64.30

26.51.64.30

Apsisukimų skaitikliai, gamybos produktų
kiekio skaitikliai, biliardų skaitikliai,
taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai,
rankiniai skaitikliai, dažnio dalytuvai,
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

Vehicle speed indicators

Transporto priemonių spidometrai

26.51.64.53

26.51.64.53

Transporto priemonių spidometrai

Vehicle speed indicators

Speed indicators and tachometers (excl.
for land vehicles)

Spidometrai ir tachometrai (išskyrus
skirtus sausumos transporto
priemonėms)

26.51.64.55

26.51.64.55

Spidometrai ir tachometrai (išskyrus
skirtus sausumos transporto
priemonėms)

Speed indicators and tachometers (excl.
for land vehicles)

Hydraulic or pneumatic automatic
Hidrauliniai arba pneumatiniai
regulating or controlling instruments and automatinio reguliavimo arba valdymo
apparatus
prietaisai ir aparatai

26.51.65.00

26.51.65.00

Hidrauliniai arba pneumatiniai
automatinio reguliavimo arba valdymo
prietaisai ir aparatai

Hydraulic or pneumatic automatic
regulating or controlling instruments and
apparatus

Test benches

26.51.66.20

26.51.66.20

Bandymų stendai

Test benches
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Measuring or checking instruments,
appliances and machines n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar
tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

26.51.66.90

26.51.66.90

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar
tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

Measuring or checking instruments,
appliances and machines n.e.c.

Electronic thermostats

Elektroniniai termostatai

26.51.70.15

26.51.70.15

Elektroniniai termostatai

Electronic thermostats

Non-electronic thermostats

Neelektroniniai termostatai

26.51.70.19

26.51.70.19

Neelektroniniai termostatai

Non-electronic thermostats

Manostats

Manostatai

26.51.70.30

26.51.70.30

Manostatai

Manostats
Instruments and apparatus, regulating or
controlling, n.e.c.

Instruments and apparatus, regulating or Niekur kitur nepriskirti reguliavimo arba
controlling, n.e.c.
valdymo prietaisai ir aparatai

26.51.70.90

26.51.70.90

Niekur kitur nepriskirti reguliavimo arba
valdymo prietaisai ir aparatai

Parts of radar apparatus and radio
navigational aid apparatus

Radarų ir radionavigacijos aparatūros
dalys

26.51.81.10

26.51.81.00

Radiolokacijos ir radionavigacijos
aparatūros dalys

Parts of radar apparatus and radio
navigational aid apparatus

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.

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

26.51.82.00

26.51.82.00

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.

Parts and accessories for microscopes
and diffraction apparatus excluding for
optical microscopes

Mikroskopų ir difraktometrų dalys ir
reikmenys, išskyrus optinių mikroskopų
dalis ir reikmenis

26.51.83.00

26.51.83.00

Mikroskopų ir difraktometrų dalys ir
reikmenys, išskyrus optinių mikroskopų
dalis ir reikmenis

Parts and accessories for microscopes
and diffraction apparatus excluding for
optical microscopes

Parts and accessories for electricity
supply or production meters

Elektros tiekimo arba elektros gamybos
skaitiklių dalys ir reikmenys

26.51.84.33

26.51.84.33

Elektros tiekimo arba elektros gamybos
skaitiklių dalys ir reikmenys

Parts and accessories for electricity
supply or production meters

Parts and accessories for gas or liquid
supply or production meters excluding
for pumps for liquids

Skysčių arba dujų tiekimo ar produkcijos
skaitiklių dalys ir reikmenys, išskyrus
skysčių siurblių dalis ir reikmenis

26.51.84.35

26.51.84.35

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

Parts and accessories of HS 9029

Gaminių, priskirtų SS 90.29 pozicijai,
dalys ir reikmenys

26.51.84.50

26.51.84.50

Gaminių, priskirtų HS 90.29 pozicijai,
dalys ir reikmenys

Parts and accessories of HS 9029

Parts and accessories of instruments,
appliances and machines of HS 9031,
n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos prietaisų,
aparatų ir mašinų, priskirtų SS 90.31
pozicijai, dalys ir reikmenys

26.51.85.30

26.51.85.30

Niekur kitur nepriskirtos prietaisų,
aparatų ir mašinų, priskirtų HS 90.31
pozicijai, dalys ir reikmenys

Parts and accessories of instruments,
appliances and machines of HS 9031,
n.e.c.

Parts and accessories for automatic
Automatinio reguliavimo ar valdymo
regulating or controlling instruments and
prietaisų ir aparatų dalys bei reikmenys
apparatus

26.51.85.50

26.51.85.50

Automatinio reguliavimo ar valdymo
prietaisų ir aparatų dalys bei reikmenys

Parts and accessories for automatic
regulating or controlling instruments and
apparatus

Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.11 ir
Parts and accessories of instruments and
26.51.62 subkategorijoms, dalys ir
apparatus of 26.51.11 and 26.51.62
pagalbiniai reikmenys

26.51.86.00

26.51.86.00

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
Wrist-watches, pocket-watches, with case
of precious metal or of metal clad with
precious metal

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių
Wrist-watches, pocket-watches, with case
korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų
of precious metal or of metal clad with
arba metalų, plakiruotų tauriaisiais
precious metal
metalais

26.52.11.00

26.52.11.00

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių
korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų
arba metalų, plakiruotų tauriaisiais
metalais

Other wrist-watches, pocket-watches and Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie
other watches, including stop-watches
laikrodžiai, įskaitant sekundmačius

26.52.12.00

26.52.12.00

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie
laikrodžiai, įskaitant sekundmačius

Other wrist-watches, pocket-watches and
other watches, including stop-watches

Instrument panel clocks and clocks of a

26.52.13.00

26.52.13.00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai,

Instrument panel clocks and clocks of a
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similar type for vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels (including vehicle
chronographs)

naudojami transporto priemonėse,
orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose
(įskaitant transporto priemonių
chronografus)

Clocks with watch movements; alarm
clocks and wall clocks; other clocks

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais;
žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti
laikrodžiai

26.52.14.00

Watch and clock movements

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai

Watch and clock cases and parts thereof
Other clock and watch parts
Time-registers and time-recorders

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

naudojami transporto priemonėse,
orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose
(įskaitant transporto priemonių
chronografus)

similar type for vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels (including vehicle
chronographs)

26.52.14.00

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais;
žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti
laikrodžiai

Clocks with watch movements; alarm
clocks and wall clocks; other clocks

26.52.21.10

26.52.21.10

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai

Watch and clock movements

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys

26.52.22.10

26.52.22.10

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys

Watch and clock cases and parts thereof

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys

26.52.23.10

26.52.23.10

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys

Other clock and watch parts

Laiko registratoriai ir laiko rašytuvai

26.52.24.10

26.52.24.10

Laiko registratoriai ir laiko rašytuvai

Time-registers and time-recorders

26.52.24.40

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko
matavimo prietaisai, kiti registravimo
aparatai arba laiko rodytuvai su rankinių
arba kitų 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)

26.52.24.70

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)
Apparatus based on the use of X-rays, for
medical, surgical, dental or veterinary
uses (including radiography and
radiotherapy apparatus)

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko
Time of day recording apparatus and
matavimo prietaisai, kiti registravimo
apparatus for measuring, recording or
aparatai arba laiko rodytuvai su rankinių
otherwise indicating intervals of time,
arba kitų laikrodžių mechanizmais arba
with clock or watch movement or with
su sinchroniniais varikliais (išskyrus
synchronous motor (excluding clocks of
laikrodžius, priskirtus SS 9101–9105
HS 9101 to 9105, time registers and time
pozicijoms, laiko registratorius ir laiko
recorders)
rašytuvus)

26.52.24.40

Time switches, with clock or watch
movement or with synchronous motor
(including switches for making and
breaking the circuit supplying electrical
apparatus)

Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių
mechanizmais arba su sinchroniniais
varikliais (įskaitant jungiklius, valdančius
elektrinių aparatų įjungimą ir išjungimą)

Apparatus based on the use of X-rays, for
medical, surgical, dental or veterinary
uses (including radiography and
radiotherapy apparatus)

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas
rentgeno spinduliuotės naudojimu, skirti
arba neskirti naudoti medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba
radioterapijos aparatus

26.60.11.15

26.60.11.15

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
Rentgeno aparatai (išskyrus naudojamus
(excluding for medical, surgical, dental or medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
veterinary use)
arba veterinarijoje)

26.60.11.19

26.60.11.19

Rentgeno aparatai (išskyrus naudojamus Apparatus based on the use of X-rays
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
(excluding for medical, surgical, dental or
arba veterinarijoje)
veterinary use)
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
X-ray tubes (excluding glass envelopes

26.52.24.70

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

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa,
beta arba gama spinduliuotės
naudojimu, skirti arba neskirti naudoti
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos
arba radioterapijos aparatus

26.60.11.30

26.60.11.30

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa,
beta arba gama spinduliuotės
naudojimu, skirti arba neskirti naudoti
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos
arba radioterapijos aparatus

X-ray tubes (excluding glass envelopes

Rentgeno vamzdeliai (išskyrus stiklinius

26.60.11.50

26.60.11.50

Rentgeno vamzdeliai (išskyrus stiklinius
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for X-ray tubes)

rentgeno vamzdžių balionus)

X-ray generators, high tension
generators, including parts of HS 9022

Rentgeno spinduliuotės ir aukštosios
įtampos generatoriai, įskaitant dalis,
priskirtas SS 90.22 pozicijai

26.60.11.70

Electro-cardiographs

Elektrokardiografai

26.60.12.30

Electro-diagnostic, apparatus (excluding
electro-cardiographs), n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti elektriniai
diagnostikos aparatai (išskyrus
elektrokardiografus)

Ultraviolet or infrared apparatus used in
medical, surgical, dental or veterinary
sciences

Ultravioletinės arba infraraudonosios
spinduliuotės aparatai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

Appliances for overcoming deafness
(excluding parts and accessories)
Parts and accessories of hearing aids
(excluding for headphones, amplifiers
and the like)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

rentgeno vamzdžių balionus)

for X-ray tubes)

26.60.11.70

Rentgeno spinduliuotės ir aukštosios
įtampos generatoriai, įskaitant dalis,
priskirtas HS 90.22 pozicijai

X-ray generators, high tension
generators, including parts of HS 9022

26.60.12.30

Elektrokardiografai

Electro-cardiographs

26.60.12.80

Niekur kitur nepriskirti elektriniai
diagnostikos aparatai (išskyrus
elektrokardiografus)

Electro-diagnostic, apparatus (excluding
electro-cardiographs), n.e.c.

26.60.13.00

26.60.13.00

Ultravioletinės arba infraraudonosios
spinduliuotės aparatai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

Ultraviolet or infrared apparatus used in
medical, surgical, dental or veterinary
sciences

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir
reikmenis)

26.60.14.33

26.60.14.33

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir
reikmenis)

Appliances for overcoming deafness
(excluding parts and accessories)

Klausos aparatų (išskyrus ausines,
stiprintuvus ir panašius įtaisus) dalys ir
reikmenys

26.60.14.39

26.60.14.39

Klausos aparatų dalys ir reikmenys
(išskyrus ausinių, stiprintuvų ir panašių
įtaisų)

Parts and accessories of hearing aids
(excluding for headphones, amplifiers
and the like)

26.60.14.50

26.60.14.50

Širdies ritmo generatoriai širdies
raumeniui stimuliuoti (išskyrus jų dalis ir
reikmenis)

Pacemakers for stimulating heart muscles
(excluding parts and accessories)

Širdies ritmo generatoriai širdies
Pacemakers for stimulating heart muscles
raumeniui stimuliuoti (išskyrus jų dalis ir
(excluding parts and accessories)
reikmenis)

26.60.12.80

Instant print cameras and other cameras
(excluding digital cameras)

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti
fotoaparatai (išskyrus skaitmeninius
fotoaparatus)

26.70.00.Z0

26.70.00.Z0

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti
fotoaparatai (išskyrus skaitmeninius
fotoaparatus)

Instant print cameras and other cameras
(excluding digital cameras)

Mounted objective lenses, of any
material, for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos
didintuvų arba mažintuvų aptaisyti
objektyvai, iš bet kokių medžiagų

26.70.11.00

26.70.11.00

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

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

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

26.70.12.50

26.70.12.50

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

Digital cameras

Skaitmeniniai fotoaparatai

26.70.13.00

26.70.13.00

Skaitmeniniai fotoaparatai

Digital cameras

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

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti
fotoaparatai (išskyrus skaitmeninius
fotoaparatus, fotoaparatus, naudojamus
spausdinimo plokštėms arba cilindrams
paruošti, taip pat fotoaparatus, specialiai

26.70.14.00

Momentinės fotografijos aparatai ir kiti
fotoaparatai (išskyrus skaitmeninius
fotoaparatus, fotoaparatus, naudojamus
spausdinimo plokštėms arba cilindrams
paruošti, taip pat fotoaparatus, specialiai

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
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survey or for medical or surgical
examination of internal organs;
comparison cameras for forensic or
criminological laboratories)

pritaikytus fotografuoti po vandeniu,
aerofotografijai arba medicininiam ar
chirurginiam vidaus organų tyrimui;
lyginamosios fotografijos aparatus,
skirtus naudoti teismo medicinos arba
kriminologijos laboratorijose)

Cinematographic cameras for film

Kino kameros

26.70.15.00

Cinematographic projectors

Kinematografijos projektoriai

26.70.16.50

Flashlights (including photographic
flashbulbs, flashcubes and the like);
photographic enlargers; apparatus for
photographic laboratories;
negastoscopes, projection screens

Fotoblykstės (įskaitant fotoblyksčių
lempas, fotoblyksčių kubelius ir panašius
gaminius); fotografiniai didintuvai;
fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai,
projekcijos ekranai

Parts and accessories of photographic
equipment

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

pritaikytus fotografuoti po vandeniu,
aerofotografijai arba medicininiam ar
chirurginiam vidaus organų tyrimui;
lyginamosios fotografijos aparatus,
skirtus naudoti teismo medicinos arba
kriminologijos laboratorijose)

survey or for medical or surgical
examination of internal organs;
comparison cameras for forensic or
criminological laboratories)

26.70.15.00

Kino kameros

Cinematographic cameras for film

26.70.16.50

Kinematografijos projektoriai

Cinematographic projectors

26.70.19.10

26.70.19.10

Fotoblykstės (įskaitant fotoblyksčių
lempas, fotoblyksčių kubelius ir panašius
gaminius); fotografiniai didintuvai;
fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai,
projekcijos ekranai

Flashlights (including photographic
flashbulbs, flashcubes and the like);
photographic enlargers; apparatus for
photographic laboratories;
negastoscopes, projection screens

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

26.70.19.90

26.70.19.90

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

Parts and accessories of photographic
equipment

Prisms, mirrors and other optical
elements, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos prizmės,
veidrodžiai ir kiti optiniai elementai

26.70.21.53

26.70.21.53

Niekur kitur nepriskirtos prizmės,
veidrodžiai ir kiti optiniai elementai

Prisms, mirrors and other optical
elements, n.e.c.

Mounted lenses, prisms, mirrors, etc., of
any material, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti aptaisyti lęšiai,
prizmės, veidrodžiai ir kiti reikmenys iš
bet kokių medžiagų

26.70.21.55

26.70.21.55

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.
Mounted objective lenses of any material
(excluding for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers)

Aptaisyti objektyvai, pagaminti iš bet
Mounted objective lenses of any material
kokių medžiagų (išskyrus fotoaparatų,
(excluding for cameras, projectors or
projektorių, fotografinių didintuvų ar
photographic enlargers or reducers)
mažintuvų objektyvus)

26.70.21.70

26.70.21.70

Aptaisyti objektyvai, pagaminti iš bet
kokių medžiagų (išskyrus fotoaparatų,
projektorių, fotografinių didintuvų ar
mažintuvų objektyvus)

Unmounted sheets and plates of
polarising material; mounted filters of
any material

Neaptaisyti poliarizacinių medžiagų
lakštai ir plokštės; aptaisyti filtrai iš bet
kokių medžiagų

26.70.21.80

26.70.21.80

Neaptaisyti poliarizacinių medžiagų
lakštai ir plokštės; aptaisyti filtrai iš bet
kokių medžiagų

Unmounted sheets and plates of
polarising material; mounted filters of
any material

Binoculars (including night vision
binoculars)

Žiūronai (įskaitant naktinio matymo
žiūronus)

26.70.22.30

26.70.22.30

Žiūronai (įskaitant naktinio matymo
žiūronus)

Binoculars (including night vision
binoculars)

Instruments (excluding binoculars) such
as optical telescopes

Prietaisai (išskyrus žiūronus), pvz.,
optiniai teleskopai

26.70.22.50

26.70.22.50

Prietaisai (išskyrus žiūronus), pvz.,
optiniai teleskopai

Instruments (excluding binoculars) such
as optical telescopes

Compound optical microscopes,
including those for photomicrography,
cinephotomicrography or
microprojection

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant
mikrofotografijos, mikrokinematografijos
arba mikroprojektavimo mikroskopus

26.70.22.70

26.70.22.70

Compound optical microscopes,
Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant
including those for photomicrography,
mikrofotografijos, mikrokinematografijos
cinephotomicrography or
arba mikroprojektavimo mikroskopus
microprojection

Telescopic sights for fitting to arms;
periscopes; telescopes...

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai
taikikliai; periskopai, tolimačiai ir panašūs
įtaisai

26.70.23.10

26.70.23.10

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai
Telescopic sights for fitting to arms;
taikikliai; periskopai, tolimačiai ir panašūs
periscopes; telescopes...
įtaisai

Lasers (excluding laser diodes, machines
and appliances incorporating lasers)

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus,
mašinas ir prietaisus su įmontuotais
lazeriais)

26.70.23.30

26.70.23.30

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus,
mašinas ir prietaisus su įmontuotais
lazeriais)
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Other optical appliances and
instruments, n.e.c. in HS 90

Kiti, niekur kitur nepriskirti optiniai
aparatai ir prietaisai, priskirti SS 90
skirsniui

26.70.23.90

26.70.23.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti optiniai
aparatai ir prietaisai, priskirti HS 90
skirsniui

Other optical appliances and
instruments, n.e.c. in HS 90

Rangefinders

Tolimačiai

26.70.24.20

26.70.24.20

Tolimačiai

Rangefinders

Other instruments and apparatus using
optical radiation (UV, visible, IR)

Kiti optinės spinduliuotės diapazono
(ultravioletinės, matomosios,
infraraudonosios spinduliuotės) prietaisai
ir aparatai

26.70.24.50

Kiti optinės spinduliuotės diapazono
(ultravioletinės, matomosios,
Other instruments and apparatus using
infraraudonosios spinduliuotės) prietaisai optical radiation (UV, visible, IR)
ir aparatai

Exposure meters, stroboscopes, optical
instruments, appliances and machines for
inspecting semiconductor wafers or
devices or for inspecting photomasks or
reticles used in manufacturing
semiconductor devices, profile projectors
and other optical instruments, appliances
and machines for measuring or checking

Eksponometrai, stroboskopai, optiniai
įrankiai, prietaisai ir mašinos
puslaidininkių plokštelėms ar įtaisams
tikrinti arba puslaidininkinių įtaisų
gamyboje naudojamiems fotokaukėms
arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti,
profilių projektoriai ir kiti optiniai
matavimo arba tikrinimo įrankiai,
prietaisai ir mašinos

26.70.24.90

Eksponometrai, stroboskopai, optiniai
įrankiai, prietaisai ir mašinos
puslaidininkių plokštelėms ar įtaisams
tikrinti arba puslaidininkinių įtaisų
gamyboje naudojamiems fotokaukėms
arba fotooriginalų tinkleliams tikrinti,
profilių projektoriai ir kiti optiniai
matavimo arba tikrinimo įrankiai,
prietaisai ir mašinos

Exposure meters, stroboscopes, optical
instruments, appliances and machines for
inspecting semiconductor wafers or
devices or for inspecting photomasks or
reticles used in manufacturing
semiconductor devices, profile projectors
and other optical instruments, appliances
and machines for measuring or checking

Parts and accessories (including
mountings) of binoculars, monoculars,
other optical telescopes, other
astronomical instruments (excluding for
instruments for radio-astronomy)

Binoklių, monokuliarų, kitų optinių
teleskopų, kitų astronomijos prietaisų
(išskyrus radioastronomijos prietaisus)
dalys bei reikmenys (įskaitant tvirtinimo
įtaisus)

26.70.25.10

26.70.25.10

Binoklių, monokuliarų, kitų optinių
teleskopų, kitų astronomijos prietaisų
(išskyrus radioastronomijos prietaisus)
dalys bei reikmenys (įskaitant tvirtinimo
įtaisus)

Parts and accessories (including
mountings) of binoculars, monoculars,
other optical telescopes, other
astronomical instruments (excluding for
instruments for radio-astronomy)

Parts and accessories of optical
microscopes of HS 9011

Optinių mikroskopų, priskirtų SS 90.11
pozicijai, dalys ir reikmenys

26.70.25.30

26.70.25.30

Optinių mikroskopų, priskirtų HS 90.11
pozicijai, dalys ir reikmenys

Parts and accessories of optical
microscopes of HS 9011

Parts and accessories of optical
appliances and instruments of HS 9013

Optinių įrenginių ir prietaisų, priskirtų SS
90.13 pozicijai, dalys ir reikmenys

26.70.26.10

26.70.26.10

Optinių įrenginių ir prietaisų, priskirtų HS Parts and accessories of optical
90.13 pozicijai, dalys ir reikmenys
appliances and instruments of HS 9013

Parts and accessories of appliances and
instruments of CN 9031 41 00 and for
optical instruments and appliances of CN
9031 49 90

Įrenginių ir prietaisų, priskirtų KN 9031
41 00 subpozicijai, ir optinių prietaisų ir
įrenginių, priskirtų KN 9031 49 90
subpozicijai, dalys ir reikmenys

26.70.26.30

26.70.26.30

Įrenginių ir prietaisų, priskirtų CN 9031
41 00 subpozicijai, ir optinių prietaisų ir
įrenginių, priskirtų CN 9031 49 90
subpozicijai, dalys ir reikmenys

Parts and accessories of appliances and
instruments of CN 9031 41 00 and for
optical instruments and appliances of CN
9031 49 90

Magnetic tapes and magnetic discs,
unrecorded, for the recording of sound
or of other phenomena

Neįrašytos magnetinės juostos ir
magnetiniai diskai garsui ar kitiems
reiškiniams įrašyti

26.80.11.00

26.80.11.00

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

Optical media for the recording of sound Neįrašytos optinės laikmenos garsui ar
or of other phenomena (excluding goods kitiems reiškiniams įrašyti (išskyrus
of HS 37), unrecorded
priskirtas SS 37 skirsniui)

26.80.12.00

26.80.12.00

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

Other recording media, including
matrices and masters for the production
of disks

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų
gamyboje naudojamas matricas ir formas

26.80.13.00

26.80.13.00

Other recording media, including
Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų
matrices and masters for the production
gamyboje naudojamas matricas ir formas
of disks

Cards incorporating a magnetic stripe

Kortelės su magnetine juostele

26.80.14.00

26.80.14.00

Kortelės su magnetine juostele

Cards incorporating a magnetic stripe

26.99.00.Z0

26.99.00.Z0

Kiti automatinio duomenų apdorojimo

Other units of automatic data processing

Other units of automatic data processing Kiti automatinio duomenų apdorojimo
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machines

mašinų įrenginiai

mašinų įrenginiai

machines

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. and
Parts and accessories of optical
appliances and instruments of HS 9013

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir
26.51.5 kategorijoms priskirtų gaminių
dalys ir reikmenys; mikrotomai; niekur
kitur nepriskirtos dalys ir optinių
įrenginių ir prietaisų, priskirtų SS 90.13
pozicijai, dalys ir reikmenys

26.99.00.Z2

26.99.00.Z2

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir
26.51.5 kategorijoms priskirtų gaminių
dalys ir reikmenys; mikrotomai; niekur
kitur nepriskirtos dalys ir optinių
įrenginių ir prietaisų, priskirtų HS 90.13
pozicijai, dalys ir reikmenys

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. and
Parts and accessories of optical
appliances and instruments of HS 9013

Parts and accessories of instruments,
appliances and machines of HS 9031

Prietaisų, aparatų ir mašinų, priskirtų SS
90.31 pozicijai, dalys ir reikmenys

26.99.00.Z3

26.99.00.Z3

Prietaisų, aparatų ir mašinų, priskirtų HS
90.31 pozicijai, dalys ir reikmenys

Parts and accessories of instruments,
appliances and machines of HS 9031

Radio-telephony or radio-telegraphy
reception apparatus (excluding those
combined with radio receivers)

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba
radiotelegrafijai (išskyrus įkomponuotą į
radijo imtuvus)

26.99.00.Z4

26.99.00.Z4

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba Radio-telephony or radio-telegraphy
radiotelegrafijai (išskyrus įkomponuotą į reception apparatus (excluding those
radijo imtuvus)
combined with radio receivers)

Electric motors of an output ≤ 37,5 W
(including synchronous motors ≤ 18 W,
universal AC/DC motors, AC and DC
motors)

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)

27.11.10.10

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)

DC motors and generators of an output
> 37,5 W but ≤ 750 W (excluding starter
motors for internal combustion engines)

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
kurių galia didesnė kaip 37,5 W, bet ne
didesnė kaip 750 W (išskyrus vidaus
degimo variklių paleidiklius)

27.11.10.30

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
DC motors and generators of an output
kurių galia didesnė kaip 37,5 W, bet ne
> 37,5 W but ≤ 750 W (excluding starter
didesnė kaip 750 W (išskyrus vidaus
motors for internal combustion engines)
degimo variklių paleidiklius (starterius)

DC motors and DC generators of an
output > 750 W but ≤ 75 kW (excluding
starter motors for internal combustion
engines)

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
kurių galia didesnė kaip 750 W, bet ne
didesnė kaip 75 kW (išskyrus vidaus
degimo variklių paleidiklius)

27.11.10.50

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
kurių galia didesnė kaip 750 W, bet ne
didesnė kaip 75 kW (išskyrus vidaus
degimo variklių paleidiklius (starterius)

27.11.10.70

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
DC motors and generators of an output
kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne
> 75 kW but ≤ 375 kW (excluding starter
didesnė kaip 375 kW (išskyrus vidaus
motors for internal combustion engines)
degimo variklių paleidiklius (starterius)

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
DC motors and generators of an output
kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne
> 75 kW but ≤ 375 kW (excluding starter
didesnė kaip 375 kW (išskyrus vidaus
motors for internal combustion engines)
degimo variklių paleidiklius)

27.11.10.10

27.11.10.30

27.11.10.50

27.11.10.70

Electric motors of an output ≤ 37,5 W
(including synchronous motors ≤ 18 W,
universal AC/DC motors, AC and DC
motors)

DC motors and DC generators of an
output > 750 W but ≤ 75 kW (excluding
starter motors for internal combustion
engines)

DC motors and generators of an output
> 375 kW (excluding starter motors for
internal combustion engines)

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
kurių galia didesnė kaip 375 kW (išskyrus
vidaus degimo variklių paleidiklius)

27.11.10.90

27.11.10.90

Nuolatinės srovės varikliai ir generatoriai,
DC motors and generators of an output
kurių galia didesnė kaip 375 kW (išskyrus
> 375 kW (excluding starter motors for
vidaus degimo variklių paleidiklius
internal combustion engines)
(starterius)

Universal AC/DC motors of an output >
37,5 W

Universalūs kintamosios ir nuolatinės
srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip
37,5 W

27.11.21.00

27.11.21.00

Universalūs kintamosios ir nuolatinės
srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip
37,5 W

Universal AC/DC motors of an output >
37,5 W

Single-phase AC motors of an output ≤
750 W

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia ne didesnė kaip 750 W

27.11.22.30

27.11.22.30

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia ne didesnė kaip 750 W

Single-phase AC motors of an output ≤
750 W

Single-phase AC motors of an output >
750 W

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 750 W

27.11.22.50

27.11.22.50

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 750 W

Single-phase AC motors of an output >
750 W
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Multi-phase AC motors of an output ≤
750 W

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia ne didesnė kaip 750 W

27.11.23.00

27.11.23.00

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, Multi-phase AC motors of an output ≤
kurių galia ne didesnė kaip 750 W
750 W

Multi-phase AC motors of an output >
0,75 kW but ≤ 7,5 kW

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 0,75 kW, bet ne
didesnė kaip 7,5 kW

27.11.24.03

27.11.24.03

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 0,75 kW, bet ne
0,75 kW but ≤ 7,5 kW
didesnė kaip 7,5 kW

Multi-phase AC motors of an output >
7,5 kW but ≤ 37 kW

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 7,5 kW, bet ne
didesnė kaip 37 kW

27.11.24.05

27.11.24.05

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 7,5 kW, bet ne
7,5 kW but ≤ 37 kW
didesnė kaip 37 kW

Multi-phase AC motors of an output >
37 kW but ≤ 75 kW

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 37 kW, bet ne
didesnė kaip 75 kW

27.11.24.07

27.11.24.07

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 37 kW, bet ne
37 kW but ≤ 75 kW
didesnė kaip 75 kW

Multi-phase AC traction motors of an
output > 75 kW

Daugiafaziai kintamosios srovės traukos
varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW

27.11.25.30

27.11.25.30

Daugiafaziai kintamosios srovės traukos
varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW

Multi-phase AC motors of an output >
75 kW but ≤ 375 kW (excluding traction
motors)

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne
didesnė kaip 375 kW (išskyrus traukos
variklius)

27.11.25.40

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 75 kW, bet ne
75 kW but ≤ 375 kW (excluding traction
didesnė kaip 375 kW (išskyrus traukos
motors)
variklius)

27.11.25.40

Multi-phase AC traction motors of an
output > 75 kW

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 375 kW, bet ne
375 kW but ≤ 750 kW (excluding traction
didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos
motors)
variklius)

27.11.25.60

27.11.25.60

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 375 kW, bet ne
375 kW but ≤ 750 kW (excluding traction
didesnė kaip 750 kW (išskyrus traukos
motors)
variklius)

Multi-phase AC motors of an output >
750 kW (excluding traction motors)

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
kurių galia didesnė kaip 750 kW (išskyrus
traukos variklius)

27.11.25.90

27.11.25.90

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai,
Multi-phase AC motors of an output >
kurių galia didesnė kaip 750 kW (išskyrus
750 kW (excluding traction motors)
traukos variklius)

Alternators of an output ≤ 75 kVA

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia ne didesnė kaip 75 kVA

27.11.26.10

27.11.26.10

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia ne didesnė kaip 75 kVA

Alternators of an output ≤ 75 kVA

Alternators of an output > 75 kVA but ≤
375 kVA

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne
didesnė kaip 375 kVA

27.11.26.30

27.11.26.30

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 75 kVA, bet ne
didesnė kaip 375 kVA

Alternators of an output > 75 kVA but ≤
375 kVA

Alternators > 375 kVA but ≤ 750 kVA

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne
didesnė kaip 750 kVA

27.11.26.50

27.11.26.50

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 375 kVA, bet ne
didesnė kaip 750 kVA

Alternators > 375 kVA but ≤ 750 kVA

Alternators of an output > 750 kVA

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 750 kVA

27.11.26.70

27.11.26.70

Kintamosios srovės generatoriai, kurių
galia didesnė kaip 750 kVA

Alternators of an output > 750 kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines, of an output ≤ 75 kVA

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia ne didesnė
kaip 75 kVA

27.11.31.10

27.11.31.10

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia ne didesnė
kaip 75 kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines, of an output ≤ 75 kVA

27.11.31.30

27.11.31.30

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines of an output > 75 kVA but ≤ 375

Generating sets with compressionGeneratoriniai agregatai, varomi
ignition internal combustion piston
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
engines of an output > 75 kVA but ≤ 375 degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

229/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kVA

75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

75 kVA, bet ne didesnė kaip 375 kVA

kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines of an output > 375 kVA but ≤
750 kVA

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA

27.11.31.50

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
375 kVA, bet ne didesnė kaip 750 kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines of an output > 375 kVA but ≤
750 kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines of an output > 750 kVA

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
750 kVA

27.11.31.70

Generatoriniai agregatai, varomi
stūmoklinių slėginio uždegimo vidaus
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
750 kVA

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines of an output > 750 kVA

27.11.32.33

Generatoriniai agregatai, varomi
Generating sets with spark-ignition
stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
internal combustion piston engines of an
degimo variklių, kurių galia ne didesnė
output ≤ 7,5 kVA
kaip 7,5 kVA

27.11.32.35

Generatoriniai agregatai, varomi
Generating sets with spark-ignition
stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
internal combustion piston engines of an
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
output > 7,5 kVA
7,5 kVA
Generating sets (excluding windpowered and powered by spark-ignition
internal combustion piston engine)
Rotary converters

Generatoriniai agregatai, varomi
Generating sets with spark-ignition
stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
internal combustion piston engines of an
degimo variklių, kurių galia ne didesnė
output ≤ 7,5 kVA
kaip 7,5 kVA
Generatoriniai agregatai, varomi
Generating sets with spark-ignition
stūmoklinių kibirkštinio uždegimo vidaus
internal combustion piston engines of an
degimo variklių, kurių galia didesnė kaip
output > 7,5 kVA
7,5 kVA

27.11.31.50

27.11.31.70

27.11.32.33

27.11.32.35

Generating sets (excluding windpowered and powered by spark-ignition
internal combustion piston engine)

Generatoriniai agregatai (išskyrus
varomus vėjo ir varomus stūmoklinių
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
variklių)

27.11.32.50

27.11.32.50

Generatoriniai agregatai (išskyrus
varomus vėjo ir varomus stūmoklinių
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
variklių)

Rotary converters

Vieninkariai elektros keitikliai

27.11.32.70

27.11.32.70

Vieninkariai elektros keitikliai

Liquid dielectric transformers having a
power handling capacity ≤ 650 kVA

Transformatoriai su skystuoju dielektriku,
kurių galia ne didesnė kaip 650 kVA

27.11.41.20

27.11.41.20

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, Liquid dielectric transformers having a
kurių galia ne didesnė kaip 650 kVA
power handling capacity ≤ 650 kVA

Liquid dielectric transformers having a
power handling capacity > 650 kVA but
≤ 10 000 kVA

Transformatoriai su skystuoju dielektriku,
kurių galia didesnė kaip 650 kVA, bet ne
didesnė kaip 10 000 kVA

27.11.41.50

27.11.41.50

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, Liquid dielectric transformers having a
kurių galia didesnė kaip 650 kVA, bet ne power handling capacity > 650 kVA but
didesnė kaip 10 000 kVA
≤ 10 000 kVA

Liquid dielectric transformers having a
power handling capacity > 10 000 kVA

Transformatoriai su skystuoju dielektriku,
kurių galia didesnė kaip 10 000 kVA

27.11.41.80

27.11.41.80

Transformatoriai su skystuoju dielektriku, Liquid dielectric transformers having a
kurių galia didesnė kaip 10 000 kVA
power handling capacity > 10 000 kVA

Measuring transformers having a power
handling capacity ≤ 1 kVA (including for
voltage measurement)

Matavimo transformatoriai, kurių galia ne
didesnė kaip 1 kVA (įskaitant įtampos
matavimo)

27.11.42.20

27.11.42.20

Matavimo transformatoriai, kurių galia ne Measuring transformers having a power
didesnė kaip 1 kVA (įskaitant įtampos
handling capacity ≤ 1 kVA (including for
matavimo)
voltage measurement)

Other transformers, n.e.c., having a
power handling capacity ≤ 1 kVA

Kiti, niekur kitur nepriskirti
transformatoriai, kurių galia ne didesnė
kaip 1 kVA

27.11.42.40

27.11.42.40

Kiti, niekur kitur nepriskirti
transformatoriai, kurių galia ne didesnė
kaip 1 kVA

Other transformers, having a power
handling capacity > 1 kVA but ≤ 16 kVA

Kiti transformatoriai, kurių galia ne
mažesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė kaip
16 kVA

27.11.42.60

27.11.42.60

Kiti transformatoriai, kurių galia ne
Other transformers, having a power
mažesnė kaip 1 kVA, bet ne didesnė kaip
handling capacity > 1 kVA but ≤ 16 kVA
16 kVA

Transformers, n.e.c., having a power
handling capacity > 16 kVA but ≤ 500
kVA

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai,
kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne
didesnė kaip 500 kVA

27.11.43.30

27.11.43.30

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai,
kurių galia didesnė kaip 16 kVA, bet ne
didesnė kaip 500 kVA
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Transformers, n.e.c., having a power
handling capacity > 500 kVA

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai,
kurių galia didesnė kaip 500 kVA

27.11.43.80

27.11.43.80

Niekur kitur nepriskirti transformatoriai,
kurių galia didesnė kaip 500 kVA

Transformers, n.e.c., having a power
handling capacity > 500 kVA

Inductors for discharge lamps or tubes

Išlydžio lempų ar vamzdelių induktoriai

27.11.50.13

27.11.50.13

Išlydžio lempų ar vamzdelių induktoriai

Inductors for discharge lamps or tubes

Ballasts for discharge lamps or tubes
(excluding inductors)

Išlydžio lempų arba vamzdelių balastiniai
įtaisai (išskyrus induktorius)

27.11.50.15

27.11.50.15

Išlydžio lempų arba vamzdelių balastiniai Ballasts for discharge lamps or tubes
įtaisai (išskyrus induktorius)
(excluding inductors)

Accumulator chargers

Akumuliatorių įkrovikliai

27.11.50.50

27.90.41.33

Akumuliatoriaus įkrovikliai

Accumulator chargers

27.11.50.80

27.11.50.80

Induktoriai (išskyrus indukcijos rites,
elektroninių vamzdžių kreipimo rites,
išlydžio lempų ir vamzdelių rites)

Inductors (excluding induction coils,
deflection coils for cathode-ray tubes, for
discharge lamps and tubes)
Parts suitable for use solely or principally
with electric motors and generators,
electric generating sets and rotary
converters, n.e.c. (excluding fuel cells)

Inductors (excluding induction coils,
Induktoriai (išskyrus indukcijos rites,
deflection coils for cathode-ray tubes, for elektroninių vamzdžių kreipimo rites,
discharge lamps and tubes)
išlydžio lempų ir vamzdelių rites)
Parts suitable for use solely or principally
with electric motors and generators,
electric generating sets and rotary
converters, n.e.c. (excluding fuel cells)

Niekur kitur nepriskirtos dalys, skirtos
vien tik arba daugiausia elektros
varikliams ir generatoriams, elektros
generatoriniams agregatams ir
vieninkariams keitikliams (išskyrus kuro
elementus)

27.11.61.10

27.11.61.10

Niekur kitur nepriskirtos dalys, skirtos
vien tik arba daugiausia elektros
varikliams ir generatoriams, elektros
generatoriniams agregatams ir
vieninkariams keitikliams (išskyrus kuro
elementus)

Ferrite cores of transformers and
inductors

Transformatorių ir induktorių feritinės
šerdys

27.11.62.03

27.11.62.03

Transformatorių ir induktorių feritinės
šerdys

Ferrite cores of transformers and
inductors

Parts of transformers and inductors
(excluding ferrite cores)

Transformatorių ir induktorių dalys
(išskyrus feritines šerdis)

27.11.62.05

27.11.62.05

Transformatorių ir induktorių dalys
(išskyrus feritines šerdis)

Parts of transformers and inductors
(excluding ferrite cores)
Electronic assemblies of static converters
of a kind used with telecommunication
apparatus, automatic data-processing
machines and units thereof, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti statinių keitiklių,
Electronic assemblies of static converters
skirtų naudoti su ryšių aparatūra,
of a kind used with telecommunication
automatinio duomenų apdorojimo
apparatus, automatic data-processing
mašinomis ir jų įtaisais, elektroniniai
machines and units thereof, n.e.c.
mazgai

27.11.62.08

27.11.62.08

Niekur kitur nepriskirti statinių keitiklių,
skirtų naudoti su ryšių aparatūra,
automatinio duomenų apdorojimo
mašinomis ir jų įtaisais, elektroniniai
mazgai

Fuses for a voltage > 1 kV

Aukštesnės kaip 1 kV įtampos saugikliai

27.12.10.10

27.12.10.10

Aukštesnės kaip 1 kV įtampos saugikliai

Fuses for a voltage > 1 kV

Automatic circuit breakers >1kV

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti
aukštesnei kaip 1 kV įtampai

27.12.10.20

27.12.10.20

Automatiniai grandinės išjungikliai, skirti
aukštesnei kaip 1 kV įtampai

Automatic circuit breakers >1kV

Isolating switches and make-and-break
switches >1kV

Skyrikliai ir pertraukikliai, skirti aukštesnei
kaip 1 kV įtampai

27.12.10.30

27.12.10.30

Skyrikliai ir pertraukikliai, skirti aukštesnei Isolating switches and make-and-break
kaip 1 kV įtampai
switches >1kV

Lightning arresters and voltage limiters
for a voltage > 1 kV

Žaibolaidžiai ir įtampos ribotuvai, skirti
aukštesnei kaip 1 kV įtampai

27.12.10.41

27.12.10.41

Žaibolaidžiai ir įtampos ribotuvai, skirti
aukštesnei kaip 1 kV įtampai

Lightning arresters and voltage limiters
for a voltage > 1 kV

Kita aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V
Other apparatus for switching... electrical
įtampos grandinėms perjungti ar
circuits > 1 000 V
panašioms operacijoms atlikti

27.12.10.90

27.12.10.90

Kita aparatūra aukštesnės kaip 1 000 V
įtampos grandinėms perjungti ar
panašioms operacijoms atlikti

Other apparatus for switching... electrical
circuits > 1 000 V

Fuses for a voltage ≤ 1 kV and for a
current ≤ 10 A

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne
stipresnės kaip 10 A srovės saugikliai

27.12.21.30

27.12.21.30

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

Fuses for a voltage ≤ 1 kV and for a
current > 10 A but ≤ 63 A

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir
stipresnės kaip 10 A, bet ne stipresnės
kaip 63 A srovės saugikliai

27.12.21.50

27.12.21.50

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
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Fuses for a voltage ≤ 1 kV and for a
current > 63 A

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir
stipresnės kaip 63 A srovės saugikliai

27.12.21.70

27.12.21.70

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

Automatic circuit breakers for a voltage
≤ 1 kV and for a current ≤ 63 A

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne
stipresnės kaip 63 A srovės automatiniai
grandinės išjungikliai

27.12.22.30

27.12.22.30

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

Automatic circuit breakers for a voltage
≤ 1 kV and for a current > 63 A

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir
stipresnės kaip 63 A srovės automatiniai
grandinės išjungikliai

27.12.22.50

27.12.22.50

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

27.12.23.30

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)

27.12.23.50

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)
Electrical apparatus for protecting
electrical circuits for a voltage ≤ 1 kV and
for a current > 125 A (excluding fuses,
automatic circuit breakers)

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir ne
Electrical apparatus for protecting
stipresnės kaip 16 A srovės elektros
electrical circuits for a voltage ≤ 1 kV and
grandinių apsaugos aparatai (išskyrus
a current ≤ 16 A (excluding fuses,
saugiklius, automatinius grandinės
automatic circuit breakers)
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)

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)

27.12.23.30

27.12.23.50

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir
Electrical apparatus for protecting
stipresnės kaip 125 A srovės elektros
electrical circuits for a voltage ≤ 1 kV and
grandinių apsaugos aparatai (išskyrus
for a current > 125 A (excluding fuses,
saugiklius, automatinius grandinės
automatic circuit breakers)
išjungiklius)

27.12.23.70

27.12.23.70

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos ir
stipresnės kaip 125 A srovės elektros
grandinių apsaugos aparatai (išskyrus
saugiklius, automatinius grandinės
išjungiklius)

Relays for a voltage ≤ 60 V and for a
current ≤ 2 A

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne
stipresnės kaip 2 A srovės relės

27.12.24.33

27.12.24.33

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

Relays for a voltage ≤ 60 V and for a
current > 2 A

Ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir
stipresnės kaip 2 A srovės relės

27.12.24.35

27.12.24.35

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

Relays for a voltage > 60 V but ≤ 1 kV

Aukštesnės kaip 60 V, bet ne aukštesnės
kaip 1 kV įtampos relės

27.12.24.50

27.12.24.50

Aukštesnės kaip 60 V, bet ne aukštesnės
kaip 1 kV įtampos relės

Relays for a voltage > 60 V but ≤ 1 kV
Numerical control panels with built-in
automatic data-processing machine for a
voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
Numerical control panels with built-in
skaitmeninio programinio valdymo
automatic data-processing machine for a
skydai su įmontuota automatinio
voltage ≤ 1 kV
duomenų apdorojimo mašina

27.12.31.30

27.12.31.30

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
skaitmeninio programinio valdymo
skydai su įmontuota automatinio
duomenų apdorojimo mašina

Programmable memory controllers for a
voltage ≤ 1 kV

27.12.31.50

27.12.31.50

Ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
programuojamieji atmintinės valdikliai

Programmable memory controllers for a
voltage ≤ 1 kV

Other bases for electric control,
Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
distribution of electricity, voltage ≤ 1 000 elektros valdymo ar jos paskirstymo
V
pagrindai

27.12.31.70

27.12.31.70

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

Boards, cabinets and similar
combinations of apparatus for electric
control or the distribution of electricity,

27.12.32.03

27.12.32.03

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs
aparatų, naudojamų elektros srovei
valdyti arba skirstyti, deriniai, skirti

Boards, cabinets and similar
combinations of apparatus for electric
control or the distribution of electricity,
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for a voltage > 1.000 V but ≤ 72,5 kV

aukštesnei kaip 1000 V, bet ne aukštesnei
kaip 72,5 kV įtampai

aukštesnei kaip 1000 V, bet ne aukštesnei
for a voltage > 1.000 V but ≤ 72,5 kV
kaip 72,5 kV įtampai

Boards, cabinets and similar
combinations of apparatus for electric
control or the distribution of electricity,
for a voltage > 72,5 kV

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs
aparatų, naudojamų elektros srovei
valdyti arba skirstyti, deriniai, skirti
aukštesnei kaip 72,5 kV įtampai

27.12.32.05

Skydai, skirstomosios spintos ir panašūs
aparatų, naudojamų elektros srovei
valdyti arba skirstyti, deriniai, skirti
aukštesnei kaip 72,5 kV įtampai

Boards, cabinets and similar
combinations of apparatus for electric
control or the distribution of electricity,
for a voltage > 72,5 kV

Boards, panels, consoles, desks, cabinets
and other bases for apparatus for electric
control or the distribution of electricity
(excluding those equipped with their
apparatus)

Skydai, plokštės, pultai, stendai,
skirstomosios spintos ir kiti elektros
valdymo ar paskirstymo aparatams
montuoti skirti konstrukcijų pagrindai
(išskyrus išvardytus gaminius su juose
įmontuotais aparatais)

27.12.40.30

27.12.40.30

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)

Other parts of apparatus of HS 8535,
8536, 8537

Kitos aparatų, priskirtų SS 85.35, 85.36,
85.37 pozicijoms, dalys

27.12.40.90

27.12.40.90

Kitos aparatų, priskirtų HS 85.35, 85.36,
85.37 pozicijoms, dalys

Other parts of apparatus of HS 8535,
8536, 8537

Manganese dioxide cells and batteries,
alkaline, in the form of cylindrical cells
(excl. spent)

Mangano dioksido elementai ir baterijos,
šarminiai, cilindrinių elementų formos
(išskyrus išeikvotus)

27.20.11.10

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Other manganese dioxide cells and
batteries, alkaline (excl. spent, and
cylindrical cells)

Kiti mangano dioksido elementai ir
baterijos, šarminiai (išskyrus išeikvotus ir
cilindrinių elementų formos)

27.20.11.15

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Manganese dioxide cells and batteries,
non-alkaline, in the form of cylindrical
cells (excl. spent)

Mangano dioksido elementai ir baterijos,
nešarminiai, cilindrinių elementų formos
(išskyrus išeikvotus)

27.20.11.20

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Other manganese dioxide cells and
batteries, non-alkaline (excl. spent, and
cylindrical cells)

Kiti mangano dioksido elementai ir
baterijos, nešarminiai (išskyrus išeikvotus
ir cilindrinių elementų formos)

27.20.11.25

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Gyvsidabrio oksido galvaniniai elementai
Mercuric oxide primary cells and primary
ir galvaninės baterijos (išskyrus
batteries (excl. spent)
išeikvotus)

27.20.11.30

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Silver oxide primary cells and primary
batteries (excl. spent)

Sidabro oksido galvaniniai elementai ir
galvaninės baterijos (išskyrus išeikvotus)

27.20.11.40

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Lithium primary cells and primary
batteries, in the form of cylindrical cells
(excl. spent)

Ličio galvaniniai elementai ir galvaninės
baterijos, cilindrinių elementų formos
(išskyrus išeikvotus)

27.20.11.50

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Lithium primary cells and primary
batteries, in the form of button cells
(excl. spent)

Ličio galvaniniai elementai ir galvaninės
baterijos, diskinių elementų formos
(išskyrus išeikvotus)

27.20.11.55

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Lithium primary cells and primary
batteries (excl. spent, and in the form of
cylindrical or button cells)

Ličio galvaniniai elementai ir galvaninės
baterijos (išskyrus išeikvotus ir cilindrinių
arba diskinių elementų formos)

27.20.11.60

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Air-zinc primary cells and primary

Oro-cinko galvaniniai elementai ir

27.20.11.70

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries
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batteries (excl. spent)

galvaninės baterijos (išskyrus išeikvotus)

Dry zinc-carbon primary batteries of a
voltage of >= 5,5 V but <= 6,5 V (excl.
spent)

Sausosios cinko-anglies galvaninės
baterijos, kurių įtampa ne žemesnė kaip
5,5 V ir ne aukštesnė kaip 6,5 V (išskyrus
išeikvotas)

27.20.11.75

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Other primary cells and primary batteries,
electric (excl. spent, dry zinc-carbon
batteries of a voltage of >= 5,5 V but <=
6,5 V, and those of manganese dioxide,
mercuric oxide, silver oxide, lithium and
air-zinc)

Kiti elektros galvaniniai elementai ir
elektros galvaninės baterijos (išskyrus
išeikvotus, sausąsias cinko-anglies
galvanines baterijas, kurių įtampa ne
žemesnė kaip 5,5 V ir ne aukštesnė kaip
6,5 V, mangano dioksido, gyvsidabrio
oksido, sidabro oksido, ličio ir oro-cinko)

27.20.11.90

27.20.11.00

Pirminiai elementai ir pirminės baterijos

Primary cells and primary batteries

Parts of primary cells and primary
batteries (excluding battery carbons, for
rechargeable batteries)

Pirminių elementų ir baterijų dalys
(išskyrus įkraunamų baterijų anglinius
elektrodus)

27.20.12.00

27.20.12.00

Pirminių elementų ir baterijų dalys
(išskyrus įkraunamų baterijų anglinius
elektrodus)

Parts of primary cells and primary
batteries (excluding battery carbons, for
rechargeable batteries)

Lead-acid accumulators of a kind used
for starting piston engines (starter
batteries), working with liquid electrolyte
(excl. spent)

Rūgštiniai švino akumuliatoriai,
naudojami stūmokliniams varikliams
užvesti (užvedimo akumuliatoriai), su
skystuoju elektrolitu (išskyrus išeikvotus)

27.20.21.10

27.20.21.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai,
naudojami stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators for starting
piston engines

Lead-acid accumulators of a kind used
for starting piston engines (starter
batteries), working with non-liquid
electrolyte (excl. spent)

Rūgštiniai švino akumuliatoriai,
naudojami stūmokliniams varikliams
užvesti (užvedimo akumuliatoriai), su
neskystuoju elektrolitu (išskyrus
išeikvotus)

27.20.21.20

27.20.21.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai,
naudojami stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators for starting
piston engines

Electric accumulators, including
separators therefor, whether or not
rectangular (including square). Other
lead-acid accumulators than of a kind
used for starting piston engine. Working
with liquid electrolyte

Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų
skirtuvus (separatorius), stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) arba kitos formos.
Kiti rūgštiniai švino akumuliatoriai su
skystuoju elektrolitu, išskyrus
naudojamus stūmokliniams varikliams
užvesti

27.20.22.30

27.20.22.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus
naudojamus stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators, excluding for
starting piston engines

Electric accumulators, including
separators therefor, whether or not
rectangular (including square). Other
lead-acid accumulators than of a kind
used for starting piston engine. Other
than working with liquid electrolyte

Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų
skirtuvus (separatorius), stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) arba kitos formos.
Kiti rūgštiniai švino akumuliatoriai
(išskyrus su skystuoju elektrolitu ir
naudojamus stūmokliniams varikliams
užvesti)

27.20.22.40

27.20.22.00

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus
naudojamus stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators, excluding for
starting piston engines

Hermetically sealed nickel-cadmium
accumulators (excl. spent)

Sandarinti nikelio-kadmio akumuliatoriai
(išskyrus išeikvotus)

27.20.23.10

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

Not hermetically sealed nickel-cadmium

Nesandarinti nikelio-kadmio

27.20.23.20

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
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ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators
27.20.23.30

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

27.20.23.40

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

Lithium-ion accumulators (excl. spent)

Ličio jono akumuliatoriai (išskyrus
išeikvotus)

27.20.23.50

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

Other electric accumulators

Kiti elektros akumuliatoriai

27.20.23.95

27.20.23.00

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kiti elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

Parts of electric accumulators.
Separators.

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant
skirtuvus (separatorius)

27.20.24.10

27.20.24.00

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant
skirtuvus (separatorius)

Parts of electric accumulators including
separators

Parts of electric accumulators. Other than Elektros akumuliatorių dalys, išskyrus
separators.
skirtuvus (separatorius)

27.20.24.20

27.20.24.00

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant
skirtuvus (separatorius)

Parts of electric accumulators including
separators

27.31.11.00

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš
atskirų 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
Optical fibres and optical fibre bundles;
optical fibre cables (except those made
up of individually sheathed fibres)

Optical fibre cables made up of
individually sheathed fibres whether or
not assembled with electric conductors
or fitted with connectors

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš
atskirų padengtų skaidulų, sumontuoti ar
nesumontuoti su elektros laidininkais ar
pritvirtintomis jungtimis

Optical fibres and optical fibre bundles;
optical fibre cables (except those made
up of individually sheathed fibres)

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų
grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai
(išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų
skaidulų)

27.31.12.00

27.31.12.00

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų
grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai
(išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų
skaidulų)

Winding wire for electrical purposes

Apvijiniai elektros laidai

27.32.11.00

27.32.11.00

Apvijiniai elektros laidai

Winding wire for electrical purposes

Insulated coaxial cables and other coaxial
electric conductors for data and control
purposes whether or not fitted with
connectors

Izoliuotieji bendraašiai kabeliai ir kiti
bendraašiai elektros laidininkai duomenų
valdymui, su pritvirtintomis jungtimis ar
be jų

27.32.12.00

27.32.12.00

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

Other electric conductors, for a voltage ≤ Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos
1 000 V, not fitted with connectors
elektros laidininkai be pritvirtintų jungčių

27.32.13.80

27.32.13.80

Kiti ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos Other electric conductors, for a voltage ≤
elektros laidininkai be pritvirtintų jungčių 1 000 V, not fitted with connectors

27.32.14.00

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

Aukštesnės kaip 1 000 V įtampos elektros
laidininkai, išskyrus apvijinius laidus,
Insulated electric conductors for voltage
bendraašius kabelius ir kitokius
>1 000 V (excluding winding wire, coaxial
bendraašius elektros laidininkus,
cable and other coaxial electric
uždegimo sistemų laidų rinkinius ir
conductors, ignition and other wiring
kitokius montavimo rinkinius,
sets used in vehicles, aircraft, ships)
naudojamus transporto priemonėse,
orlaiviuose, laivuose
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Electrical apparatus for switching
electrical circuits for a voltage ≤ 1 kV
(including push-button and rotary
switches) (excluding relays)

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
elektrinių grandinių perjungikliai
(įskaitant mygtukinius jungiklius ir
sukamuosius perjungiklius) (išskyrus
reles)

27.33.11.00

27.33.11.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
elektrinių grandinių perjungikliai
(įskaitant mygtukinius jungiklius ir
sukamuosius perjungiklius) (išskyrus
reles)

Lamp-holders for a voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros
lempų laikikliai

27.33.12.00

27.33.12.00

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos elektros
Lamp-holders for a voltage ≤ 1 kV
lempų laikikliai

27.33.13.10

27.33.13.10

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
bendraašių kabelių kištukai ir kištukiniai
lizdai

Plugs and sockets for coaxial cables for a
voltage ≤ 1 kV

27.33.13.30

27.33.13.30

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
spausdintinių grandinių kištukai ir
kištukiniai lizdai

Plugs and sockets for printed circuits for
a voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
Plugs and sockets for coaxial cables for a
bendraašių kabelių kištukai ir kištukiniai
voltage ≤ 1 kV
lizdai

Electrical apparatus for switching
electrical circuits for a voltage ≤ 1 kV
(including push-button and rotary
switches) (excluding relays)

Plugs and sockets for printed circuits for
a voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
spausdintinių grandinių kištukai ir
kištukiniai lizdai

Plugs and sockets for a voltage ≤ 1 kV
(excluding for coaxial cables, for printed
circuits)

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos kištukai
ir kištukiniai lizdai (išskyrus bendraašių
kabelių, spausdintinių grandinių kištukus
ir kištukinius lizdus)

27.33.13.50

27.33.13.50

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos kištukai
Plugs and sockets for a voltage ≤ 1 kV
ir kištukiniai lizdai (išskyrus bendraašių
(excluding for coaxial cables, for printed
kabelių, spausdintinių grandinių kištukus
circuits)
ir kištukinius lizdus)

Prefabricated elements for electrical
circuits for a voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
surenkamieji elektros grandinių
elementai

27.33.13.60

27.33.13.60

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
surenkamieji elektros grandinių
elementai

Prefabricated elements for electrical
circuits for a voltage ≤ 1 kV

Connections and contact elements for
wires and cables for a voltage ≤ 1 kV

Ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos laidų ir
kabelių jungtys ir kontaktiniai elementai

27.33.13.70

27.33.13.70

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

27.33.13.80

27.33.13.80

Kiti ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
elektros grandinių perjungikliai

Other apparatus for connections to or in
electrical circuit, voltage ≤ 1 000 V

Plastikiniai magistraliniai, kanaliniai ir
kabeliniai loveliai elektros grandinėms
instaliuoti

27.33.14.10

27.33.14.10

Plastikiniai magistraliniai, kanaliniai ir
kabeliniai loveliai elektros grandinėms
instaliuoti

Trunking, ducting and cable trays for
electrical circuits, of plastics

Insulating fittings of plastic, for electrical Plastikinės izoliacinės detalės elektros
machines, appliances or equipment
mašinoms, prietaisams ar įrangai
(excluding electrical insulators)
(išskyrus elektros izoliatorius)

27.33.14.30

27.33.14.30

Plastikinės izoliacinės detalės elektros
mašinoms, prietaisams ar įrangai
(išskyrus elektros izoliatorius)

Insulating fittings of plastic, for electrical
machines, appliances or equipment
(excluding electrical insulators)

Sealed beam lamp units

27.40.11.00

27.40.11.00

Sandariosios kryptingų spindulių lempos Sealed beam lamp units

27.40.12.50

Volframinės halogeninės kaitinamosios
lempos, naudojamos motocikluose ir
Tungsten halogen filament lamps for
kitose variklinėse transporto priemonėse motorcycles and motor vehicles
(išskyrus ultravioletines ir
(excluding ultraviolet and infrared lamps)
infraraudonąsias lempas)

27.40.12.93

Aukštesnės kaip 100 V įtampos
volframinės halogeninės kaitinamosios
lempos (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias, motociklų ir kitų
variklinių transporto priemonių lempas)

Other apparatus for connections to or in Kiti ne aukštesnės kaip 1 kV įtampos
electrical circuit, voltage ≤ 1 000 V
elektros grandinių perjungikliai
Trunking, ducting and cable trays for
electrical circuits, of plastics

Sandariosios kryptingų spindulių lempos

Volframinės halogeninės kaitinamosios
Tungsten halogen filament lamps for
lempos, naudojamos motocikluose ir
motorcycles and motor vehicles
kitose variklinėse transporto priemonėse
(excluding ultraviolet and infrared lamps) (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias lempas)
Aukštesnės kaip 100 V įtampos
Tungsten halogen filament lamps, for a
volframinės halogeninės kaitinamosios
voltage > 100 V (excluding ultraviolet
lempos (išskyrus ultravioletines ir
and infra-red lamps, for motorcycles and
infraraudonąsias, motociklų ir kitų
motor vehicles)
variklinių transporto priemonių lempas)
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Tungsten halogen filament lamps for a
voltage ≤ 100 V (excluding ultraviolet
and infrared lamps, for motorcycles and
motor vehicles)

Ne aukštesnės kaip 100 V įtampos
volframinės halogeninės kaitinamosios
lempos (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias, motociklų ir kitų
variklinių transporto priemonių 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)

Aukštesnės kaip 100 V įtampos
kaitinamosios lempos, kurių galia ne
didesnė kaip 200 W, įskaitant atšvaitines
lempas (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias lempas,
volframohalogenines kaitinamąsias
lempas ir sandariąsias kryptingų
spindulių lempas)

Filament lamps for motorcycles or other
motor vehicles excluding sealed beam
lamp units, tungsten halogen lamps

Kaitinamosios lempos, naudojamos
motocikluose ar kitose variklinėse
transporto priemonėse, išskyrus
sandariąsias kryptingų spindulių ir
volframines halogenines kaitinamąsias
lempas

Filament lamps n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios
lempos

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

27.40.12.95

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)

27.40.13.00

Aukštesnės kaip 100 V įtampos
kaitinamosios lempos, kurių galia ne
didesnė kaip 200 W, įskaitant atšvaitines
lempas (išskyrus ultravioletines ir
infraraudonąsias lempas,
volframohalogenines 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)

27.40.14.60

27.40.14.60

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

27.40.14.90

27.40.14.90

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios
lempos

Filament lamps n.e.c.

Fluorescent hot cathode discharge
Liuminescencinės dvicokolės karštojo
lamps, with double ended cap (excluding katodo išlydžio lempos (išskyrus
ultraviolet lamps)
ultravioletines lempas)

27.40.15.10

27.40.15.10

Liuminescencinės dvicokolės karštojo
katodo dujošvytės lempos (išskyrus
ultravioletines lempas)

Fluorescent hot cathode discharge
lamps, with double ended cap (excluding
ultraviolet lamps)

Fluorescent hot cathode discharge lamps Liuminescencinės karštojo katodo
(excluding ultraviolet lamps, with double išlydžio lempos (išskyrus ultravioletines
ended cap)
dvicokoles lempas)

27.40.15.30

27.40.15.30

Liuminescencinės karštojo katodo
dujošvytės lempos (išskyrus
ultravioletines dvicokoles lempas)

Fluorescent hot cathode discharge lamps
(excluding ultraviolet lamps, with double
ended cap)

Other discharge lamps (excluding
ultraviolet lamps)

Kitos išlydžio lempos (išskyrus
ultravioletines lempas)

27.40.15.50

27.40.15.50

Kitos dujošvytės lempos (išskyrus
ultravioletines lempas)

Other discharge lamps (excluding
ultraviolet lamps)

Ultraviolet or infrared lamps, arc lamps

Ultravioletinės arba infraraudonosios
lempos, lankinės lempos

27.40.15.70

27.40.15.70

Ultravioletinės arba infraraudonosios
lempos, lankinės lempos

Ultraviolet or infrared lamps, arc lamps

Portable electric lamps worked by dry
batteries, accumulators or magnetos
(excluding for cycles or motor vehicles)

Nešiojamosios elektros lempos,
maitinamos iš sausųjų baterijų,
akumuliatorių, magnetų (išskyrus skirtas
motociklams ir variklinėms transporto
priemonėms)

27.40.21.00

27.40.21.00

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)

Electric table, desk, bedside or floorstanding lamps

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų
statomos elektros lempos

27.40.22.00

27.40.22.00

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų
statomos elektros lempos

Electric table, desk, bedside or floorstanding lamps

Non-electrical lamps and lighting fittings Neelektrinės lempos ir šviestuvai

27.40.23.00

27.40.23.00

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

Non-electrical lamps and lighting fittings

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
Illuminated signs, illuminated nameplates and the like (including road signs) iškabos ir panašūs gaminiai (įskaitant

27.40.24.00

27.40.24.00

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs gaminiai (įskaitant

Illuminated signs, illuminated nameplates and the like (including road signs)
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Chandeliers and other electric ceiling or
wall lighting fittings (excluding those
used for lighting public open spaces or
thoroughfares)

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

kelio ženklus)

kelio ženklus)

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai,
tvirtinami prie lubų arba prie sienų
(išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto
keliams apšviesti)

Searchlights and spotlights (including for Prožektoriai ir žibintai (įskaitant scenoms,
stage sets, photographic or film studios) foto- ar kino studijoms apšviesti)
Electrical lighting or visual signalling
equipment for motor vehicles (excluding
electric filament or discharge lamps,
sealed beam lamp units, ultraviolet,
infrared and arc lamps)

Variklinių transporto priemonių
elektriniai apšvietimo arba vaizdinio
signalizavimo įrenginiai (išskyrus
kaitinamąsias arba išlydžio lempas,
sandariąsias kryptingų spindulių,
ultravioletines, infraraudonąsias ir
lankines lempas)

Electric lamps and lighting fittings, of
plastic and other materials, of a kind
used for filament lamps and tubular
lamps, including lighting sets for
Christmas trees and LED lamps

Elektros lempos ir plastikinė ar kitų
medžiagų apšvietimo įranga, kurioje
naudojamos kaitinamosios ir vamzdinės
lempos, įskaitant kalėdinių eglučių
apšvietimo rinkinius ir diodines šviesos
lempas (LED)

Kaitinamųjų arba išlydžio elektros lempų
Parts for electric filament or discharge
dalys (įskaitant sandariąsias kryptingų
lamps (including sealed beam lamp units,
spindulių, ultravioletines arba
ultraviolet or infrared lamps, arc lamps)
infraraudonąsias bei lankines lempas)
Nešiojamųjų elektros lempų, maitinamų
Parts of portable electric lamps worked
iš sausų baterijų, akumuliatorių,
by dry batteries, accumulators or
magnetų, dalys (išskyrus motociklų ir kitų
magnetos (excluding for cycles or motor
variklinių transporto priemonių lempų
vehicles)
dalis)

PRODCOM 2017 Name

27.40.25.00

27.40.25.00

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai,
tvirtinami prie lubų arba prie sienų
(išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto
keliams apšviesti)

27.40.30.10

27.40.30.10

Prožektoriai ir žibintai (įskaitant scenoms, Searchlights and spotlights (including for
foto- ar kino studijoms apšviesti)
stage sets, photographic or film studios)

27.40.30.30

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)

27.40.30.90

Elektros lempos ir plastikinė ar kitų
medžiagų apšvietimo įranga, kurioje
naudojamos kaitinamosios ir vamzdinės
lempos, įskaitant kalėdinių eglučių
apšvietimo rinkinius ir diodines šviesos
lempas (LED)

Electric lamps and lighting fittings, of
plastic and other materials, of a kind
used for filament lamps and tubular
lamps, including lighting sets for
Christmas trees and LED lamps

27.40.41.00

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)

27.40.42.30

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)

27.40.30.30

27.40.30.90

27.40.41.00

27.40.42.30

Chandeliers and other electric ceiling or
wall lighting fittings (excluding those
used for lighting public open spaces or
thoroughfares)

Parts (excluding of glass or plastics) of
lamps and lighting fittings, illuminated
signs and nameplates and the like, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos lempų,
šviestuvų, šviečiančiųjų ženklų,
šviečiančiųjų iškabų ir pan. dalys (išskyrus
stiklines ir plastikines)

27.40.42.50

27.40.42.50

Niekur kitur nepriskirtos lempų,
Parts (excluding of glass or plastics) of
šviestuvų, šviečiančiųjų ženklų,
lamps and lighting fittings, illuminated
šviečiančiųjų iškabų ir pan. dalys (išskyrus
signs and nameplates and the like, n.e.s.
stiklines ir plastikines)

Combined refrigerators-freezers, with
separate external doors

Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su
atskiromis išorinėmis durimis

27.51.11.10

27.51.11.10

Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su
atskiromis išorinėmis durimis

Household-type refrigerators (including
compression-type, electrical absorptiontype) (excluding built-in)

Buitiniai šaldytuvai (įskaitant
kompresorinius, elektrinius absorbcinius)
(išskyrus įmontuojamus)

27.51.11.33

27.51.11.33

Buitiniai šaldytuvai (įskaitant
Household-type refrigerators (including
kompresorinius, elektrinius absorbcinius) compression-type, electrical absorption(išskyrus įmontuojamus)
type) (excluding built-in)

Compression-type built-in refrigerators

Kompresoriniai įmontuojami šaldytuvai

27.51.11.35

27.51.11.35

Kompresoriniai įmontuojami šaldytuvai

Chest freezers of a capacity ≤ 800 litres

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne

27.51.11.50

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne Chest freezers of a capacity ≤ 800 litres
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didesnė kaip 800 l

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

didesnė kaip 800 l

Upright freezers of a capacity ≤ 900 litres

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne
didesnė kaip 900 l

27.51.11.70

27.51.11.70

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne
didesnė kaip 900 l

Upright freezers of a capacity ≤ 900 litres

Household dishwashing machines

Buitinės indaplovės

27.51.12.00

27.51.12.00

Buitinės indaplovės

Household dishwashing machines

Cloth washing and drying machines, of
the household type

Buitinės drabužių skalbyklės ir džiovyklės

27.51.13.00

27.51.13.00

Buitinės drabužių skalbyklės ir džiovyklės

Cloth washing and drying machines, of
the household type

Electric blankets

Elektrinės antklodės

27.51.14.00

27.51.14.00

Elektrinės antklodės

Electric blankets

27.51.15.30

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

27.51.15.80

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

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

Staliniai, grindiniai, sieniniai, languose,
Table, floor, wall, window, ceiling or roof ant lubų arba ant stogų montuojami
fans, with a self-contained electric motor ventiliatoriai su įmontuotu elektros
of an output ≤ 125 W
varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125
W
Ventilating or recycling hoods
incorporating a fan, with a maximum
horizontal side ≤ 120 cm

Ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai
(traukos spintos) su įmontuotu
ventiliatoriumi, kurių maksimalus
horizontalios kraštinės matmuo ne
didesnis kaip 120 cm

27.51.15.30

27.51.15.80

Dulkių siurbliai su įmontuotu elektros
Vacuum cleaners with a self-contained
varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 1 500
electric motor of a power ≤ 1 500 W and
W, ir su maišeliu arba kita talpykla
having a dust bag or other receptable
dulkėms surinkti, kurios talpa ne didesnė
capacity ≤ 20 l
kaip 20 l

27.51.21.23

27.51.21.23

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

Other vacuum cleaners with a selfcontained electric motor

Kiti dulkių siurbliai su įmontuotu elektros
varikliu

27.51.21.25

27.51.21.25

Kiti dulkių siurbliai su įmontuotu elektros Other vacuum cleaners with a selfvarikliu
contained electric motor

Domestic food grinders, mixers and fruit
or vegetable juice extractors, with a selfcontained electric motor

Buitiniai maisto produktų smulkintuvai ir
maišytuvai; vaisių arba daržovių
sulčiaspaudės su įmontuotu elektros
varikliu

27.51.21.70

27.51.21.70

Buitiniai maisto produktų smulkintuvai ir
Domestic food grinders, mixers and fruit
maišytuvai; vaisių arba daržovių
or vegetable juice extractors, with a selfsulčiaspaudės su įmontuotu elektros
contained electric motor
varikliu

Other electromechanical appliances

Kiti elektromechaniniai prietaisai

27.51.21.90

27.51.21.90

Kiti elektromechaniniai prietaisai

Other electromechanical appliances

Shavers, hair-removing appliances and
hair clippers, with self-contained electric
motor

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir
plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu
elektros varikliu

27.51.22.00

27.51.22.00

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir
plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu
elektros varikliu

Shavers, hair-removing appliances and
hair clippers, with self-contained electric
motor

Electric hair dryers

Elektriniai plaukų džiovintuvai

27.51.23.10

27.51.23.10

Elektriniai plaukų džiovintuvai

Electric hair dryers
Electric hairdressing apparatus (including
hair curlers, curling tongs) (excluding hair
drying hoods, hair dryers)

Kiti elektriniai aparatai šukuosenoms
Electric hairdressing apparatus (including daryti (įskaitant plaukų suktukus, plaukų
hair curlers, curling tongs) (excluding hair garbanojimo žnyples) (išskyrus
drying hoods, hair dryers)
gaubtinius džiovintuvus, plaukų
džiovintuvus)

27.51.23.30

27.51.23.30

Kiti elektriniai aparatai šukuosenoms
daryti (įskaitant plaukų suktukus, plaukų
garbanojimo žnyples) (išskyrus
gaubtinius džiovintuvus, plaukų
džiovintuvus)

Electric hand-drying apparatus

Elektriniai rankų džiovintuvai

27.51.23.50

27.51.23.50

Elektriniai rankų džiovintuvai

Electric hand-drying apparatus

Electric smoothing irons

Elektrinės laidynės

27.51.23.70

27.51.23.70

Elektrinės laidynės

Electric smoothing irons
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Vacuum cleaners, including dry cleaners Dulkių siurbliai, įskaitant sauso ir drėgno
and wet vacuum cleaners (excluding with valymo dulkių siurblius (išskyrus su
self-contained electric motor)
įmontuotu elektros varikliu)

27.51.24.10

27.51.24.10

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)

Domestic electric coffee or tea makers
(including percolators)

Buitiniai elektriniai kavinukai arba
arbatinukai (įskaitant filtrus)

27.51.24.30

27.51.24.30

Buitiniai elektriniai kavinukai arba
arbatinukai (įskaitant filtrus)

Domestic electric coffee or tea makers
(including percolators)

Domestic electric toasters (including
toaster ovens for toasting bread,
potatoes or other small items)

Buitiniai elektriniai skrudintuvai (įskaitant
duonos, bulvių ar kitų mažų maisto
gabaliukų skrudinimo orkaites)

27.51.24.50

27.51.24.50

Buitiniai elektriniai skrudintuvai (įskaitant Domestic electric toasters (including
duonos, bulvių ar kitų mažų maisto
toaster ovens for toasting bread,
gabaliukų skrudinimo orkaites)
potatoes or other small items)

Electro-thermic appliances, for domestic
use (excluding hairdressing appliances
and hand dryers, space-heating and soilheating apparatus, water heaters,
immersion heaters, smoothing irons,
microwave ovens, ovens, cookers,
cooking plates, boiling rings, grillers,
roasters, coffee makers, tea makers and
toasters)

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, krosneles, kavinukus,
arbatinukus ir skrudintuvus)

27.51.24.90

27.51.24.90

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, krosneles, kavinukus,
arbatinukus ir skrudintuvus)

Electro-thermic appliances, for domestic
use (excluding hairdressing appliances
and hand dryers, space-heating and soilheating apparatus, water heaters,
immersion heaters, smoothing irons,
microwave ovens, ovens, cookers,
cooking plates, boiling rings, grillers,
roasters, coffee makers, tea makers and
toasters)

Electric instantaneous water heaters

Elektriniai tekančiojo vandens šildytuvai

27.51.25.30

27.51.25.30

Elektriniai tekančiojo vandens šildytuvai

Electric instantaneous water heaters

Electric water heaters and immersion
heaters (excluding instantaneous water
heaters)

Elektriniai vandens šildytuvai ir
panardinamieji šildytuvai (išskyrus
tekančiojo vandens šildytuvus)

27.51.25.60

27.51.25.60

Elektriniai vandens šildytuvai ir
panardinamieji šildytuvai (išskyrus
tekančiojo vandens šildytuvus)

Electric water heaters and immersion
heaters (excluding instantaneous water
heaters)

Electric storage heating radiators

Elektriniai patalpų šildymo radiatoriai

27.51.26.30

27.51.26.30

Elektriniai patalpų šildymo radiatoriai

Electric storage heating radiators
Electric radiators, convection heaters and
heaters or fires with built-in fans

Elektriniai radiatoriai, konvektoriai ir
Electric radiators, convection heaters and
šildytuvai arba židiniai su įmontuotu
heaters or fires with built-in fans
ventiliatoriumi

27.51.26.50

27.51.26.50

Elektriniai radiatoriai, konvektoriai ir
šildytuvai arba židiniai su įmontuotu
ventiliatoriumi

Other electric space heaters

Kiti elektriniai patalpų šildymo aparatai

27.51.26.90

27.51.26.90

Kiti elektriniai patalpų šildymo aparatai

Other electric space heaters

Domestic microwave ovens

Buitinės mikrobangų krosnys

27.51.27.00

27.51.27.00

Buitinės mikrobangų krosnys

Domestic microwave ovens
Domestic electric cookers with at least an
oven and a hob (including combined
gas-electric appliances)

Buitinės elektrinės viryklės bent su viena
Domestic electric cookers with at least an
orkaite ar kaitviete (įskaitant
oven and a hob (including combined
kombinuotus dujinius-elektrinius
gas-electric appliances)
buitinius prietaisus)

27.51.28.10

27.51.28.10

Buitinės elektrinės viryklės bent su viena
orkaite ar kaitviete (įskaitant
kombinuotus dujinius-elektrinius
buitinius prietaisus)

Electric cooking plates, boiling rings and
hobs for domestic use

Buitinių elektrinių viryklių plokštės,
lankainiai ir kaitvietės

27.51.28.30

27.51.28.30

Buitinių elektrinių viryklių plokštės,
lankainiai ir kaitvietės

Electric cooking plates, boiling rings and
hobs for domestic use

Domestic electric grills and roasters

Buitiniai elektriniai keptuvai ir krosnelės

27.51.28.50

27.51.28.50

Buitiniai elektriniai keptuvai ir krosnelės

Domestic electric grills and roasters

Domestic electric ovens for building-in

Buitinės elektrinės įmontuojamosios
orkaitės

27.51.28.70

27.51.28.70

Buitinės elektrinės įmontuojamosios
orkaitės

Domestic electric ovens for building-in

27.51.28.90

27.51.28.90

Buitinės elektrinės orkaitės (išskyrus
įmontuojamąsias orkaites, mikrobangų
krosneles)

Domestic electric ovens (excluding those
for building-in, microwave ovens)

Buitinės elektrinės orkaitės (išskyrus
Domestic electric ovens (excluding those
įmontuojamąsias orkaites, mikrobangų
for building-in, microwave ovens)
krosneles)
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Electric heating resistors (excluding of
carbon)

Kontaktiniai elektros kaitinamieji varžai
(išskyrus anglinius)

27.51.29.00

27.51.29.00

Kontaktiniai elektros kaitinamieji varžai
(išskyrus anglinius)

Electric heating resistors (excluding of
carbon)

Parts for vacuum cleaners

Dulkių siurblių dalys

27.51.30.10

27.51.30.10

Dulkių siurblių dalys

Parts for vacuum cleaners

Parts for electro-mechanical domestic
appliances with a self-contained electric
motor (excluding parts for vacuum
cleaners)

Buitinių elektromechaninių prietaisų su
įmontuotais elektros varikliais dalys
(išskyrus dulkių siurblių dalis)

27.51.30.30

27.51.30.30

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)

Parts for shavers and hair clippers with a
self-contained electric motor

Skustuvų ir plaukų kirpimo mašinėlių su
įmontuotu elektros varikliu dalys

27.51.30.50

27.51.30.50

Skustuvų ir plaukų kirpimo mašinėlių su
įmontuotu elektros varikliu dalys

Parts for shavers and hair clippers with a
self-contained electric motor

Parts of appliances of HS 8516

Prietaisų, priskirtų SS 85.16 pozicijai,
dalys

27.51.30.70

27.51.30.70

Prietaisų, priskirtų HS 85.16 pozicijai,
dalys

Parts of appliances of HS 8516

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)

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)

27.52.11.13

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)

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)

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)

27.52.11.15

27.52.11.15

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)

Other domestic cooking appliances and
plate warmers, of iron or steel or of
copper, non-electric

Kiti buitiniai neelektriniai virimo ir
kepimo įtaisai ir plokšti šildytuvai iš
geležies, plieno ar vario

27.52.11.90

27.52.11.90

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

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 )

Buitiniai geležies arba plieno dujiniai
įtaisai (įskaitant šildytuvus, groteles,
židinius, kaitintuvus, kūrenamus dujomis
ir kitu kuru) (išskyrus virimo ir kepimo
įtaisus ir plokščius šildytuvus)

27.52.12.34

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 )

27.52.12.50

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)

27.52.12.70

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)

Buitiniai geležies arba plieno įtaisai,
Iron or steel liquid fuel domestic
kūrenami skystuoju kuru, įskaitant
appliances, including heaters, grates, fires
šildytuvus, groteles, židinius ir kaitintuvus
and braziers (excluding cooking
(išskyrus virimo ir kepimo įtaisus ir
appliances and plate warmers)
plokščius šildytuvus)
Buitiniai geležies arba plieno įtaisai su
Iron or steel solid fuel domestic
dūmtraukiais, kūrenami kietuoju kuru
appliances, including heaters, grates, fires
(įskaitant šildytuvus, groteles, židinius,
and braziers (excluding cooking
kaitintuvus; išskyrus virimo ir kepimo
appliances and plate warmers)
įtaisus bei plokščius šildytuvus)
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Niekur kitur nepriskirti neelektriniai
Air heaters or hot air distributors n.e.c., of
šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš
iron or steel, non-electric
geležies arba plieno

27.52.13.00

27.52.13.00

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

Non-electric instantaneous or storage
water heaters

Neelektriniai tekančiojo arba
netekančiojo vandens šildytuvai

27.52.14.00

27.52.14.00

Neelektriniai tekančiojo arba
netekančiojo vandens šildytuvai

Non-electric instantaneous or storage
water heaters

Iron or steel parts of stoves, cookers,
plate warmers and similar non-electric
domestic appliances

Geležies arba plieno krosnių, viryklių,
plokščiųjų šildytuvų ir panašių
neelektrinių buitinių prietaisų dalys iš
geležies arba plieno

27.52.20.00

Geležies arba plieno krosnių, viryklių,
plokščiųjų šildytuvų ir panašių
neelektrinių buitinių prietaisų dalys iš
geležies arba plieno

Iron or steel parts of stoves, cookers,
plate warmers and similar non-electric
domestic appliances

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 accumulator chargers,
sunbeds, sunlamps and similar
suntanning equipment)

Mašinos, atliekančios vertimo ar žodžių
paieškos funkcijas, antenų stiprintuvai ir
kitos elektrinės mašinos ir aparatai,
atliekantys tam tikras funkcijas, tiksliai
neapibrėžti ar nepriskirti kitai SS 85
pozicijai (išskyrus akumuliatorių
įkroviklius, soliariumų gultus, lempas ir
panašią soliariumų įrangą)

27.90.11.50

27.90.11.50

Mašinos, atliekančios vertimo ar žodžių
paieškos funkcijas, antenų stiprintuvai ir
kitos elektrinės mašinos ir aparatai,
atliekantys tam tikras funkcijas, tiksliai
neapibrėžti ar nepriskirti kitai HS 85
pozicijai (išskyrus akumuliatorių
įkroviklius, 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 accumulator chargers,
sunbeds, sunlamps and similar
suntanning equipment)

Electrical insulators (excluding of glass or Elektros izoliatoriai (išskyrus stiklinius ar
ceramics)
keraminius)

27.90.12.30

27.90.12.30

Elektros izoliatoriai (išskyrus stiklinius ar
keraminius)

Electrical insulators (excluding of glass or
ceramics)
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
Carbon electrodes for furnaces

27.52.20.00

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

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

27.90.12.80

27.90.12.80

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

Carbon electrodes for furnaces

Krosnyse naudojami angliniai elektrodai

27.90.13.30

27.90.13.30

Krosnyse naudojami angliniai elektrodai

Carbon electrodes (excluding for
furnaces)

Angliniai elektrodai (išskyrus naudojamus
krosnyse)

27.90.13.50

27.90.13.50

Angliniai elektrodai (išskyrus naudojamus Carbon electrodes (excluding for
krosnyse)
furnaces)

Carbon brushes

Angliniai šepetėliai

27.90.13.70

27.90.13.70

Angliniai šepetėliai

Carbon brushes

Articles of graphite or other carbon for
electrical purposes (excluding carbon
electrodes and brushes)

Elektrotechniniai dirbiniai iš grafito arba
kitos rūšies anglies (išskyrus anglinius
elektrodus ar šepetėlius)

27.90.13.90

27.90.13.90

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)

Indicator panels incorporating liquid
crystal display (LCD)

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais
(LCD)

27.90.20.20

27.90.20.20

Švieslentės su skystųjų kristalų įtaisais
(LCD)

Indicator panels incorporating liquid
crystal display (LCD)

Indicator panels incorporating light
emitting diodes (LED)

Švieslentės su šviesos diodais (LED)

27.90.20.50

27.90.20.50

Švieslentės su šviesos diodais (LED)

Indicator panels incorporating light
emitting diodes (LED)

Electrical apparatus for sound or visual
signalling, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti elektriniai garso
arba vaizdo signalizacijos aparatai

27.90.20.80

27.90.20.80

Niekur kitur nepriskirti elektriniai garso
arba vaizdo signalizacijos aparatai

Electrical apparatus for sound or visual
signalling, n.e.c.

Electric soldering irons and guns

Elektriniai lituokliai ir litavimo pistoletai

27.90.31.09

27.90.31.09

Elektriniai lituokliai ir litavimo pistoletai

Electric soldering irons and guns

Electric brazing or soldering machines

Elektrinės kietojo arba minkštojo litavimo

27.90.31.18

Elektrinės kietojo arba minkštojo litavimo Electric brazing or soldering machines
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mašinos ir aparatai (išskyrus lituoklius ir
litavimo pistoletus)

and apparatus (excluding soldering irons
and guns)
Electric machines and apparatus for
resistance welding of metal

Electric machines and apparatus for
resistance welding of metal

Elektrinės varžinio (kontaktinio) metalų
suvirinimo mašinos ir aparatai

27.90.31.45

27.90.31.45

Elektrinės varžinio (kontaktinio) metalų
suvirinimo mašinos ir aparatai

Fully or partly automatic electric
machines for arc welding of metals
(including plasma arc)

Automatinės arba pusiau automatinės
lankinio (įskaitant plazmos lanką) metalų
suvirinimo mašinos ir aparatai

27.90.31.54

27.90.31.54

Automatinės arba pusiau automatinės
Fully or partly automatic electric
lankinio (įskaitant plazmos lanką) metalų machines for arc welding of metals
suvirinimo mašinos ir aparatai
(including plasma arc)

Other for manual welding with coated
electrodes

Kiti rankiniai suvirinimo glaistytaisiais
elektrodais aparatai

27.90.31.63

27.90.31.63

Kiti rankiniai suvirinimo glaistytaisiais
elektrodais aparatai

Other shielded arc welding

Kitos lankinio metalų suvirinimo mašinos
ir aparatai

27.90.31.72

27.90.31.72

Kitos lankinio metalų suvirinimo mašinos
Other shielded arc welding
ir aparatai

Electrical machines and apparatus for
welding or spraying of metals, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos elektrinės
metalų suvirinimo ar purškimo mašinos ir
aparatai

27.90.31.81

27.90.31.81

Niekur kitur nepriskirtos elektrinės
Electrical machines and apparatus for
metalų suvirinimo ar purškimo mašinos ir
welding or spraying of metals, n.e.c.
aparatai

Electrical machines and apparatus for
welding thermoplastic materials
(excluding wire bonders of a kind used
for the manufacture of semiconductor
devices)

Elektros termoplastinių medžiagų
suvirinimo mašinos ir aparatai (išskyrus
termokompresinius vielos prijungtuvus,
naudojamus puslaidininkių įtaisų
gamyboje)

27.90.31.91

27.90.31.91

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)

Parts of machines and apparatus of HS
8515

Staklių, priskirtų SS 85.15 pozicijai, dalys
ir reikmenys

27.90.32.00

27.90.32.00

Staklių, priskirtų HS 85.15 pozicijai, dalys
ir reikmenys

Parts of machines and apparatus of HS
8515

Parts of electrical signalling, safety or
traffic control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations and
airfields

Geležinkelių, tramvajų, kelių, vidaus
vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų
įrenginių ir aerodromų elektrinių
signalizavimo, saugos arba eismo
valdymo ar reguliavimo prietaisų dalys

27.90.33.30

27.90.33.30

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

Parts of apparatus of HS 8531

Aparatų, priskirtų SS 85.31 pozicijai, dalys

27.90.33.50

27.90.33.50

Aparatų, priskirtų HS 85.31 pozicijai,
dalys

Parts of apparatus of HS 8531

Parts of electrical machines/apparatus
with individual functions, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos individualios
paskirties elektrinių mašinų ir (arba)
aparatų dalys

27.90.33.70

27.90.33.70

Niekur kitur nepriskirtos individualios
paskirties elektrinių mašinų ir (arba)
aparatų dalys

Parts of electrical machines/apparatus
with individual functions, n.e.c.

Electrical parts of machinery or
apparatus, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ar
aparatų elektrinės dalys

27.90.33.90

27.90.33.90

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ar
aparatų elektrinės dalys

Electrical parts of machinery or
apparatus, n.e.c.

27.90.41.30

Rectifiers (excluding of a kind used with
Lygintuvai (išskyrus telekomunikacijų
telecommunication apparatus, automatic
aparatūros, automatinių duomenų
data-processing machines and units
apdorojimo mašinų ir jų įtaisų lygintuvus)
thereof)

27.90.41.40

Telekomunikacijų aparatūros,
automatinių duomenų apdorojimo
mašinų maitinimo blokai ir jų dalys

Rectifiers (excluding of a kind used with
Lygintuvai (išskyrus telekomunikacijų
telecommunication apparatus, automatic
aparatūros, automatinių duomenų
data-processing machines and units
apdorojimo mašinų ir jų įtaisų lygintuvus)
thereof)
Power supply units for
Telekomunikacijų aparatūros,
telecommunication apparatus, automatic
automatinių duomenų apdorojimo
data-processing machines and units
mašinų maitinimo blokai ir jų dalys
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Inverters having a power handling
capacity ≤ 7,5 kVA

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia ne
didesnė kaip 7,5 kVA

27.90.41.53

27.90.41.53

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia ne
didesnė kaip 7,5 kVA

Inverters having a power handling
capacity ≤ 7,5 kVA

Inverters having a power handling
capacity > 7,5 kVA

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia
didesnė kaip 7,5 kVA

27.90.41.55

27.90.41.55

Apgręžikliai (inverteriai), kurių galia
didesnė kaip 7,5 kVA

Inverters having a power handling
capacity > 7,5 kVA

Static converters (excluding
polycrystalline semiconductors,
converters specially designed for
welding, without welding equipment,
accumulator chargers, rectifiers,
inverters)

Statiniai keitikliai (išskyrus polikristalinius
puslaidininkius lygintuvus, keitiklius,
specialiai sukurtus suvirinimui be
suvirinimo įrangos, akumuliatorių
įkroviklius, lygintuvus, inverterius)

27.90.41.70

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)

Parts of static converters, n.e.c. (excl.
electronic assemblies of a kind used with
telecommunication apparatus, automatic
data-processing machines and units
thereof)

Niekur kitur nepriskirtos statinių keitiklių
dalys (išskyrus telekomunikacijų
aparatūros, automatinių duomenų
apdorojimo mašinų ir jų dalių
elektroninius mazgus)

27.90.41.90

27.90.41.90

Niekur kitur nepriskirtos statinių keitiklių
dalys (išskyrus telekomunikacijų
aparatūros, automatinių duomenų
apdorojimo mašinų ir jų dalių
elektroninius mazgus)

Parts of static converters, n.e.c. (excl.
electronic assemblies of a kind used with
telecommunication apparatus, automatic
data-processing machines and units
thereof)

Fuel cells

Kuro elementai

27.90.42.00

27.90.42.00

Kuro elementai

Fuel cells

Surge suppressors for a voltage > 1 kV

Viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei
kaip 1 Kv įtampai

27.90.43.00

27.90.43.00

Viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei
kaip 1 kV įtampai

Surge suppressors for a voltage > 1 kV
Appliance cords, extension cords, and
other electrical cord sets, for a voltage ≤
1 kV, with insulated wire and connectors

27.90.41.70

Prietaisų laidai, ilgintuvai ir kiti elektros
Appliance cords, extension cords, and
laidų rinkiniai, skirti ne aukštesnei kaip 1
other electrical cord sets, for a voltage ≤
Kv įtampai, su izoliuotaisiais laidais ir
1 kV, with insulated wire and connectors
jungtimis

27.90.44.00

27.90.44.00

Prietaisų laidai, ilgintuvai ir kiti elektros
laidų rinkiniai, skirti ne aukštesnei kaip 1
kVįtampai, su izoliuotaisiais laidais ir
jungtimis

Particle accelerators

Dalelių greitintuvai

27.90.45.10

27.90.45.10

Dalelių greitintuvai

Particle accelerators

Signal generators

Signalų generatoriai

27.90.45.30

27.90.45.30

Signalų generatoriai

Signal generators

27.90.45.50

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)
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.

Elektromagnetinės reguliuojamosios ir
Electro-magnetic couplings, clutches and
nereguliuojamosios sankabos bei
brakes (excluding mechanical hydraulic
stabdžiai (išskyrus elektromagnetinių
or pneumatic brakes controlled by
įtaisų valdomus mechaninius hidraulinius
electro-magnetic devices)
ar pneumatinius stabdžius)

27.90.45.50

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.

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

27.90.45.60

27.90.45.60

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

Sunbeds, sunlamps and similar
suntanning equipment

Soliariumų gultai, lempos ir panaši
soliariumų įranga

27.90.45.70

27.90.45.70

Soliariumų gultai, lempos ir panaši
soliariumų įranga

Sunbeds, sunlamps and similar
suntanning equipment

Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti

27.90.51.00

27.90.51.00

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti

Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits
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having a reactive power handling
capacity ≥ 0,5 kvar

50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių
reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar

50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių
having a reactive power handling
reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar capacity ≥ 0,5 kvar

Fixed electrical capacitors, tantalum or
aluminium electrolytic (excluding power
capacitors)

Pastovieji elektros kondensatoriai,
tantaliniai arba aliumininiai elektrolitiniai
(išskyrus jėgos kondensatorius)

27.90.52.20

27.90.52.20

Pastovieji elektros kondensatoriai,
Fixed electrical capacitors, tantalum or
tantaliniai arba aliumininiai elektrolitiniai aluminium electrolytic (excluding power
(išskyrus jėgos kondensatorius)
capacitors)

Other fixed electrical capacitors n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti pastovieji
elektros kondensatoriai

27.90.52.40

27.90.52.40

Kiti, niekur kitur nepriskirti pastovieji
elektros kondensatoriai

Other fixed electrical capacitors n.e.c.

Variable capacitors (including pre-sets)

Kintamieji kondensatoriai (įskaitant
derinamuosius)

27.90.53.00

27.90.53.00

Kintamieji kondensatoriai (įskaitant
derinamuosius)

Variable capacitors (including pre-sets)

Fixed electrical resistors for a power
handling capacity ≤ 20 W (excluding
heating resistors and fixed carbon
resistors, composition or film types)

Pastovieji elektros varžai (išskyrus
kaitinamuosius varžus ir pastoviuosius
anglinius varžus, kompozicinius arba
plėvelinius), kurių leidžiamas apkrovimas
ne didesnis kaip 20 W

27.90.60.35

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)

Fixed electrical resistors for a power
handling capacity > 20 W (excluding
heating resistors and fixed carbon
resistors, composition or film types)

Pastovieji elektros varžai (išskyrus
kaitinamuosius varžus ir pastoviuosius
anglinius varžus, kompozicinius arba
plėvelinius), kurių leidžiamas apkrovimas
didesnis kaip 20 W

27.90.60.37

27.90.60.37

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)

Kintamieji vieliniai varžai, kurių
Wirewound variable resistors for a power
leidžiamas apkrovimas ne didesnis kaip
handling capacity ≤ 20 W
20 W

27.90.60.55

27.90.60.55

Kintamieji vieliniai varžai, kurių
leidžiamas apkrovimas ne didesnis kaip
20 W

Wirewound variable resistors for a power
handling capacity ≤ 20 W

Kintamieji vieliniai varžai, kurių
Wirewound variable resistors for a power
leidžiamas apkrovimas didesnis kaip 20
handling capacity > 20 W
W

27.90.60.57

27.90.60.57

Kintamieji vieliniai varžai, kurių
leidžiamas apkrovimas didesnis kaip 20
W

Wirewound variable resistors for a power
handling capacity > 20 W
Fixed carbon resistors, composition or
film types (excluding heating resistors);
electrical variable resistors, including
rheostats and potentiometers (excluding
wirewound variable resistors and heating
resistors)

27.90.60.35

Fixed carbon resistors, composition or
film types (excluding heating resistors);
electrical variable resistors, including
rheostats and potentiometers (excluding
wirewound variable resistors and heating
resistors)

Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai
arba plėveliniai (išskyrus kaitinamuosius
varžus); elektros kintamieji varžai,
įskaitant reostatus ir potenciometrus
(išskyrus vielinius kintamuosius varžus ir
kaitinamuosius varžus)

27.90.60.80

27.90.60.80

Pastovieji angliniai varžai, kompoziciniai
arba plėveliniai (išskyrus kaitinamuosius
varžus); elektros kintamieji varžai,
įskaitant reostatus ir potenciometrus
(išskyrus vielinius kintamuosius varžus ir
kaitinamuosius varžus)

Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for railways or
tramways

Elektrinė geležinkelių ar tramvajų bėgių
signalizavimo, saugos arba eismo
reguliavimo įranga

27.90.70.10

27.90.70.10

Elektrinė geležinkelių ar tramvajų bėgių
signalizavimo, saugos arba eismo
reguliavimo įranga

Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for railways or
tramways

Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for roads, inland
waterways, parking facilities, port
installations or airfields

Kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo
aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų
elektriniai signalizavimo, saugos arba
eismo reguliavimo įrenginiai

27.90.70.30

27.90.70.30

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

Parts of fixed, variable or adjustable (pre- Pastoviųjų, kintamųjų ar derinamųjų
set) electrical capacitors
kondensatorių dalys

27.90.81.00

27.90.81.00

Pastoviųjų, kintamųjų ar derinamųjų
kondensatorių dalys

Parts of fixed, variable or adjustable (preset) electrical capacitors

Parts of electrical resistors (including for

27.90.82.00

27.90.82.00

Elektros varžų (įskaitant reostatus ir

Parts of electrical resistors (including for
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rheostats and potentiometers) (excluding potenciometrus) dalys, išskyrus
for heating resistors)
kaitinamųjų varžų dalis
Lightning arresters, voltage limiters and
surge suppressors, for a voltage > 1.kV

Žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai ir
viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei
kaip 1 kV įtampai

27.99.00.Z0

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

potenciometrus) dalys, išskyrus
kaitinamųjų varžų dalis

rheostats and potentiometers) (excluding
for heating resistors)

27.99.00.Z0

Žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai ir
viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei
kaip 1 kV įtampai

Lightning arresters, voltage limiters and
surge suppressors, for a voltage > 1.kV
Parts suitable for use solely or principally
with electric motors and generators,
electric generating sets and rotary
converters, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos dalys, skirtos
Parts suitable for use solely or principally
vien tik arba daugiausia su elektros
with electric motors and generators,
varikliais ir generatoriais, elektros
electric generating sets and rotary
generatoriniais agregatais ir vieninkariais
converters, n.e.c.
elektros keitikliais

27.99.00.Z1

27.99.00.Z1

Niekur kitur nepriskirtos dalys, skirtos
vien tik arba daugiausia su elektros
varikliais ir generatoriais, elektros
generatoriniais agregatais ir vieninkariais
elektros keitikliais

Outboard motors for marine propulsion

Pakabinamieji laivų varikliai

28.11.11.00

28.11.11.00

Pakabinamieji laivų varikliai

Outboard motors for marine propulsion

Spark ignition reciprocating or rotary
internal combustion piston engines for
marine propulsion (excluding outboard
motors) and for other use (excluding
aircraft engines and engines for vehicles
of CN chapter 87)

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamuoju
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio
judėjimu (išskyrus pakabinamuosius
variklius) ir kitoms reikmėms skirti
varikliai (išskyrus orlaivių variklius ir KN
87 skirsnio transporto priemonių
variklius)

28.11.12.00

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamuoju
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio
judėjimu (išskyrus pakabinamuosius
variklius) ir kitoms reikmėms skirti
varikliai (išskyrus orlaivių variklius ir CN
87 skirsnio transporto priemonių
variklius)

Spark ignition reciprocating or rotary
internal combustion piston engines for
marine propulsion (excluding outboard
motors) and for other use (excluding
aircraft engines and engines for vehicles
of CN chapter 87)

Compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or
semi-diesel engine) for wheeled
agricultural or forestry tractors

Ratinių žemės arba miškų ūkio traktorių
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau
dyzeliniai varikliai)

29.10.13.00

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)

Marine propulsion compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power ≤ 200
kW

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), kurių galia ne
didesnė kaip 200 kW

28.11.13.11

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), kurių galia ne
didesnė kaip 200 kW

Marine propulsion compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power ≤ 200
kW

Marine propulsion compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power > 200
kW but ≤ 1 000 kW

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), kurių galia
didesnė kaip 200 kW, bet ne didesnė
kaip 1 000 kW

28.11.13.15

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), 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

Marine propulsion compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power > 1
000 kW

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), kurių galia
didesnė kaip 1 000 kW

28.11.13.19

Laivų stūmokliniai vidaus degimo varikliai
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba
pusiau dyzeliniai varikliai), 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

Rail traction compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel)

Bėginių transporto priemonių
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau
dyzeliniai varikliai)

28.11.13.20

Bėginių transporto priemonių
Rail traction compression-ignition
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
internal combustion piston engines
slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau
(diesel or semi-diesel)
dyzeliniai varikliai)
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Industrial use compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power ≤ 15
kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), kurių
galia ne didesnė kaip 15 kW

Industrial use compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power > 15
kW but ≤ 30 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 30
kW but ≤ 50 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 50
kW but ≤ 100 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 100
kW but ≤ 200 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 200
kW but ≤ 300 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 300
kW but ≤ 500 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 500
kW but ≤ 1 000 kW

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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 > 1

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), kurių
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28.11.13.31

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), kurių
galia ne didesnė kaip 15 kW

Industrial use compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power ≤ 15
kW

28.11.13.33

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.35

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.37

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.53

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.55

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.57

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.73

28.11.13.73

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), 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

28.11.13.75

28.11.13.75

Pramoniniai stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai), kurių

Industrial use compression-ignition
internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel) of a power > 1

28.11.13.31

28.11.13.33

28.11.13.35

28.11.13.37

28.11.13.53

28.11.13.55

28.11.13.57
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000 kW

galia didesnė kaip 1 000 kW

Steam turbines and other vapour
turbines

Vandens ir kitų garų turbinos

28.11.21.60

Hydraulic turbines and water wheels

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Gas turbines (excluding turbojets and
turboprops)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

galia didesnė kaip 1 000 kW

000 kW

28.11.21.60

Vandens ir kitų garų turbinos

Steam turbines and other vapour
turbines

28.11.22.00

28.11.22.00

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Hydraulic turbines and water wheels

Dujų turbinos (išskyrus turboreaktyvinius
ir turbosraigtinius variklius)

28.11.23.00

28.11.23.00

Dujų turbinos (išskyrus turboreaktyvinius Gas turbines (excluding turbojets and
ir turbosraigtinius variklius)
turboprops)

Generating sets, wind-powered

Vėjo varomi generatoriniai agregatai

28.11.24.00

28.11.24.00

Vėjo varomi generatoriniai agregatai

Generating sets, wind-powered

Parts for steam turbines and other
vapour turbines

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

28.11.31.00

28.11.31.00

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

Parts for steam turbines and other
vapour turbines

Parts for hydraulic turbines and water
wheels (including regulators)

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys,
įskaitant reguliatorius

28.11.32.00

28.11.32.00

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, Parts for hydraulic turbines and water
įskaitant reguliatorius
wheels (including regulators)

Parts of gas turbines (excluding turbojets and turbo-propellers)

Dujų turbinų dalys (išskyrus
turboreaktyvinius ir turbosraigtinius
variklius)

28.11.33.00

28.11.33.00

Dujų turbinų dalys (išskyrus
turboreaktyvinius ir turbosraigtinius
variklius)

Parts of gas turbines (excluding turbojets and turbo-propellers)

Parts suitable for use solely or principally
with spark-ignition internal combustion
piston engines (excluding for aircraft
engines)

Vien tik ar daugiausia stūmoklinių
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
variklių dalys (išskyrus orlaivių variklių
dalis)

28.11.41.00

28.11.41.00

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)

Parts suitable for use solely or principally
Vien tik ar daugiausia dyzelinių vidaus
with compression-ignition internal
degimo variklių dalys
combustion piston engines

28.11.42.00

28.11.42.00

Vien tik ar daugiausia dyzelinių vidaus
degimo variklių dalys

Parts suitable for use solely or principally
with compression-ignition internal
combustion piston engines

Hydraulic cylinders

Hidrauliniai cilindrai

28.12.11.30

28.12.11.30

Hidrauliniai cilindrai

Hydraulic cylinders

Pneumatic linear acting actuators
(including cylinders)

Pneumatinės tiesinio veikimo pavaros
(įskaitant cilindrus)

28.12.11.80

28.12.11.80

Pneumatinės tiesinio veikimo pavaros
(įskaitant cilindrus)

Pneumatic linear acting actuators
(including cylinders)

Rotating hydraulic and pneumatic
motors

Hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

28.12.12.00

28.12.12.00

Hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

Rotating hydraulic and pneumatic
motors

Hydraulic pumps (piston)

Hidrauliniai siurbliai (stūmokliniai)

28.12.13.20

28.12.13.20

Hidrauliniai siurbliai (stūmokliniai)

Hydraulic pumps (piston)

Hydraulic pumps (gear)

Hidrauliniai siurbliai (krumpliaratiniai)

28.12.13.50

28.12.13.50

Hidrauliniai siurbliai (krumpliaratiniai)

Hydraulic pumps (gear)

Hydraulic pumps (vane)

Hidrauliniai siurbliai (mentiniai)

28.12.13.80

28.12.13.80

Hidrauliniai siurbliai (mentiniai)

Hydraulic pumps (vane)

Pressure-reducing valves combined with
filters or lubricators

Slėgio mažinimo vožtuvai su filtrais arba
tepalinėmis

28.12.14.20

28.12.14.20

Slėgio mažinimo vožtuvai su filtrais arba
tepalinėmis

Pressure-reducing valves combined with
filters or lubricators

Valves for the control of oleohydraulic
power transmission

Alyvinių hidraulinių jėgos pavarų
valdymo vožtuvai

28.12.14.50

28.12.14.50

Alyvinių hidraulinių jėgos pavarų
valdymo vožtuvai

Valves for the control of oleohydraulic
power transmission

Valves for the control of pneumatic
power transmission

Pneumatinių jėgos pavarų valdymo
vožtuvai

28.12.14.80

28.12.14.80

Pneumatinių jėgos pavarų valdymo
vožtuvai

Valves for the control of pneumatic
power transmission

Reciprocating positive displacement
hydraulic units, with pumps

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo
judesio hidrauliniai įtaisai su siurbliais

28.12.15.30

28.12.15.30

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo
judesio hidrauliniai įtaisai su siurbliais

Reciprocating positive displacement
hydraulic units, with pumps

Rotary positive displacement hydraulic

Stūmokliniai sukamojo judesio

28.12.15.80

28.12.15.80

Stūmokliniai sukamojo judesio

Rotary positive displacement hydraulic
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units, with pumps

hidrauliniai įtaisai su siurbliais

Hydraulic systems, with cylinders as
actuators

Hidraulinės sistemos su cilindrais,
naudojamais kaip pavaros

28.12.16.30

Hydraulic systems, with actuators other
than cylinders

Hidraulinės sistemos su pavaromis
(išskyrus cilindrus)

Parts of fluid power equipment

Hidraulinės įrangos dalys

Pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device, for dispensing
fuel or lubricants, of the type used in
filling stations or in garages

Siurbliai su pritvirtintais matavimo
prietaisais arba siurbliai, prie kurių šie
prietaisai gali būti pritvirtinti, skirti
degalams arba tepalams pilstyti,
naudojami degalinėse arba garažuose

Pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device, for dispensing
liquids (excl.pumps for dispensing fuel or
lubricants, of the type used in filling
stations or in garages)

Skysčių siurbliai su pritvirtintais
matavimo prietaisais arba siurbliai, prie
kurių šie prietaisai gali būti pritvirtinti
(išskyrus degalų arba tepalų pilstymo
siurblius, naudojamus degalinėse arba
garažuose)

Hand pumps for liquids, excluding
pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device

Rankiniai skysčių siurbliai, išskyrus
siurblius su pritvirtintais matavimo
prietaisais arba siurblius, prie kurių šie
prietaisai gali būti pritvirtinti

Fuel, lubricating or cooling-medium
pumps for internal combustion engines

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

hidrauliniai įtaisai su siurbliais

units, with pumps

28.12.16.30

Hidraulinės sistemos su cilindrais,
naudojamais kaip pavaros

Hydraulic systems, with cylinders as
actuators

28.12.16.80

28.12.16.80

Hidraulinės sistemos su pavaromis
(išskyrus cilindrus)

Hydraulic systems, with actuators other
than cylinders

28.12.20.00

28.12.20.00

Hidraulinės įrangos dalys

Parts of fluid power equipment

28.13.11.05

Siurbliai su pritvirtintais matavimo
prietaisais arba siurbliai, prie kurių šie
prietaisai gali būti pritvirtinti, skirti
degalams arba tepalams pilstyti,
naudojami degalinėse arba garažuose

Pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device, for dispensing
fuel or lubricants, of the type used in
filling stations or in garages

28.13.11.25

Skysčių siurbliai su pritvirtintais
matavimo prietaisais arba siurbliai, prie
kurių šie prietaisai gali būti pritvirtinti
(išskyrus degalų arba tepalų pilstymo
siurblius, naudojamus degalinėse arba
garažuose)

Pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device, for dispensing
liquids (excl.pumps for dispensing fuel or
lubricants, of the type used in filling
stations or in garages)

28.13.11.45

28.13.11.45

Rankiniai skysčių siurbliai, išskyrus
siurblius su pritvirtintais matavimo
prietaisais arba siurblius, prie kurių šie
prietaisai gali būti pritvirtinti

Hand pumps for liquids, excluding
pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių
siurbliai stūmokliniams vidaus degimo
varikliams

28.13.11.65

28.13.11.65

Degalų, tepalų arba aušinimo skysčių
siurbliai stūmokliniams vidaus degimo
varikliams

Fuel, lubricating or cooling-medium
pumps for internal combustion engines

Concrete pumps

Betono siurbliai

28.13.11.85

28.13.11.85

Betono siurbliai

Concrete pumps

Positive displacement reciprocating
pumps, dosing and proportioning

Dozavimo ir paskirstymo siurbliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu

28.13.12.20

28.13.12.20

Dozavimo ir paskirstymo siurbliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu

Positive displacement reciprocating
pumps, dosing and proportioning

In-line reciprocating piston pumps

Vienaeiliai siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu

28.13.12.50

28.13.12.50

Vienaeiliai siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu

In-line reciprocating piston pumps

Positive displacement reciprocating
pumps, diaphragm

Diafragminiai siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu

28.13.12.80

28.13.12.80

Diafragminiai siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu

Positive displacement reciprocating
pumps, diaphragm

Positive displacement pumps, rotary,
gear

Stūmokliniai rotaciniai, krumpliaratiniai
siurbliai

28.13.13.20

28.13.13.20

Stūmokliniai rotaciniai, krumpliaratiniai
siurbliai

Positive displacement pumps, rotary,
gear

Positive displacement pumps, rotary,
vane

Stūmokliniai rotaciniai, mentiniai siurbliai

28.13.13.40

28.13.13.40

Stūmokliniai rotaciniai, mentiniai siurbliai

Positive displacement pumps, rotary,
vane

Positive displacement pumps, rotary,
screw

Stūmokliniai rotaciniai, sraigtiniai siurbliai

28.13.13.60

28.13.13.60

Stūmokliniai rotaciniai, sraigtiniai siurbliai

Positive displacement pumps, rotary,
screw

Positive displacement pumps, rotary
(including peristaltic, rotary lobe and

Stūmokliniai rotaciniai siurbliai (įskaitant
vibracinius, sparninius ir vienmenčius

28.13.13.80

28.13.13.80

Stūmokliniai rotaciniai siurbliai (įskaitant
vibracinius, sparninius ir vienmenčius

Positive displacement pumps, rotary
(including peristaltic, rotary lobe and
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helical rotor pumps) (excluding hydraulic siurblius) (išskyrus hidraulinius agregatus,
units, gear pumps, vane pumps, screw
krumpliaratinius, mentinius, sraigtinius
pumps)
siurblius)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

siurblius) (išskyrus hidraulinius agregatus, helical rotor pumps) (excluding hydraulic
krumpliaratinius, mentinius, sraigtinius
units, gear pumps, vane pumps, screw
siurblius)
pumps)

Submersible motor, single-stage
rotodynamic drainage and sewage
pumps

Vienpakopiai panardinamieji rotoriniai
drenažiniai ir nuotekų šalinimo siurbliai

28.13.14.13

28.13.14.13

Vienpakopiai panardinamieji rotoriniai
drenažiniai ir nuotekų šalinimo siurbliai

Submersible motor, multi-stage
rotodynamic pumps

Daugiapakopiai panardinamieji rotoriniai
siurbliai

28.13.14.15

28.13.14.15

Daugiapakopiai panardinamieji rotoriniai Submersible motor, multi-stage
siurbliai
rotodynamic pumps

Glandless impeller pumps for heating
systems and warm water supply

Rotoriniai šildymo sistemų ir karšto
vandens tiekimo siurbliai be riebokšlių

28.13.14.17

28.13.14.17

Rotoriniai šildymo sistemų ir karšto
vandens tiekimo siurbliai be riebokšlių

Rotodynamic pumps ≤ 15 mm discharge

Rotoriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo
ne didesnis kaip 15 mm

28.13.14.20

28.13.14.20

Rotoriniai siurbliai, kurių žiočių skersmuo
Rotodynamic pumps ≤ 15 mm discharge
ne didesnis kaip 15 mm

Centrifugal pumps with a discharge
outlet diameter > 15 mm, channel
impeller pumps, side channel pumps,
peripheral pumps and regenerative
pumps

Išcentriniai siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm, kanaliniai
rotoriniai, sūkuriniai, pakraštiniai ir
regeneraciniai siurbliai

28.13.14.30

Centrifugal pumps with a discharge
Išcentriniai siurbliai, kurių žiočių
outlet diameter > 15 mm, channel
skersmuo didesnis kaip 15 mm, kanaliniai
impeller pumps, side channel pumps,
rotoriniai, sūkuriniai, pakraštiniai ir
peripheral pumps and regenerative
regeneraciniai siurbliai
pumps

Centrifugal pumps with a discharge
outlet diameter > 15 mm, single-stage
with a single entry impeller, close
coupled

Vienpakopiai išcentriniai su vienu
įsiurbimo rotoriumi vienblokiai siurbliai,
kurių žiočių skersmuo didesnis kaip
15 mm

28.13.14.51

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
Centrifugal pumps with a discharge
outlet diameter > 15 mm, single stage
with a single entry impeller, long coupled
Centrifugal pumps with a discharge
outlet diameter > 15 mm, single-stage
with double entry impeller

28.13.14.30

28.13.14.51

Submersible motor, single-stage
rotodynamic drainage and sewage
pumps

Glandless impeller pumps for heating
systems and warm water supply

Vienpakopiai išcentriniai su vienu
Centrifugal pumps with a discharge
įsiurbimo rotoriumi daugiablokiai
outlet diameter > 15 mm, single stage
siurbliai, kurių žiočių skersmuo didesnis
with a single entry impeller, long coupled
kaip 15 mm

28.13.14.53

28.13.14.53

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 double entry impeller

Vienpakopiai išcentriniai su dvigubu
įsiurbimo rotoriumi siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm

28.13.14.55

28.13.14.55

Vienpakopiai išcentriniai su dvigubu
įsiurbimo rotoriumi siurbliai, kurių žiočių
skersmuo didesnis kaip 15 mm

Centrifugal pumps with a discharge
outlet diameter > 15 mm, multi-stage
(including self-priming)

Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai, kurių
žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm
(įskaitant užsipildančiuosius)

28.13.14.60

28.13.14.60

Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai, kurių Centrifugal pumps with a discharge
žiočių skersmuo didesnis kaip 15 mm
outlet diameter > 15 mm, multi-stage
(įskaitant užsipildančiuosius)
(including self-priming)

Rotodynamic single-stage mixed flow or
axial pumps

Rotodinaminiai vienpakopiai
diagonaliniai arba ašiniai siurbliai

28.13.14.71

28.13.14.71

Rotodinaminiai vienpakopiai
diagonaliniai arba ašiniai siurbliai

Rotodynamic multi-stage mixed flow or
axial pumps

Daugiapakopiai diagonaliniai arba ašiniai
dinaminiai siurbliai

28.13.14.75

28.13.14.75

Daugiapakopiai diagonaliniai arba ašiniai Rotodynamic multi-stage mixed flow or
dinaminiai siurbliai
axial pumps

Other liquid pumps, liquid elevators

Kiti hidrauliniai siurbliai; skysčių keltuvai

28.13.14.80

28.13.14.80

Kiti hidrauliniai siurbliai; skysčių keltuvai

28.13.21.70

Rotaciniai stūmokliniai siurbliai, rotaciniai
Rotary piston vacuum pumps, sliding
siurbliai su slystančiomis mentėmis,
vane rotary pumps, molecular drag
molekuliniai siurbliai ir Rūtso siurbliai,
pumps, Roots pumps, diffusion pumps,
difuziniai siurbliai, kriogeniniai ir
cryopumps and adsorption pumps

Rotary piston vacuum pumps, sliding
vane rotary pumps, molecular drag
pumps, Roots pumps, diffusion pumps,
cryopumps and adsorption pumps
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adsorbciniai siurbliai

adsorbciniai siurbliai

Vacuum pumps of a kind used solely or
principally for the manufacture of
semiconductors or flat panel displays;
liquid ring

Vakuuminiai siurbliai, naudojami vien tik
arba daugiausia puslaidininkių arba
plokščiųjų ekranų gamybai; žiediniaiskystiniai siurbliai

28.13.21.90

28.13.21.90

Vakuuminiai siurbliai, naudojami vien tik
arba daugiausia puslaidininkių arba
plokščiųjų ekranų gamybai; žiediniaiskystiniai siurbliai

Vacuum pumps of a kind used solely or
principally for the manufacture of
semiconductors or flat panel displays;
liquid ring

Hand or foot-operated air pumps

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

28.13.22.00

28.13.22.00

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

Hand or foot-operated air pumps

Compressors for refrigeration equipment

Kompresoriai, naudojami šaldymo
įrenginiuose

28.13.23.00

28.13.23.00

Kompresoriai, naudojami šaldymo
įrenginiuose

Compressors for refrigeration equipment

Air compressors mounted on a wheeled
chassis for towing

Oro kompresoriai, sumontuoti ant
važiuoklės su ratais, skirti vilkti

28.13.24.00

28.13.24.00

Oro kompresoriai, sumontuoti ant
važiuoklės su ratais, skirti vilkti

Air compressors mounted on a wheeled
chassis for towing

Turbo-compressors, single stage

Vienpakopiai turbokompresoriai

28.13.25.30

28.13.25.30

Vienpakopiai turbokompresoriai

Turbo-compressors, single stage

Turbo-compressors, multistage

Daugiapakopiai turbokompresoriai

28.13.25.50

28.13.25.50

Daugiapakopiai turbokompresoriai

Turbo-compressors, multistage

28.13.26.30

Stūmokliniai kompresoriai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
Reciprocating displacement compressors
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis having a gauge pressure capacity ≤ 15
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas bar, giving a flow ≤ 60 m³/hour
per valandą ne didesnis kaip 60 m3

28.13.26.50

Stūmokliniai kompresoriai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
Reciprocating displacement compressors
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis having a gauge pressure capacity ≤ 15
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas bar, giving a flow per hour > 60 m³
per valandą didesnis kaip 60 m3

28.13.26.70

Stūmokliniai kompresoriai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
Reciprocating displacement compressors
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis having a gauge pressure capacity > 15
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas bar, giving a flow per hour ≤ 120 m³
per valandą ne didesnis kaip 120 m³

Stūmokliniai kompresoriai su
Reciprocating displacement compressors grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
having a gauge pressure capacity ≤ 15
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
bar, giving a flow ≤ 60 m³/hour
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą ne didesnis kaip 60 m3
Stūmokliniai kompresoriai su
Reciprocating displacement compressors grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
having a gauge pressure capacity ≤ 15
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
bar, giving a flow per hour > 60 m³
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą didesnis kaip 60 m3
Stūmokliniai kompresoriai su
Reciprocating displacement compressors grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
having a gauge pressure capacity > 15
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
bar, giving a flow per hour ≤ 120 m³
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą ne didesnis kaip 120 m³

28.13.26.30

28.13.26.50

28.13.26.70

Stūmokliniai kompresoriai su
Reciprocating displacement compressors grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
having a gauge pressure capacity > 15
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis
bar, giving a flow per hour > 120 m³
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas
per valandą didesnis kaip 120 m3

28.13.26.90

28.13.26.90

Stūmokliniai kompresoriai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
Reciprocating displacement compressors
judėjimu, kurių sukuriamas manometrinis having a gauge pressure capacity > 15
slėgis ne didesnis kaip 15 barų, o debitas bar, giving a flow per hour > 120 m³
per valandą didesnis kaip 120 m3

Rotary displacement compressors,
single-shaft

Vienveleniai rotaciniai stūmokliniai
kompresoriai

28.13.27.30

28.13.27.30

Vienveleniai rotaciniai stūmokliniai
kompresoriai

Rotary displacement compressors,
single-shaft

Multi-shaft screw compressors

Daugiaveleniai sraigtiniai kompresoriai

28.13.27.53

28.13.27.53

Daugiaveleniai sraigtiniai kompresoriai

Multi-shaft screw compressors

28.13.27.55

Daugiaveleniai kompresoriai (išskyrus
sraigtinius kompresorius)

Multi-shaft compressors (excluding screw
compressors)

28.13.28.00

Oro siurbliai ir ventiliacijos arba
recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos)
su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais

Air pumps and ventilating or recycling
hoods incorporating a fan, whether or
not fitted with filters, with a maximum

Multi-shaft compressors (excluding screw Daugiaveleniai kompresoriai (išskyrus
compressors)
sraigtinius kompresorius)
Air pumps and ventilating or recycling
hoods incorporating a fan, whether or
not fitted with filters, with a maximum
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horizontal side > 120 cm (excl. vacuum
pumps, hand- or foot-operated air
pumps and compressors)

arba be filtrų, kurių maksimalus
horizontalios kraštinės matmuo didesnis
kaip 120 cm (išskyrus vakuuminius
siurblius, rankinius arba kojinius oro
siurblius ir kompresorius)

Parts of pumps for liquids and for liquid
elevators

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų dalys

28.13.31.00

Parts of air and vacuum pumps, of air
and gas compressors, of fans, and of
hoods

Oro ir vakuuminių siurblių, oro ir dujų
kompresorių, ventiliatorių ir traukos
spintų dalys

28.13.32.00

Pressure-reducing valves of cast iron or
steel, for pipes, boiler shells, tanks, vats
and the like (excluding those combined
with lubricators or filters)

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
ir panašių įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai
iš ketaus arba plieno (išskyrus
kombinuotus su tepalinėmis arba filtrais)

28.14.11.20

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

arba be filtrų, kurių maksimalus
horizontalios kraštinės matmuo didesnis
kaip 120 cm (išskyrus vakuuminius
siurblius, rankinius arba kojinius oro
siurblius ir kompresorius)

horizontal side > 120 cm (excl. vacuum
pumps, hand- or foot-operated air
pumps and compressors)

28.13.31.00

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų dalys

Parts of pumps for liquids and for liquid
elevators

28.13.32.00

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

28.14.11.20

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)

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
Pressure-reducing valves for pipes, boiler
ir panašių įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai
shells, tanks, vats and the like (excluding
(išskyrus vožtuvus iš ketaus arba plieno
of cast iron or steel, those combined with
kombinuotus su tepalinėmis arba filtrais)
filters or lubricators)

28.14.11.40

28.14.11.40

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
Pressure-reducing valves for pipes, boiler
ir panašių įtaisų slėgio mažinimo vožtuvai
shells, tanks, vats and the like (excluding
(išskyrus vožtuvus iš ketaus arba plieno
of cast iron or steel, those combined with
kombinuotus su tepalinėmis arba filtrais)
filters or lubricators)

Check valves for pipes, boiler shells,
tanks, vats and the like

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
ir panašių įtaisų atgaliniai vožtuvai

28.14.11.60

28.14.11.60

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų Check valves for pipes, boiler shells,
ir panašių įtaisų atgaliniai vožtuvai
tanks, vats and the like

Valves for pneumatic tyres and innertubes

Pneumatinių padangų ir kamerų vožtuvai

28.14.11.70

28.14.11.70

Pneumatinių padangų ir kamerų vožtuvai

Safety or relief valves for pipes, boiler
shells, tanks, vats and the like

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
ir panašių įtaisų apsauginiai arba
nuleidžiamieji vožtuvai

28.14.11.80

28.14.11.80

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų
Safety or relief valves for pipes, boiler
ir panašių įtaisų apsauginiai arba
shells, tanks, vats and the like
nuleidžiamieji vožtuvai

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

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens
cisternų ir panašių įtaisų maišytuvų
vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir
alyvinius hidraulinius jėgos pavarų
valdymo vožtuvus, atgalinius vožtuvus,
apsauginius vožtuvus ir nuleidžiamuosius
vožtuvus

28.14.12.33

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens
cisternų ir panašių įtaisų maišytuvų
vožtuvai, išskyrus slėgio mažinimo ir
alyvinius hidraulinius jėgos 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

Taps, cocks and valves for sinks, wash
basins, bidets, water cisterns etc.
excluding valves for pressurereducing/oleohydraulic transmissions,
check, safety, relief and mixing valves

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

28.14.12.35

28.14.12.35

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 pressurereducing/oleohydraulic transmissions,
check, safety, relief and mixing valves

Central heating radiator thermostatic

Centrinio šildymo radiatorių

28.14.12.53

28.14.12.53

Centrinio šildymo radiatorių

Central heating radiator thermostatic
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valves

termostatiniai vožtuvai

Central heating radiator valves (excl.
thermostatic valves)

Kiti centrinio šildymo radiatorių vožtuvai
(išskyrus termostatinius vožtuvus)

28.14.12.55

Temperature regulators (excl.
thermostatic valves for central heating
radiators)

Temperatūros reguliatoriai (išskyrus
centrinio šildymo radiatorių
termostatinius vožtuvus)

28.14.13.13

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

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

Other gate valves, of cast iron

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

termostatiniai vožtuvai

valves

28.14.12.55

Kiti centrinio šildymo radiatorių vožtuvai
(išskyrus termostatinius vožtuvus)

Central heating radiator valves (excl.
thermostatic valves)

28.14.13.13

Temperatūros reguliatoriai (išskyrus
centrinio šildymo radiatorių
termostatinius vožtuvus)

Temperature regulators (excl.
thermostatic valves for central heating
radiators)

28.14.13.15

28.14.13.15

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

Kitos sklendės iš ketaus

28.14.13.33

28.14.13.33

Kitos sklendės iš ketaus

Other gate valves, of cast iron

Other gate valves, of steel

Kitos sklendės iš plieno

28.14.13.35

28.14.13.35

Kitos sklendės iš plieno

Other gate valves, of steel

Other gate valves, other

Kitos sklendės

28.14.13.37

28.14.13.37

Kitos sklendės

Other gate valves, other

Globe valves, of cast iron

Tiesiasroviai vožtuvai iš ketaus

28.14.13.53

28.14.13.53

Tiesiasroviai vožtuvai iš ketaus

Globe valves, of cast iron

Globe valves, of steel

Tiesiasroviai vožtuvai iš plieno

28.14.13.55

28.14.13.55

Tiesiasroviai vožtuvai iš plieno

Globe valves, of steel

Other globe valves

Kiti tiesiasroviai vožtuvai

28.14.13.57

28.14.13.57

Kiti tiesiasroviai vožtuvai

Other globe valves

Ball and plug valves

Rutuliniai ir kamštiniai vožtuvai

28.14.13.73

28.14.13.73

Rutuliniai ir kamštiniai vožtuvai

Ball and plug valves

Butterfly valves

Droseliniai vožtuvai

28.14.13.75

28.14.13.75

Droseliniai vožtuvai

Butterfly valves

Diaphragm valves

Membraniniai vožtuvai

28.14.13.77

28.14.13.77

Membraniniai vožtuvai

Diaphragm valves

Other appliances

Kiti įtaisai

28.14.13.80

28.14.13.80

Kiti įtaisai

Other appliances

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)

Čiaupų, ventilių, vožtuvų ir panašių įtaisų
vamzdynams, katilų korpusams,
cisternoms, bakams ir panašiems
gaminiams dalys (įskaitant slėgio
mažinimo ir termostatinio valdymo
vožtuvus)

28.14.20.00

28.14.20.00

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
reducing-valves and thermostatically
controlled valves)

Ball bearings

Rutuliniai guoliai

28.15.10.30

28.15.10.30

Rutuliniai guoliai

Ball bearings

Tapered roller bearings (including cone
and tapered roller assemblies)

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant
kūginių guolių ir kūginių ritininių guolių
mazgus)

28.15.10.53

28.15.10.53

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant
kūginių guolių ir kūginių ritininių guolių
mazgus)

Tapered roller bearings (including cone
and tapered roller assemblies)

Spherical roller bearings

Sferiniai ritininiai guoliai

28.15.10.55

28.15.10.55

Sferiniai ritininiai guoliai

Spherical roller bearings

Cylindrical roller bearings (excluding
roller bearings, needle roller bearings)

Cilindriniai ritininiai guoliai (išskyrus
ritininius guolius, adatinius ritininius
guolius)

28.15.10.57

28.15.10.57

Cilindriniai ritininiai guoliai (išskyrus
ritininius guolius, adatinius ritininius
guolius)

Cylindrical roller bearings (excluding
roller bearings, needle roller bearings)

Needle roller bearings

Adatiniai ritininiai guoliai

28.15.10.70

28.15.10.70

Adatiniai ritininiai guoliai

Needle roller bearings

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

253/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

Roller bearings (including combined
ball/roller bearings) (excluding tapered
roller bearings, spherical roller bearings,
needle roller bearings)

Ritininiai guoliai (įskaitant kombinuotus
rutulinius ir (arba) ritininius guolius)
(išskyrus kūginius ritininius, sferinius
ritininius, adatinius ritininius guolius)

28.15.10.90

Iron or steel roller chain of a kind used
for cycles and motor cycles

Ritininės dviračių ir motociklų grandinės
iš geležies arba plieno

Iron or steel roller chain (excluding of a
kind used for cycles or motor-cycles)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.15.10.90

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)

28.15.21.30

28.15.21.30

Ritininės dviračių ir motociklų grandinės
iš geležies arba plieno

Iron or steel roller chain of a kind used
for cycles and motor cycles

Ritininės grandinės iš geležies arba
plieno (išskyrus dviračių ir motociklų
grandines)

28.15.21.50

28.15.21.50

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)

Iron or steel articulated link chain
(excluding roller chain)

Lankstinės plokščiagrandės grandinės iš
geležies arba plieno (išskyrus ritinines
grandines)

28.15.21.70

28.15.21.70

Lankstinės plokščiagrandės grandinės iš
geležies arba plieno (išskyrus ritinines
grandines)

Iron or steel articulated link chain
(excluding roller chain)

Cranks and crankshafts

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai

28.15.22.30

28.15.22.30

Skriejiko velenai ir alkūniniai velenai

Cranks and crankshafts

Cardan shafts

Kardaniniai velenai

28.15.22.50

28.15.22.50

Kardaniniai velenai

Cardan shafts

Other shafts

Kiti velenai

28.15.22.70

28.15.22.70

Kiti velenai

Other shafts

Bearing housings incorporating ball or
roller bearings

Guolių korpusai su įmontuotais
rutuliniais arba ritininiais guoliais

28.15.23.30

28.15.23.30

Guolių korpusai su įmontuotais
rutuliniais arba ritininiais guoliais

Bearing housings incorporating ball or
roller bearings

Bearing housings not incorporating ball
or roller bearings, plain shaft bearings

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių
arba ritininių guolių, slydimo guoliai

28.15.23.50

28.15.23.50

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių
arba ritininių guolių, slydimo guoliai

Bearing housings not incorporating ball
or roller bearings, plain shaft bearings

Gear boxes for stationary equipment,
spur and helical gear boxes

Stacionarių įrenginių pavarų dėžės,
tiesiakrumplės cilindrinės ir
įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės

28.15.24.32

28.15.24.32

Stacionarių įrenginių pavarų dėžės,
tiesiakrumplės cilindrinės ir
įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės

Gear boxes for stationary equipment,
spur and helical gear boxes

Gear boxes ..., bevel and bevel/spur and
helical gear boxes

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai,
kūginės, kūginės ir (arba) cilindrinės ir
įstrižakrumplės cilindrinės pavarų dėžės

28.15.24.33

28.15.24.33

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

Gear boxes ..., worm gear boxes

Pavarų dėžės ir kt., sliekinių pavarų dėžės

28.15.24.34

28.15.24.34

Pavarų dėžės ir kt., sliekinių pavarų dėžės Gear boxes ..., worm gear boxes

Other gear boxes

Kitos pavarų dėžės

28.15.24.40

28.15.24.40

Kitos pavarų dėžės

Other gear boxes
Gearboxes and other speed changers for
machinery and land/sea vehicles
excluding gears and gearing

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai
Gearboxes and other speed changers for (reduktoriai) mašinoms ir sausumos ir
machinery and land/sea vehicles
(arba) jūros transporto priemonėms,
excluding gears and gearing
išskyrus krumpliaračius ir krumplines
pavaras

28.15.24.50

28.15.24.50

Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai
(reduktoriai) mašinoms ir sausumos ir
(arba) jūros transporto priemonėms,
išskyrus krumpliaračius ir krumplines
pavaras

Ball or roller screws

Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai

28.15.24.73

28.15.24.73

Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai

Ball or roller screws

Other transmission elements (excluding
gears and gearing, ball or roller screws,
gearboxes and other speed changers)

Kiti pavarų elementai (išskyrus
krumpliaračius ir krumplines pavaras,
rutulinius arba ritininius pavarų sraigtus,
pavarų dėžes ir kitus greičio keitiklius)

28.15.24.75

28.15.24.75

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)

Flywheels and pulleys (including pulley
blocks)

Smagračiai ir skriemuliai (įskaitant
skriemulių blokus)

28.15.25.00

28.15.25.00

Smagračiai ir skriemuliai (įskaitant
skriemulių blokus)

Flywheels and pulleys (including pulley
blocks)
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28.15.26.00

28.15.26.00

Sankabos ir velenų sujungiamosios
movos (įskaitant universaliuosius
lankstus)

Clutches and shaft couplings (including
universal joints)

Balls, needles and rollers for ball or roller Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai
bearings
rutuliniams arba ritininiams guoliams

28.15.31.30

28.15.31.30

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai
rutuliniams arba ritininiams guoliams

Balls, needles and rollers for ball or roller
bearings

Parts of ball or roller bearings (excluding Rutulinių arba ritininių guolių dalys
balls, needles and rollers)
(išskyrus rutuliukus, adatėles ir ritinėlius)

28.15.31.50

28.15.31.50

Rutulinių arba ritininių guolių dalys
(išskyrus rutuliukus, adatėles ir ritinėlius)

Parts of ball or roller bearings (excluding
balls, needles and rollers)

Iron or steel parts of articulated link
chain

Lankstinių grandinių dalys iš geležies ar
plieno

28.15.32.00

28.15.32.00

Lankstinių grandinių dalys iš geležies ar
plieno

Iron or steel parts of articulated link
chain

Parts of bearing housings

Guolių korpusų dalys

28.15.39.30

28.15.39.30

Guolių korpusų dalys

Parts of bearing housings

28.15.39.50

28.15.39.50

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,
universalieji 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

Clutches and shaft couplings (including
universal joints)

Sankabos ir velenų sujungiamosios
movos (įskaitant universaliuosius
lankstus)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

Pavarų dalys, kumšteliniai ar alkūniniai
Parts of transmission, cam and
velenai, skriejiko velenai, velenų slydimo
crankshafts, cranks, plain shaft bearings, guoliai, krumpliaračiai, rutulinės ir (arba)
gears, ball/roller screws, gearboxes,
ritininės sraigtinės poros, pavarų dėžės,
torque converters, flywheels, pulleys,
sukimo momento keitikliai, smagračiai,
clutches, shaft couplings, universal joints skriemuliai, sankabos, velenų movos,
universalieji lankstai
Furnace burners for liquid fuel

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru,
degikliai

28.21.11.30

28.21.11.30

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru,
degikliai

Furnace burners for liquid fuel

Furnace burners for solid fuel or gas
(including combination burners)

Krosnių, kūrenamų kietuoju kuru arba
dujomis, degikliai (įskaitant
kombinuotuosius degiklius)

28.21.11.50

28.21.11.50

Krosnių, kūrenamų kietuoju kuru arba
dujomis, degikliai (įskaitant
kombinuotuosius degiklius)

Furnace burners for solid fuel or gas
(including combination burners)

Mechanical stokers (including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances)

Mechaninės kūryklos, įskaitant jų
mechanines groteles, mechaninius
pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus

28.21.11.70

28.21.11.70

Mechaninės kūryklos, įskaitant jų
mechanines groteles, mechaninius
pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus

Mechanical stokers (including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances)

28.21.12.30

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
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)

Neelektrinės krosnys ir orkaitės, skirtos
Non-electric furnaces and ovens for the
rūdoms, piritams arba metalams
roasting, melting or other heat-treatment
išdeginti, lydyti arba kitu būdu termiškai
of ores, pyrites or of metals
apdoroti

28.21.12.30

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)

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)

28.21.12.70

28.21.12.70

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)

Electric bakery and biscuit ovens

Elektrinės kepyklų ir sausainių kepimo
krosnys

28.21.13.30

28.21.13.30

Elektrinės kepyklų ir sausainių kepimo
krosnys

Electric bakery and biscuit ovens

Resistance heated industrial or
Varžinės pramoninės ar laboratorinės
laboratory furnaces and ovens (excluding krosnys ir orkaitės (išskyrus kepyklų ir

28.21.13.51

28.21.13.51

Varžinės pramoninės ar laboratorinės
krosnys ir orkaitės (išskyrus kepyklų ir

Resistance heated industrial or
laboratory furnaces and ovens (excluding
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bakery and biscuit ovens)

sausainių kepimo krosnis)

Electrical induction industrial or
laboratory furnaces and ovens

Elektrinės indukcinės pramoninės ar
laboratorinės krosnys ir orkaitės

Electric furnaces and ovens (excluding
induction- and resistance-heated);
equipment for the heat treatment of
materials by induction, other than ovens
and furnaces.

Elektrinės krosnys ir orkaitės (išskyrus
indukcines ir varžines krosnis ir orkaites);
įrenginiai, kitokie nei krosnys ir orkaitės,
skirti terminiam medžiagų apdorojimui
indukcijos būdu

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

Skystuoju, dulkiniu kietuoju kuru ar
dujomis kūrenamų krosnių, degiklių,
mechaninių kūryklų, grotelių, pelenų
šalintuvų ir panašių įtaisų dalys

Parts for non-electric industrial or
laboratory furnaces and ovens

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

sausainių kepimo krosnis)

bakery and biscuit ovens)

28.21.13.53

Elektrinės indukcinės pramoninės ar
laboratorinės krosnys ir orkaitės

Electrical induction industrial or
laboratory furnaces and ovens

28.21.13.54

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.

28.21.14.30

28.21.14.30

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

Neelektrinių pramoninių ir laboratorinių
krosnių ir orkaičių dalys

28.21.14.50

28.21.14.50

Neelektrinių pramoninių ir laboratorinių
krosnių ir orkaičių dalys

Parts for non-electric industrial or
laboratory furnaces and ovens

Parts for industrial or laboratory electric,
induction or dielectric furnaces and
ovens or heating equipment

Pramoninių ar laboratorinių elektrinių,
indukcinių ar dielektrinių krosnių ir
orkaičių arba šildymo įrenginių dalys

28.21.14.70

28.21.14.70

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

Pulley tackle and hoists powered by an
electric motor (excluding of the kind
used for raising vehicles)

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai su
elektros varikliu (išskyrus keltuvus
transporto priemonėms pakelti)

28.22.11.30

28.22.11.30

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)
Pulley tackle and hoists, non-powered by
electric motor (other than skip hoists or
hoists of a kind used for raising vehicles)

28.21.13.53

28.21.13.54

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, be
Pulley tackle and hoists, non-powered by
elektros variklio (išskyrus kaušinius
electric motor (other than skip hoists or
keltuvus ir keltuvus transporto
hoists of a kind used for raising vehicles)
priemonėms pakelti)

28.22.11.70

28.22.11.70

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, be
elektros variklio (išskyrus kaušinius
keltuvus ir keltuvus transporto
priemonėms pakelti)

Winches and capstans (excluding those
for raising vehicles)

28.22.12.00

28.22.12.00

Gervės ir vertikaliosios gervės (išskyrus
transporto priemonių keltuvus)

Winches and capstans (excluding those
for raising vehicles)

Įmontuotosios pakėlimo sistemos,
Built-in jacking systems of a type used in
naudojamos garažuose transporto
garages for raising vehicles
priemonėms pakelti

28.22.13.30

28.22.13.30

Įmontuotosios pakėlimo sistemos,
naudojamos garažuose transporto
priemonėms pakelti

Built-in jacking systems of a type used in
garages for raising vehicles

Hydraulic jacks and hoists for raising
vehicles (excluding those for use in
garages)

28.22.13.50

28.22.13.50

Hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai transporto Hydraulic jacks and hoists for raising
priemonėms pakelti (išskyrus
vehicles (excluding those for use in
naudojamus garažuose)
garages)
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)
Overhead travelling cranes on fixed
support

Gervės ir vertikaliosios gervės (išskyrus
transporto priemonių keltuvus)

Hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai transporto
priemonėms pakelti (išskyrus
naudojamus garažuose)

Kėlikliai ir keltuvai transporto
Jacks and hoists of a kind used for raising
priemonėms pakelti (išskyrus
vehicles (excluding built-in jacking
įmontuotąsias pakėlimo sistemas,
systems of a kind used in garages,
naudojamas garažuose, hidraulinius
hydraulic jacks and hoists)
kėliklius ir keltuvus)

28.22.13.70

28.22.13.70

Kėlikliai ir keltuvai transporto
priemonėms pakelti (išskyrus
įmontuotąsias pakėlimo sistemas,
naudojamas garažuose, hidraulinius
kėliklius ir keltuvus)

Overhead travelling cranes on fixed
support

28.22.14.20

28.22.14.20

Tiltiniai kranai su stacionariomis
atraminėmis konstrukcijomis
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Mobile lifting frames on tyres and
straddle carriers

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su
ratinėmis važiuoklėmis ir portaliniai
kėlimo vežimėliai

28.22.14.33

28.22.14.33

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su
ratinėmis važiuoklėmis ir portaliniai
kėlimo vežimėliai

Mobile lifting frames on tyres and
straddle carriers

Transporter cranes, gantry cranes and
bridge cranes

Krautuvai, ožiniai kranai ir kranai-rietuvai

28.22.14.35

28.22.14.35

Krautuvai, ožiniai kranai ir kranai-rietuvai

Transporter cranes, gantry cranes and
bridge cranes

Tower cranes and portal or pedestal jib
cranes

Bokštiniai kranai ir portaliniai bei
platforminiai strėliniai kranai

28.22.14.40

28.22.14.40

Bokštiniai kranai ir portaliniai bei
platforminiai strėliniai kranai

Tower cranes and portal or pedestal jib
cranes

Self-propelled lifting equipment, of a
Savaeigiai bėginiai kėlimo įrenginiai
kind mounted to run on rails in servicing statybų teritorijoms, akmens skaldykloms
building sites, quarries and the like
ir panašioms vietoms aptarnauti

28.22.14.50

28.22.14.50

Savaeigiai bėginiai kėlimo įrenginiai
Self-propelled lifting equipment, of a
statybų teritorijoms, akmens skaldykloms kind mounted to run on rails in servicing
ir panašioms vietoms aptarnauti
building sites, quarries and the like

Lifting equipment designed for mounting Kėlimo mechanizmai, montuojami kelių
on road vehicles
transporto priemonėse

28.22.14.60

28.22.14.60

Kėlimo mechanizmai, montuojami kelių
transporto priemonėse

Lifting equipment designed for mounting
on road vehicles

28.22.14.70

Kėlimo mechanizmai, išskyrus tiltinius,
bokštinius kranus, krautuvus, ožinius,
portalinius ar platforminius strėlinius
kranus, kranus-rietuvus, 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)

28.22.15.13

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais ir su
elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis ne
mažesnis kaip 1 m

Self-propelled works trucks fitted with
lifting or handling equipment, powered
by an electric motor, with a lifting height
≥1m
Self-propelled works trucks fitted with
lifting or handling equipment, powered
by an electric motor, with a lifting height
<1m

Lifting equipment (excluding overhead
travelling cranes, tower, transporter,
gantry, portal, bridge or pedestal jib
cranes, mobile lifting frames or straddle
carriers, self-propelled machinery)

Kėlimo mechanizmai, išskyrus tiltinius,
bokštinius kranus, krautuvus, ožinius,
portalinius ar platforminius strėlinius
kranus, kranus-rietuvus, mobiliąsias
kėlimo konstrukcijas ar portalinius kėlimo
vežimėlius, savaeiges mašinas

Self-propelled works trucks fitted with
lifting or handling equipment, powered
by an electric motor, with a lifting height
≥1m

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais ir su
elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis ne
mažesnis kaip 1 m

Self-propelled works trucks fitted with
lifting or handling equipment, powered
by an electric motor, with a lifting height
<1m

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais ir su
elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis
mažesnis kaip 1 m

28.22.15.15

28.22.15.15

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais ir su
elektros varikliu, kurių kėlimo aukštis
mažesnis kaip 1 m

Self-propelled works trucks fitted with
lifting or handling equipment, nonpowered by an electric motor

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
kėlimo ar krovimo įrenginiais, be elektros
variklio

28.22.15.30

28.22.15.30

Savaeigiai krautuvai su pritvirtintais
Self-propelled works trucks fitted with
kėlimo ar krovimo įrenginiais, be elektros lifting or handling equipment, nonvariklio
powered by an electric motor

Works trucks fitted with lifting or
handling equipment (excluding selfpropelled trucks)

Krautuvai su pritvirtintais kėlimo ar
krovimo įrenginiais (išskyrus savaeigius
krautuvus)

28.22.15.50

28.22.15.50

Krautuvai su pritvirtintais kėlimo ar
krovimo įrenginiais (išskyrus savaeigius
krautuvus)

Works trucks fitted with lifting or
handling equipment (excluding selfpropelled trucks)

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

Savaeigiai krautuvai be pritvirtintų kėlimo
ar krovimo įrenginių, naudojami
gamyklose, sandėliuose, uostuose arba
oro uostuose kroviniams trumpais
nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai,
naudojami geležinkelio stočių
platformose

28.22.15.70

28.22.15.70

Savaeigiai krautuvai 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

Electrically operated lifts and skip hoists

Elektriniai liftai ir kaušiniai keltuvai

28.22.16.30

28.22.16.30

Elektriniai liftai ir kaušiniai keltuvai

Electrically operated lifts and skip hoists

Lifts and skip hoists (excluding

Liftai ir kaušiniai keltuvai, išskyrus

28.22.16.50

28.22.16.50

Liftai ir kaušiniai keltuvai, išskyrus

Lifts and skip hoists (excluding
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electrically operated)

elektrinius

Escalators and moving walkways

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

28.22.16.70

Pneumatic elevators and conveyors

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

28.22.17.40

Bucket type continuous-action elevators
and conveyors for goods or materials

Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti
prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai

Belt type continuous-action elevators
and conveyors for goods or materials

Juostiniai nuolatiniam darbui pritaikyti
prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai

Roller conveyors for goods or materials
(excluding pneumatic elevators and
conveyors, those specially designed for
use underground, bucket type, belt type)

Ritininiai prekių arba medžiagų
konvejeriai (išskyrus pneumatinius,
požeminių darbų kaušinius, juostinius
keltuvus arba 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)

Nuolatiniam darbui pritaikyti prekių arba
medžiagų keltuvai ir konvejeriai (išskyrus
pneumatinius požeminių darbų
kaušinius, juostinius keltuvus arba
konvejerius, ritininius konvejerius)

Teleferics, chair-lifts, ski-draglines and
traction mechanisms for funiculars
Lifting, handling, loading or unloading
machinery, n.e.s.

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

elektrinius

electrically operated)

28.22.16.70

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

Escalators and moving walkways

28.22.17.40

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

Pneumatic elevators and conveyors

28.22.17.50

28.22.17.50

Kaušiniai nuolatiniam darbui pritaikyti
prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai

Bucket type continuous-action elevators
and conveyors for goods or materials

28.22.17.70

28.22.17.70

Juostiniai nuolatiniam darbui pritaikyti
prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai

Belt type continuous-action elevators
and conveyors for goods or materials

28.22.17.93

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)

28.22.17.95

28.22.17.95

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)

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų
keltuvai (trauklės) ir funikulierių trauklių
mechanizmai

28.22.18.20

28.22.18.20

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų
keltuvai (trauklės) ir funikulierių trauklių
mechanizmai

Teleferics, chair-lifts, ski-draglines and
traction mechanisms for funiculars

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo,
pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo
mašinos

28.22.18.40

28.22.18.40

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo,
pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo
mašinos

Lifting, handling, loading or unloading
machinery, n.e.s.

Loading machinery specially designed for
Krautuvai, pritaikyti naudoti žemės ūkyje
agricultural use

28.22.18.50

28.22.18.50

Krautuvai, pritaikyti naudoti žemės ūkyje

Loading machinery specially designed for
agricultural use

Parts of machinery of HS 8425, 8427 and Mechaninių įrenginių, priskirtų SS 84.25,
8428 (excluding lift, skip hoists or
84.27 ir 84.28 pozicijoms (išskyrus liftus,
escalators)
kaušinius keltuvus ar eskalatorius), dalys

28.22.19.30

28.22.19.30

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)

28.22.19.50

28.22.19.50

Liftų, kaušinių keltuvų arba eskalatorių
dalys

Parts of lifts, skip hoists or escalators
Parts of self-propelled works trucks, not
fitted with lifting or handling equipment,
of the type used in factories, warehouses,
dock areas or airports for short distance
transport of goods, incl. tractors for
railways station platforms, n.e.s.

28.22.17.93

Parts of lifts, skip hoists or escalators

Liftų, kaušinių keltuvų arba eskalatorių
dalys

Parts of self-propelled works trucks, not
fitted with lifting or handling equipment,
of the type used in factories, warehouses,
dock areas or airports for short distance
transport of goods, incl. tractors for
railways station platforms, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos savaeigių
vežimėlių be kėlimo ir krovimo įrenginių,
naudojamų gamyklose, sandėliuose,
uostuose arba oro uostuose kroviniams
nedideliu atstumu vežti dalys, įskaitant
vilkikų, naudojamų geležinkelio stotyse ir
platformose, dalis

28.22.19.70

28.22.19.70

Niekur kitur nepriskirtos savaeigių
vežimėlių be kėlimo ir krovimo įrenginių,
naudojamų gamyklose, sandėliuose,
uostuose arba oro uostuose kroviniams
nedideliu atstumu vežti dalys, įskaitant
vilkikų, naudojamų geležinkelio stotyse ir
platformose, dalis

Buckets, shovels, grabs and grips for
cranes, excavators and the like

Kėlimo kranų, ekskavatorių ir pan. kaušai,
semtuvai, griebtuvai ir automatiniai

28.22.20.00

28.22.20.00

Kėlimo kranų, ekskavatorių ir pan. kaušai, Buckets, shovels, grabs and grips for
semtuvai, griebtuvai ir automatiniai
cranes, excavators and the like
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Accounting machines and similar
machines incorporating a calculating
device

Apskaitos mašinos ir panašios mašinos
su skaičiavimo įtaisais

28.23.10.00

28.23.10.00

Apskaitos mašinos ir panašios mašinos
su skaičiavimo įtaisais

Accounting machines and similar
machines incorporating a calculating
device

Office machines

Įstaigų įranga

28.23.21.10

28.23.21.10

Įstaigų įranga

Office machines

Parts and accessories of office machines

Įstaigų įrangos dalys ir reikmenys

28.23.22.10

28.23.22.10

Įstaigų įrangos dalys ir reikmenys

Parts and accessories of office machines

Electromechanical hand drills operated
without an external source of power

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai,
veikiantys be išorinio elektros maitinimo
šaltinio

28.24.11.13

28.24.11.13

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai,
veikiantys be išorinio elektros maitinimo
šaltinio

Electromechanical hand drills operated
without an external source of power

Electropneumatic drills of all kinds for
working in the hand

Įvairūs rankiniai elektriniai-pneumatiniai
gręžtuvai

28.24.11.15

28.24.11.15

Įvairūs rankiniai elektriniai-pneumatiniai
gręžtuvai

Electropneumatic drills of all kinds for
working in the hand

Electromechanical hand drills of all kinds
(excluding those operated without an
external source of power,
electropneumatic)

Rankiniai elektromechaniniai gręžtuvai
(išskyrus gręžtuvus, veikiančius be
išorinio elektros maitinimo šaltinio,
pneumatinius gręžtuvus)

28.24.11.17

28.24.11.17

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)

Electromechanical hand tools operated
without an external source of power
(excluding drills, saws )

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai,
veikiantys be išorinio elektros maitinimo
šaltinio (išskyrus gręžtuvus ir pjūklus)

28.24.11.20

28.24.11.20

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 )

Electromechanical chainsaws

Elektromechaniniai grandininiai pjūklai

28.24.11.23

28.24.11.23

Elektromechaniniai grandininiai pjūklai

Electromechanical chainsaws

Electromechanical circular saws

Elektromechaniniai diskiniai pjūklai

28.24.11.25

28.24.11.25

Elektromechaniniai diskiniai pjūklai

Electromechanical circular saws

Electromechanical handsaws (excluding
chainsaws, circular saws)

Rankiniai elektromechaniniai pjūklai
(išskyrus grandininius, diskinius pjūklus)

28.24.11.27

28.24.11.27

Rankiniai elektromechaniniai pjūklai
(išskyrus grandininius, diskinius pjūklus)

Electromechanical handsaws (excluding
chainsaws, circular saws)
Grinders, sanders and planers, for
working in the hand, with self-contained
electric motor, operating with an external
source of power

Grinders, sanders and planers, for
Rankiniai šlifavimo ir juostiniai šlifavimo
working in the hand, with self-contained
įrenginiai su įmontuotu elektros varikliu,
electric motor, operating with an external
maitinamu iš išorinio elektros šaltinio
source of power

28.24.11.50

28.24.11.50

Rankiniai šlifavimo ir juostiniai šlifavimo
įrenginiai su įmontuotu elektros varikliu,
maitinamu iš išorinio elektros šaltinio

Electromechanical hedge trimmers and
lawn edge cutters

Elektromechaniniai gyvatvorių karpymo
įrenginiai ir vejapjovės

28.24.11.80

28.24.11.80

Elektromechaniniai gyvatvorių karpymo
įrenginiai ir vejapjovės

Electromechanical hedge trimmers and
lawn edge cutters

Electromechanical hand tools, with selfcontained electric motor operating with
an external source of power (excluding
saws, drills, grinders, sanders, planers,
hedge trimmers and lawn edge cutters)

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)

28.24.11.85

28.24.11.85

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 selfcontained electric motor operating with
an external source of power (excluding
saws, drills, grinders, sanders, planers,
hedge trimmers and lawn edge cutters)

Tools for working in the hand,
pneumatic, including combined rotarypercussion

Rankiniai pneumatiniai įrankiai, įskaitant
kombinuotus sukamuosius-smūginius
įrankius

28.24.12.40

28.24.12.40

Rankiniai pneumatiniai įrankiai, įskaitant
kombinuotus sukamuosius-smūginius
įrankius

Tools for working in the hand,
pneumatic, including combined rotarypercussion

Chainsaws with a self-contained nonelectric motor

Grandininiai pjūklai su įmontuotu
neelektriniu varikliu

28.24.12.60

28.24.12.60

Grandininiai pjūklai su įmontuotu
neelektriniu varikliu

Chainsaws with a self-contained nonelectric motor

Handtools, hydraulic or with a self-

Rankiniai hidrauliniai arba su įmontuotu

28.24.12.80

28.24.12.80

Rankiniai hidrauliniai arba su įmontuotu

Handtools, hydraulic or with a self-
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neelektriniu varikliu įrankiai (išskyrus
grandininius pjūklus)

PRODCOM 2017 Pavadinimas
neelektriniu varikliu įrankiai (išskyrus
grandininius pjūklus)

PRODCOM 2017 Name
contained non-electric motor (excluding
chainsaws)

Parts for chainsaws and other hand tools Grandininių pjūklų ir kitų rankinių įrankių
with a self-contained motor (excluding
su įmontuotu neelektriniu varikliu dalys
for pneumatic tools)
(išskyrus pneumatinių įrankių dalis)

28.24.21.00

28.24.21.00

Grandininių pjūklų ir kitų rankinių įrankių Parts for chainsaws and other hand tools
su įmontuotu neelektriniu varikliu dalys with a self-contained motor (excluding
(išskyrus pneumatinių įrankių dalis)
for pneumatic tools)

Parts for pneumatic hand tools

Rankinių pneumatinių įrankių dalys

28.24.22.50

28.24.22.50

Rankinių pneumatinių įrankių dalys

Parts for pneumatic hand tools

Heat exchange units

Šilumokaičiai

28.25.11.30

28.25.11.30

Šilumokaičiai

Heat exchange units

Machinery for liquefying air or other
gases

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos

28.25.11.50

28.25.11.50

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos

Machinery for liquefying air or other
gases

Autonominės ar iš atskirų įtaisų
Window or wall air conditioning systems,
sudarytos oro kondicionavimo sistemos,
self-contained or split-systems
montuojamos languose ar sienose

28.25.12.20

28.25.12.20

Autonominės ar iš atskirų įtaisų
sudarytos oro kondicionavimo sistemos,
montuojamos languose ar sienose

Window or wall air conditioning systems,
self-contained or split-systems

Oro kondicionavimo įrenginiai,
Air conditioning machines of a kind used
montuojami variklinėse transporto
in motor vehicles
priemonėse

28.25.12.40

28.25.12.40

Oro kondicionavimo įrenginiai,
montuojami variklinėse transporto
priemonėse

Air conditioning machines of a kind used
in motor vehicles

28.25.12.50

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 splitsystems machines)

28.25.12.70

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

28.25.13.33

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

28.25.13.35

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)
Refrigerating furniture with a
refrigerating unit or evaporator
(excluding combined refrigeratorfreezers, with separate external doors,
household refrigerators, refrigerated
show-cases and counters)
Heat pumps other than air conditioning

Oro kondicionavimo įrenginiai su
Air conditioning machines with
šaldymo įtaisu (išskyrus naudojamus
refrigeration unit (excluding those used
variklinėse transporto priemonėse,
in motor vehicles, self-contained or splitautonominius ar iš atskirų įtaisų
systems machines)
sudarytus įrenginius)

28.25.12.50

Air conditioning machines not containing
a refrigeration unit; central station air
handling units; vav boxes and terminals,
constant volume units and fan coil units

Oro kondicionavimo įrenginiai be
šaldymo įtaiso; centrinių stočių
kondicionieriai; kintamojo oro srauto
kondicionierių kameros ir galiniai įtaisai,
pastoviojo oro srauto kondicionieriai ir
ventiliatoriai

Refrigerated show-cases and counters
incorporating a refrigerating unit or
evaporator for frozen food storage

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 (excluding for frozen food
storage)

Šaldytuvai-prekystaliai ir vitrinos su
įmontuotu šaldymo įtaisu arba garintuvu
(išskyrus šaldytuvus-prekystalius
užšaldytiems maisto produktams laikyti)

Refrigerating furniture with a
refrigerating unit or evaporator
(excluding combined refrigeratorfreezers, with separate external doors,
household refrigerators, refrigerated
show-cases and counters)

Baldų pavidalo šaldymo įrenginiai su
šaldymo įtaisu arba garintuvu (išskyrus
kombinuotus šaldytuvus-šaldiklius su
atskiromis išorinėmis durimis, buitinius
šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas ir
prekystalius)

28.25.13.60

28.25.13.60

Baldų pavidalo šaldymo įrenginiai su
šaldymo įtaisu arba garintuvu (išskyrus
kombinuotus šaldytuvus-šaldiklius su
atskiromis išorinėmis durimis, buitinius
šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas ir
prekystalius)

Heat pumps other than air conditioning

Šiluminiai siurbliai, išskyrus SS 84.15

28.25.13.80

28.25.13.80

Šiluminiai siurbliai, išskyrus HS 84.15
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machines of HS 8415

pozicijai priskirtus oro kondicionavimo
įrenginius

Other refrigerating or freezing
equipment

Kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai

28.25.13.90

Machinery and apparatus for filtering or
purifying air (excluding intake filters for
internal combustion engines)

Oro filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai (išskyrus vidaus degimo variklių
oro įsiurbimo filtrus)

28.25.14.10

Machinery and apparatus for filtering
and purifying gases (other than air and
excluding those which operate using a
catalytic process, and isotope separators)

Dujų (išskyrus oro) filtravimo arba valymo
mašinos ir aparatai (išskyrus veikiančius
naudojant katalizinį procesą ir izotopų
skirtuvus)

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)

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
and purifying gases with stainless steel
housing, and with inlet and outlet tube
bores with inside diameters not
exceeding 1,3 cm (excluding intake filters
for internal combustion engines)

Dujų filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai, kurių korpusas iš nerūdijančiojo
plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių
skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip
1,3 cm (išskyrus vidaus degimo variklių
oro įsiurbimo filtrus)

Fans of a kind used solely or principally
for cooling microprocessors,
telecommunication apparatus, automatic
data processing machines or units of
automatic data processing machines

Ventiliatoriai, naudojami vien tik arba
daugiausia mikroprocesoriams,
telekomunikacijų aparatūrai, automatinio
duomenų apdorojimo mašinoms arba tų
mašinų įtaisams aušinti

Axial fans (excluding table, floor, wall,
window, ceiling or roof fans with a selfcontained electric motor of an output ≤
125 W)

Ašiniai 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)

Išcentriniai ventiliatoriai (išskyrus
stalinius, grindinius, sieninius,
montuojamus languose, ant lubų arba
ant stogų su įmontuotu ne didesnės kaip
125 W galios elektros varikliu)

Ventiliatoriai (išskyrus stalinius,
Fans (excluding table, floor, wall, ceiling
grindinius, sieninius, montuojamus
or roof fans with a self-contained electric
languose, ant lubų arba ant stogų su
motor of an output ≤ 125 W, axial fans,
įmontuotu ne didesnės kaip 125 W galios
centrifugal fans)
elektros varikliu, ašinius ir išcentrinius
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pozicijai priskirtus oro kondicionavimo
įrenginius

machines of HS 8415

28.25.13.90

Kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai

Other refrigerating or freezing
equipment

28.25.14.10

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)

28.25.14.30

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)

28.25.14.40

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)

28.25.14.50

Dujų filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai, kurių korpusas iš nerūdijančiojo
plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių
skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip
1,3 cm (išskyrus vidaus degimo variklių
oro įsiurbimo filtrus)

Machinery and apparatus for filtering
and purifying gases with stainless steel
housing, and with inlet and outlet tube
bores with inside diameters not
exceeding 1,3 cm (excluding intake filters
for internal combustion engines)

28.25.20.10

Ventiliatoriai, naudojami vien tik arba
daugiausia mikroprocesoriams,
telekomunikacijų aparatūrai, automatinio
duomenų apdorojimo mašinoms arba tų
mašinų įtaisams aušinti

Fans of a kind used solely or principally
for cooling microprocessors,
telecommunication apparatus, automatic
data processing machines or units of
automatic data processing machines

28.25.20.30

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 selfcontained electric motor of an output ≤
125 W)

28.25.20.50

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)

28.25.20.70

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

Fans (excluding table, floor, wall, ceiling
or roof fans with a self-contained electric
motor of an output ≤ 125 W, axial fans,
centrifugal fans)
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ventiliatorius)
Parts for air conditioning machines
(including condensers, absorbers,
evaporators and generators)

Oro kondicionavimo įrenginių dalys
(įskaitant kondensatorius, sugėriklius,
garintuvus ir generatorius)

Furniture designed to receive
refrigerating or freezing equipment
(including evaporators, complete
refrigerating units)

Baldai, pritaikyti šaldymo arba užšaldymo
įrenginiams įmontuoti (įskaitant
garintuvus, sukomplektuotą šaldymo
įrangą)

Parts for non-domestic refrigerating
equipment (including evaporators and
condensers)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

ventiliatorius)
28.25.30.10

Oro kondicionavimo įrenginių dalys
(įskaitant kondensatorius, sugėriklius,
garintuvus ir generatorius)

Parts for air conditioning machines
(including condensers, absorbers,
evaporators and generators)

28.25.30.30

28.25.30.30

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)

Nebuitinių šaldymo įrenginių dalys
(įskaitant garintuvus ir kondensatorius)

28.25.30.50

28.25.30.50

Nebuitinių šaldymo įrenginių dalys
(įskaitant garintuvus ir kondensatorius)

Parts for non-domestic refrigerating
equipment (including evaporators and
condensers)

Parts of refrigerating or freezing
equipment and heat pumps, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos šaldymo ar
užšaldymo įrenginių ir šilumos siurblių
dalys

28.25.30.70

28.25.30.70

Niekur kitur nepriskirtos šaldymo ar
užšaldymo įrenginių ir šilumos siurblių
dalys

Parts of refrigerating or freezing
equipment and heat pumps, n.e.s.

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.

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

28.25.30.80

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.

Producer gas or water gas generators;
acetylene gas generators and the like;
distilling or rectifying plant

Generatorinių dujų arba vandens dujų
generatoriai; acetileno dujų ir panašūs
generatoriai; distiliavimo arba
rektifikavimo įrenginiai

28.29.11.00

28.29.11.00

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

Machinery and apparatus for filtering or
purifying water

Vandens filtravimo arba valymo mašinos
ir aparatai

28.29.12.30

28.29.12.30

Vandens filtravimo arba valymo mašinos Machinery and apparatus for filtering or
ir aparatai
purifying water

Machinery and apparatus for filtering
and purifying beverages (excluding
water)

Filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai gėrimams, išskyrus vandenį,
filtruoti arba valyti

28.29.12.50

28.29.12.50

Filtravimo arba valymo mašinos ir
aparatai gėrimams, išskyrus vandenį,
filtruoti arba valyti

Machinery and apparatus for filtering
and purifying beverages (excluding
water)

Machinery and apparatus for solid-liquid
separation/ purification excluding for
water and beverages, centrifuges and
centrifugal dryers, oil/petrol filters for
internal combustion engines

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

28.29.12.70

28.29.12.70

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

Oil or petrol-filters for internal
combustion engines

Vidaus degimo variklių degalų arba
tepalų filtrai

28.29.13.30

28.29.13.30

Vidaus degimo variklių degalų arba
tepalų filtrai

Oil or petrol-filters for internal
combustion engines

Intake air filters for internal combustion
engines

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro
filtrai

28.29.13.50

28.29.13.50

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro
filtrai

Intake air filters for internal combustion
engines
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Machinery for cleaning or drying bottles
or other containers

Butelių arba kitų talpyklų plovimo,
valymo arba džiovinimo mašinos

Machinery for filling, closing, sealing,
capsuling or labelling bottles, cans,
boxes, bags or other containers,
machinery for aerating beverages

Butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų
talpyklų pripildymo, uždarymo,
sandarinimo arba žymėjimo (etikečių
pritvirtinimo) mašinos; gėrimų dujų
prisotinimo mašinos

Machinery for packing or wrapping
(excluding for filling, closing, sealing,
capsuling or labelling bottles, cans,
boxes, bags or other containers)

Pakavimo arba vyniojimo mašinos
(išskyrus butelių, skardinių, dėžių, maišų
ar kitos taros užpildymo, uždarymo,
sandarinimo, užkimšimo arba žymėjimo
(etikečių tvirtinimo) mašinas)

Fire extinguishers

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.29.21.20

Butelių arba kitų talpyklų plovimo,
valymo arba džiovinimo mašinos

Machinery for cleaning or drying bottles
or other containers

28.29.21.50

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

28.29.21.80

28.29.21.80

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)

Gesintuvai

28.29.22.10

28.29.22.10

Gesintuvai

Fire extinguishers

Spray guns and similar appliances

Pulverizatoriai ir panašūs įtaisai

28.29.22.20

28.29.22.20

Pulverizatoriai ir panašūs įtaisai

Spray guns and similar appliances

Steam or sand blasting machines and
similar jet-projecting machines
(excluding fire extinguishers, spray guns
and similar appliances)

Garosvaidžiai, smėliasraučiai ir panašios
svaidymo mašinos (išskyrus gesintuvus,
pulverizatorius ir panašius įtaisus)

28.29.22.30

28.29.22.30

Garosvaidžiai, smėliasraučiai 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)

Other mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying

Kiti mechaniniai įtaisai skysčiams arba
milteliams išsvaidyti, paskleisti arba
purkšti

28.29.22.40

28.29.22.40

Kiti mechaniniai įtaisai skysčiams arba
milteliams išsvaidyti, paskleisti arba
purkšti

Other mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying

Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material
or of two or more layers of metal;
mechanical seals

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio
metalo, kombinuoto su kitomis
medžiagomis arba iš dviejų ar daugiau
metalo sluoksnių; mechaniniai
sandarikliai

28.29.23.00

28.29.23.00

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio
metalo, kombinuoto su kitomis
medžiagomis arba iš dviejų ar daugiau
metalo sluoksnių; mechaniniai
sandarikliai

Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material
or of two or more layers of metal;
mechanical seals

Continuous and discontinuous totalisers

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo
svarstyklės

28.29.31.30

28.29.31.30

Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo
svarstyklės

Continuous and discontinuous totalisers

Automatic gravimetric filling machines

Automatinės gravimetrinės fasavimo
mašinos

28.29.31.80

28.29.31.80

Automatinės gravimetrinės fasavimo
mašinos

Automatic gravimetric filling machines

Personal weighing machines, including
baby scales; household scales

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant
svarstykles kūdikiams sverti; buitinės
svarstyklės

28.29.32.00

28.29.32.00

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant
svarstykles kūdikiams sverti; buitinės
svarstyklės

Personal weighing machines, including
baby scales; household scales

Other weighing machinery

Kita svėrimo įranga

28.29.39.40

28.29.39.40

Kita svėrimo įranga

Other weighing machinery

Levels

Nivelyrai

28.29.39.60

28.29.39.60

Nivelyrai

Levels

Measuring rods and tapes and divided
scales

Matuoklės ir tieslės bei liniuotės su
padalomis

28.29.39.75

28.29.39.75

Matuoklės ir tieslės bei liniuotės su
padalomis

Measuring rods and tapes and divided
scales

Hand-held instruments for measuring
length, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio
matavimo prietaisai

28.29.39.79

28.29.39.79

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio
matavimo prietaisai

Hand-held instruments for measuring
length, n.e.s.

28.29.41.00

28.29.41.00

Centrifugos (išskyrus grietinėlės

Centrifuges (excluding cream separators,

Centrifuges (excluding cream separators, Centrifugos (išskyrus grietinėlės
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clothes dryers, those used in
laboratories)

separatorius, drabužių džiovyklas ir
laboratorijų centrifugas)

Calendering or other rolling machines,
excluding metal or glass

Kalandravimo arba kitos valcavimo
mašinos (išskyrus mašinas metalui arba
stiklui apdoroti)

28.29.42.00

Automatic goods-vending machines
incorporating heating or refrigerating
devices

Prekybos automatai su šildymo ar
šaldymo įrenginiais

28.29.43.30

Automatic goods-vending machines
(including money-changing machines)
(excluding those incorporating heating
or refrigerating devices)

Prekybos automatai (įskaitant pinigų
keitimo automatus) (išskyrus prekybos
automatus su šildymo ar šaldymo
įrenginiais)

Non-domestic dish-washing machines

Pramoninės indaplovės

Cooling towers and similar plant for
direct cooling by means of recirculated
water

Aušinimo bokštai ir panašūs tiesioginio
aušinimo įrenginiai, veikiantys naudojant
uždaroje sistemoje cirkuliuojantį vandenį

Vacuum-vapour plant for the deposition
of metal

Vakuuminio garinimo įrenginiai, skirti
metalams nusodinti

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.

Niekur kitur nepriskirtos mašinos,
pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai,
kaitinami arba nekaitinami elektra,
naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais
su temperatūros pokyčiais susijusiais
procesais

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)

Litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo
rankiniai dujų degikliai (išskyrus
elektrinius, lazerinius, naudojančius
kitokius šviesos ar fotonų pluoštus,
ultragarsinius, elektronpluoščius,
magnetinius impulsus arba plazmos
lanką)

Machinery and apparatus for soldering,
brazing, welding or surface tempering
(excluding hand-held blow pipes and
electric machines and apparatus)

Litavimo ar kietojo litavimo, suvirinimo
arba paviršiaus šiluminio apdorojimo
mašinos ir aparatai (išskyrus rankinius
dujų degiklius ir elektrines mašinas ir
aparatus)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

separatorius, drabužių džiovyklas ir
laboratorijų centrifugas)

clothes dryers, those used in
laboratories)

28.29.42.00

Kalandravimo arba kitos valcavimo
mašinos (išskyrus mašinas metalui arba
stiklui apdoroti)

Calendering or other rolling machines,
excluding metal or glass

28.29.43.30

Prekybos automatai su šildymo ar
šaldymo įrenginiais

Automatic goods-vending machines
incorporating heating or refrigerating
devices

28.29.43.50

28.29.43.50

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)

28.29.50.00

28.29.50.00

Pramoninės indaplovės

Non-domestic dish-washing machines

28.29.60.30

28.29.60.30

Aušinimo bokštai ir panašūs tiesioginio
Cooling towers and similar plant for
aušinimo įrenginiai, veikiantys naudojant direct cooling by means of recirculated
uždaroje sistemoje cirkuliuojantį vandenį water

28.29.60.50

28.29.60.50

Vakuuminio garinimo įrenginiai, skirti
metalams nusodinti

Vacuum-vapour plant for the deposition
of metal

28.29.60.90

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.

28.29.70.20

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)

28.29.70.90

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)

28.29.60.90

28.29.70.20

28.29.70.90

Generatorinių dujų generatorių arba
Parts for producer gas or water
vandens dujų generatorių, acetileno dujų
generators, acetylene gas generators and
generatorių ir panašių vandens proceso
similar water process gas generators
dujų generatorių dalys

28.29.81.00

28.29.81.00

Generatorinių dujų generatorių arba
Parts for producer gas or water
vandens dujų generatorių, acetileno dujų
generators, acetylene gas generators and
generatorių ir panašių vandens proceso
similar water process gas generators
dujų generatorių dalys

Parts for centrifuges and centrifugal

28.29.82.20

28.29.82.20

Centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalys
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dryers

PRODCOM 2017 Name
dryers

Parts for filtering and purifying
machinery and apparatus, for liquids or
gases (excluding for centrifuges and
centrifugal dryers)

Skysčių ar dujų filtravimo ir valymo
mašinų ir aparatų dalys (išskyrus
centrifugų ir išcentrinių džiovyklų dalis)

Cylinders for calendering or other rolling
machines (excluding those for
calendering or rolling machines for
metals or glass)

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų
cilindrai (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)

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų
dalys (išskyrus kalandravimo arba
valcavimo mašinų cilindrus metalui ar
stiklui)

Weighing machine weights of all kinds,
parts of weighing machinery (excluding
for balances of a sensitivity of 5 cg or
better)

Visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai,
svėrimo įrenginių dalys (išskyrus
svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis
kaip 5 cg)

Parts for mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying
liquids/powders; fire-extinguishers, spray
guns and similar appliances and
steam/sand-blasting machines

Mechaninių įtaisų skysčiams ir (arba)
milteliams svaidyti, skleisti arba purkšti
dalys; gesintuvų, pulverizatorių ir panašių
įtaisų, garosvaidžių ir (arba) smėliasraučių
dalys

Parts for automatic-goods vending
Prekybos automatų, įskaitant pinigų
machines (including for money-changing
keitimo automatus, dalys
machines)

28.29.82.50

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)

28.29.83.13

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)

28.29.83.15

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)

28.29.83.20

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)

28.29.83.40

28.29.83.40

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

28.29.83.50

28.29.83.50

Prekybos automatų, įskaitant pinigų
keitimo automatus, dalys

Parts for automatic-goods vending
machines (including for money-changing
machines)
Non-automatic lubricating pots, greasing
nipples, oil seal rings, hand wheels,
levers, hand grips, safety guards and
baseplates for machinery

28.29.82.50

28.29.83.13

28.29.83.15

28.29.83.20

Neautomatiniai mašinų tepimo bakeliai,
Non-automatic lubricating pots, greasing
tepamosios įmovos, tepalo sandarinimo
nipples, oil seal rings, hand wheels,
žiedai, rankiniai ratai, svertai, rankiniai
levers, hand grips, safety guards and
spaustuvai, apsauginiai įtaisai ir pagrindo
baseplates for machinery
plokštės

28.29.84.00

28.29.84.00

Neautomatiniai mašinų tepimo bakeliai,
tepamosios įmovos, tepalo sandarinimo
žiedai, rankiniai ratai, svertai, rankiniai
spaustuvai, apsauginiai įtaisai ir pagrindo
plokštės

Parts of dish-washing machines

28.29.85.10

28.29.85.10

Indaplovių dalys

Parts of dish-washing machines

28.29.85.20

28.29.85.20

Pakavimo arba vyniojimo mašinų dalys

Parts of packing and wrapping machines

Indaplovių dalys

Parts of packing and wrapping machines Pakavimo arba vyniojimo mašinų dalys
Parts of machinery and apparatus of HS
8468

Mašinų, priskirtų SS 84.68 pozicijai, dalys
ir reikmenys

28.29.86.00

28.29.86.00

Mašinų, priskirtų HS 84.68 pozicijai, dalys Parts of machinery and apparatus of HS
ir reikmenys
8468

Pedestrian-controlled tractors

Pėsčiojo valdomi traktoriai

28.30.10.00

28.30.10.00

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Pedestrian-controlled tractors

Tractors of an engine power ≤ 37 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

Traktoriai, kurių variklio galia ne didesnė
kaip 37 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

28.30.21.10

28.30.21.10

Traktoriai, kurių variklio galia ne didesnė
kaip 37 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

Tractors of an engine power ≤ 37 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

28.30.22.10

28.30.22.10

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė

Tractors of an engine power > 37 kW but

Tractors of an engine power > 37 kW but Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
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≤ 59 kW, excluding pedestrian-controlled kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 59 kW,
tractors, road tractors for semi-trailers,
išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius,
track-laying tractors
puspriekabių vilkikus, vikšrinius traktorius

kaip 37 kW, bet ne didesnė kaip 59 kW, ≤ 59 kW, excluding pedestrian-controlled
išskyrus pėsčiojo valdomus traktorius,
tractors, road tractors for semi-trailers,
puspriekabių vilkikus, vikšrinius traktorius track-laying tractors

Tractors of an engine power > 59 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
kaip 59 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

28.30.23.00

28.30.23.00

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
kaip 59 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

Tractors of an engine power > 59 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

Ploughs

Plūgai

28.30.31.40

28.30.31.40

Plūgai

Ploughs

Scarifiers and cultivators

Skarifikatoriai ir kultivatoriai

28.30.32.10

28.30.32.10

Skarifikatoriai ir kultivatoriai

Scarifiers and cultivators

Disc harrows

Lėkštinės akėčios

28.30.32.20

28.30.32.20

Lėkštinės akėčios

Disc harrows

Harrows (excluding disc harrows)

Akėčios (išskyrus lėkštines akėčias)

28.30.32.30

28.30.32.30

Akėčios (išskyrus lėkštines akėčias)

Harrows (excluding disc harrows)

Rotovators

Rotovatoriai

28.30.32.50

28.30.32.50

Rotovatoriai

Rotovators

Weeders and hoes

Ravėtuvai ir kauptuvai

28.30.32.70

28.30.32.70

Ravėtuvai ir kauptuvai

Weeders and hoes

Seeders, planters and transplanters

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

28.30.33.00

28.30.33.00

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

Seeders, planters and transplanters

Distributors for mineral or chemical
fertiliser for soil preparation

Mineralinių arba cheminių trąšų
barstytuvai dirvai paruošti

28.30.34.30

28.30.34.30

Mineralinių arba cheminių trąšų
barstytuvai dirvai paruošti

Distributors for mineral or chemical
fertiliser for soil preparation

Manure spreaders and fertiliser
distributors (excluding for mineral or
chemical fertilisers)

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai
(išskyrus mineralinių ar cheminių trąšų
barstytuvus)

28.30.34.50

28.30.34.50

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai
(išskyrus mineralinių ar cheminių trąšų
barstytuvus)

Manure spreaders and fertiliser
distributors (excluding for mineral or
chemical fertilisers)

Agricultural... forestry machinery, n.e.c.;
lawn or sports-ground rollers

Niekur kitur nepriskirta žemės ir miškų
ūkio technika; vejų ar sporto aikštelių
volai

28.30.39.00

28.30.39.00

Niekur kitur nepriskirta žemės ir miškų
ūkio technika; vejų ar sporto aikštelių
volai

Agricultural... forestry machinery, n.e.c.;
lawn or sports-ground rollers

Electric mowers for lawns, parks, golf
courses or sports grounds

Elektrinės vejapjovės žolynams, parkams,
golfo aikštynų arba sporto aikštelių
vejoms prižiūrėti

28.30.40.10

28.30.40.10

Elektrinės vejapjovės žolynams, parkams,
Electric mowers for lawns, parks, golf
golfo aikštynų arba sporto aikštelių
courses or sports grounds
vejoms prižiūrėti

Mowers for lawns, parks or sports
grounds, powered non-electrically, with
the cutting device rotating in a horizontal
plane

Neelektrinės vejapjovės žolynams,
parkams arba sporto aikštelių vejoms
prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas sukasi
horizontalioje plokštumoje

28.30.40.30

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
Motor mowers for lawns, parks or sports
grounds, powered non-electrically, with
the cutting device rotating in a vertical
plane or with cutter bars

28.30.40.30

Neelektrinės vejapjovės su varikliu
Motor mowers for lawns, parks or sports
žolynams, parkams arba sporto aikštelių
grounds, powered non-electrically, with
vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas
the cutting device rotating in a vertical
sukasi vertikalioje plokštumoje arba su
plane or with cutter bars
juostiniais žolės pjovimo įrenginiais

28.30.40.50

28.30.40.50

Neelektrinės vejapjovės su varikliu
žolynams, parkams arba sporto aikštelių
vejoms prižiūrėti, kurių pjovimo įtaisas
sukasi vertikalioje plokštumoje arba su
juostiniais žolės pjovimo įrenginiais

Mowers for lawns, parks or sports
grounds, without motor

Vejapjovės be variklio žolynams, parkams
arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti

28.30.40.70

28.30.40.70

Vejapjovės be variklio žolynams, parkams Mowers for lawns, parks or sports
arba sporto aikštelių vejoms prižiūrėti
grounds, without motor

Motor mowers (excluding for lawns,
parks, golf courses or sports grounds)

Šienapjovės su varikliu (išskyrus
vejapjoves žolynams, parkams, golfo
aikštynų arba sporto aikštelių vejoms
prižiūrėti)

28.30.51.30

Šienapjovės su varikliu (išskyrus
vejapjoves žolynams, parkams, golfo
aikštynų arba sporto aikštelių vejoms
prižiūrėti)
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28.30.51.50

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

28.30.51.70

28.30.51.70

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)

28.30.52.00

28.30.52.00

Šieno presai

Hay-making machinery
Straw or fodder balers, including pick-up
balers

28.30.51.50

Straw or fodder balers, including pick-up Šiaudų arba pašarų presai, įskaitant
balers
rinktuvinius presus

28.30.53.40

28.30.53.40

Šiaudų arba pašarų presai, įskaitant
rinktuvinius presus

Potato-diggers and potato harvesters

Bulviakasės ir bulvių kombainai

28.30.54.20

28.30.54.20

Bulviakasės ir bulvių kombainai

Potato-diggers and potato harvesters

Beet-topping machines and beet
harvesters

Runkelių lapų pjovimo mašinos ir
runkelių kombainai

28.30.54.50

Runkelių lapų pjovimo mašinos ir
runkelių kombainai

Beet-topping machines and beet
harvesters

Root or tuber harvesting machines
(excluding potato-diggers and potato
harvesters, beet-topping machines and
beet harvesters)

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo
mašinos (išskyrus bulviakases ir bulvių
kombainus, runkelių lapų pjovimo
mašinas ir runkelių kombainus)

28.30.54.80

28.30.54.80

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)

Combine harvester-threshers

Javų kombainai

28.30.59.15

28.30.59.15

Javų kombainai

Combine harvester-threshers

Agricultural threshing machinery
(excluding combine harvester-threshers)

Žemės ūkio kuliamosios mašinos
(išskyrus javų kombainus)

28.30.59.30

28.30.59.30

Žemės ūkio kuliamosios mašinos
(išskyrus javų kombainus)

Agricultural threshing machinery
(excluding combine harvester-threshers)

Forage harvesters (excluding selfpropelled)

Stambiųjų pašarų kombainai (išskyrus
savaeigius)

28.30.59.45

28.30.59.45

Stambiųjų pašarų kombainai (išskyrus
savaeigius)

Forage harvesters (excluding selfpropelled)

Forage harvesters, self-propelled

Savaeigiai stambiųjų pašarų kombainai

28.30.59.60

28.30.59.60

Savaeigiai stambiųjų pašarų kombainai

Forage harvesters, self-propelled

28.30.54.50

Derliaus nuėmimo mašinos (išskyrus javų
Harvesting machines (excluding combine
kombainus, šakniavaisių arba
harvester threshers, root or tuber
gumbavaisių kasimo mašinas, stambiųjų
harvesting machines, forage harvesters)
pašarų kombainus)

28.30.59.70

28.30.59.70

Derliaus nuėmimo mašinos (išskyrus javų
Harvesting machines (excluding combine
kombainus, šakniavaisių arba
harvester threshers, root or tuber
gumbavaisių kasimo mašinas, stambiųjų
harvesting machines, forage harvesters)
pašarų kombainus)

Agricultural or horticultural watering
appliances

Žemės ūkio ar sodininkystės laistymo
įrenginiai

28.30.60.10

28.30.60.10

Žemės ūkio ar sodininkystės laistymo
įrenginiai

Agricultural or horticultural watering
appliances

Portable mechanical appliances with or
without a motor, for projecting,
dispersing or spraying liquids or
powders, for agricultural or horticultural
use (excluding watering appliances)

Žemės ūkio ar sodininkystės nešiojamieji
mechaniniai skysčių ar biriųjų medžiagų
įterpimo, skleidimo arba purškimo
aparatai su varikliu arba be variklio
(išskyrus laistymo įrenginius)

28.30.60.30

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)

28.30.60.50

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)

Sprayers and powder distributors
Ant žemės ūkio traktorių uždedami arba
designed to be mounted on or drawn by
jų tempiami purkštuvai ir dulkintuvai
agricultural tractors (excluding watering
(išskyrus laistymo įrenginius)
appliances)
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Other appliances, agricultural or
horticultural

Kiti žemės ūkio ar sodininkystės
įrenginiai

28.30.60.90

28.30.60.90

Kiti žemės ūkio ar sodininkystės
įrenginiai

Other appliances, agricultural or
horticultural

Self-loading or unloading trailers and
semi-trailers for agriculture

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio
priekabos ir puspriekabės

28.30.70.40

28.30.70.40

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio
priekabos ir puspriekabės

Self-loading or unloading trailers and
semi-trailers for agriculture

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio
Machines for cleaning, sorting or grading
produktų valymo, rūšiavimo arba
eggs, fruit or other agricultural produce
atrankos mašinos

28.30.81.00

28.30.81.00

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio
produktų valymo, rūšiavimo arba
atrankos mašinos

Machines for cleaning, sorting or grading
eggs, fruit or other agricultural produce

Milking machines

Melžimo įranga

28.30.82.00

28.30.82.00

Melžimo įranga

Milking machines

Machinery for preparing animal
feedstuffs

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos

28.30.83.00

28.30.83.00

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos

Machinery for preparing animal
feedstuffs

Poultry incubators and brooders

Paukščių inkubatoriai ir šildytuvai

28.30.84.00

28.30.84.00

Paukščių inkubatoriai ir šildytuvai

Poultry incubators and brooders

Poultry-keeping machinery (excluding
poultry incubators and brooders)

Paukštininkystės mašinos (išskyrus
paukščių inkubatorius ir šildytuvus)

28.30.85.00

28.30.85.00

Paukštininkystės mašinos (išskyrus
paukščių inkubatorius ir šildytuvus)

Poultry-keeping machinery (excluding
poultry incubators and brooders)

Forestry machinery

Miškų ūkio mašinos

28.30.86.30

28.30.86.30

Miškų ūkio mašinos

Forestry machinery

Other machinery of HS 8436

Kitos mašinos, priskirtos SS 84.36
pozicijai

28.30.86.60

28.30.86.60

Kitos mašinos, priskirtos HS 84.36
pozicijai

Other machinery of HS 8436

Parts of machinery and apparatus of HS
8433

Mašinų ir aparatų, priskirtų SS 84.33
pozicijai, dalys

28.30.91.00

28.30.91.00

Mašinų ir aparatų, priskirtų HS 84.33
pozicijai, dalys

Parts of machinery and apparatus of HS
8433

Parts of agricultural, horticultural or
Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų
forestry machinery for soil preparation or ūkio dirvos paruošimo ar įdirbimo
cultivation
mašinų dalys

28.30.92.00

28.30.92.00

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų
ūkio dirvos paruošimo ar įdirbimo
mašinų dalys

Parts of agricultural, horticultural or
forestry machinery for soil preparation or
cultivation

Parts of poultry-keeping machinery or
poultry incubators and brooders

Paukštininkystės mašinų arba paukščių
inkubatorių ir gaubtinių šildytuvų dalys

28.30.93.30

28.30.93.30

Paukštininkystės mašinų arba paukščių
inkubatorių ir gaubtinių šildytuvų dalys

Parts of poultry-keeping machinery or
poultry incubators and brooders

Parts of machinery of HS 8436, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, priskirtų
SS 84.36 pozicijai, dalys

28.30.93.80

28.30.93.80

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, priskirtų
Parts of machinery of HS 8436, n.e.c.
HS 84.36 pozicijai, dalys

Parts for milking machines and dairy
machinery

Melžimo ir pienininkystės įrangos dalys

28.30.94.00

28.30.94.00

Melžimo ir pienininkystės mašinų dalys

Parts for milking machines and dairy
machinery

Tractors of an engine power > 37 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
kaip 37 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

28.30.99.Z0

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
kaip 37 kW, išskyrus pėsčiojo valdomus
traktorius, puspriekabių vilkikus,
vikšrinius traktorius

Tractors of an engine power > 37 kW,
excluding pedestrian-controlled tractors,
road tractors for semi-trailers, tracklaying tractors

28.41.11.10

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti
Machine-tools for working any material
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
by removal of material, operated by laser
naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų
or other light or photon beam processes
šviesos ar fotonų pluoštų procesus

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti
Machine-tools for working any material
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
by removal of material, operated by laser
naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų
or other light or photon beam processes,
šviesos ar fotonų pluoštų procesus, arba
or by plasma arc processes
plazmos lanką
Machine-tools for working any material
by removal of material, operated by
electro-chemical, electron-beam, ionicAtspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
naudojant elektrocheminius, elektronų

28.30.99.Z0

28.41.11.20

28.41.11.40

28.41.11.30

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti Machine-tools for working any material
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
by removal of material, operated by
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beam or by ultrasonic processes
(excluding machines for the manufacture
of semiconductor devices or of electronic
integrated circuits)

pluoštų, jonų pluoštų arba ultragarso
procesus (išskyrus mašinas puslaidininkių
įtaisams arba elektroniniams integriniams
grandynams gaminti)

stakles puslaidininkių įtaisų arba
elektroninių integrinių grandynų
gamybai)

for the manufacture of semiconductor
devices or of electronic integrated
circuits)

Machine-tools for working any material
by removal of material, operated by
electro-chemical, electron-beam, ionicbeam or by ultrasonic processes
(excluding machines for the manufacture
of semiconductor devices or of electronic
integrated circuits)

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
naudojant elektrocheminius, elektronų
pluoštų, jonų pluoštų arba ultragarso
procesus (išskyrus mašinas puslaidininkių
įtaisams arba elektroniniams integriniams
grandynams gaminti)

28.41.11.40

28.41.11.70

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, ionicbeam or plasma arc processes

Machine tools for working any material
by removal of material, operated by
electro-discharge processes

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
naudojant elektros iškrovos procesus

28.41.11.50

28.41.11.50

Staklės bet kurioms medžiagoms apdirbti Machine tools for working any material
pašalinant dalį medžiagos, veikiančios
by removal of material, operated by
naudojant elektros iškrovos procesus
electro-discharge processes

Water-jet cutting machines

Pjovimo vandens srove mašinos

28.41.11.60

28.41.11.60

Pjovimo vandens srove mašinos

Water-jet cutting machines

Horizontal machining centres for working Horizontalūs metalo mechaninio
metal
apdirbimo centrai

28.41.12.20

28.41.12.20

Horizontalūs metalo mechaninio
apdirbimo centrai

Horizontal machining centres for working
metal

Vertical machining centres for working
metal (including combined horizontal
and vertical machining centres)

Vertikalūs metalo mechaninio apdirbimo
centrai (įskaitant suderintus horizontalius
ir vertikalius mechaninio apdirbimo
centrus)

28.41.12.40

28.41.12.40

Vertikalūs metalo mechaninio apdirbimo
Vertical machining centres for working
centrai (įskaitant suderintus horizontalius
metal (including combined horizontal
ir vertikalius mechaninio apdirbimo
and vertical machining centres)
centrus)

Unit construction machines (single
station) for working metal

Vienpozicės agregatinės metalo
apdirbimo staklės

28.41.12.50

28.41.12.50

Vienpozicės agregatinės metalo
apdirbimo staklės

Unit construction machines (single
station) for working metal

Multi-station transfer machines for
working metal

Daugiapozicės agregatinės metalo
apdirbimo staklės

28.41.12.70

28.41.12.70

Daugiapozicės agregatinės metalo
apdirbimo staklės

Multi-station transfer machines for
working metal

28.41.21.23

28.41.21.23

Skaitmeninio programinio valdymo
Numerically controlled horizontal lathes,
horizontaliosios metalo tekinimo staklės,
turning centres, for removing metal
tekinimo centrai

28.41.21.27

Skaitmeninio programinio valdymo
Numerically controlled horizontal lathes,
horizontaliosios metalo tekinimo staklės,
automatic lathes, for removing metal
tekinimo automatai (išskyrus tekinimo
(excluding turning centres)
centrus)
Numerically controlled horizontal lathes,
for removing metal (excluding turning
centres, automatic lathes)

Skaitmeninio programinio valdymo
Numerically controlled horizontal lathes,
horizontaliosios metalo tekinimo staklės,
turning centres, for removing metal
tekinimo centrai
Automatinės arba neautomatinės
Numerically controlled horizontal lathes,
skaitmeninio programinio valdymo
either automatic or not, for removing
horizontaliosios metalo tekinimo staklės
metal (excluding turning centres)
(išskyrus tekinimo centrus)

28.41.21.30

Automatinės arba neautomatinės
Numerically controlled horizontal lathes,
skaitmeninio programinio valdymo
either automatic or not, for removing
horizontaliosios metalo tekinimo staklės
metal (excluding turning centres)
(išskyrus tekinimo centrus)

28.41.21.30

28.41.21.29

Skaitmeninio programinio valdymo
horizontaliosios metalo tekinimo staklės
(išskyrus tekinimo automatus, tekinimo
centrus)

Non-numerically controlled horizontal
lathes, for removing metal

Neskaitmeninio programinio valdymo
horizontaliosios metalo tekinimo staklės

28.41.21.40

28.41.21.40

Neskaitmeninio programinio valdymo
horizontaliosios metalo tekinimo staklės

Non-numerically controlled horizontal
lathes, for removing metal

Lathes, including turning centres, for
removing metal (excluding horizontal
lathes)

Metalo tekinimo staklės, įskaitant
tekinimo centrus (išskyrus
horizontaliąsias tekinimo stakles)

28.41.21.60

28.41.21.60

Metalo tekinimo staklės, įskaitant
tekinimo centrus (išskyrus
horizontaliąsias tekinimo stakles)

Lathes, including turning centres, for
removing metal (excluding horizontal
lathes)
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Numerically controlled knee-type milling Skaitmeninio programinio valdymo
machines for working metal (excluding
konsolinės metalo frezavimo staklės
boring-milling machines)
(išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
28.41.22.17

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.41.22.17

Skaitmeninio programinio valdymo
konsolinės metalo frezavimo staklės
(išskyrus tekinimo-frezavimo stakles)

Numerically controlled knee-type milling
machines for working metal (excluding
boring-milling machines)

28.41.22.23

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)

Numerically controlled milling machines
for working metal (including planomilling machines) (excluding boringmilling machines, knee-type, tool-milling
machines)

Numerically controlled milling machines
and tool-milling machines for working
metal (including plano-milling machines)
(excluding boring-milling machines,
knee-type)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo frezavimo staklės ir įrankinės
metalo frezavimo staklės (įskaitant
išilginio drožimo-frezavimo stakles)
(išskyrus tekinimo-frezavimo, konsolines
stakles)

Numerically controlled milling machines
and tool-milling machines for working
metal (including plano-milling machines)
(excluding boring-milling machines,
knee-type)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo frezavimo staklės ir įrankinės
metalo frezavimo staklės (įskaitant
išilginio drožimo-frezavimo stakles)
(išskyrus tekinimo-frezavimo, konsolines
stakles)

28.41.22.20

28.41.22.25

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo frezavimo staklės (įskaitant
išilginio drožimo-frezavimo stakles)
(išskyrus tekinimo-frezavimo, konsolines
metalo frezavimo stakles)

Way-type unit heads for working metal
by drilling, boring, milling, threading or
tapping

Linijinės agregatinės metalo gręžimo,
tekinimo, frezavimo, sriegimo arba
įsriegimo staklės

28.41.22.33

28.41.22.33

Linijinės agregatinės metalo gręžimo,
tekinimo, frezavimo, sriegimo arba
įsriegimo staklės

Way-type unit heads for working metal
by drilling, boring, milling, threading or
tapping

Numerically controlled boring and
boring-milling machines for working
metal (excluding drilling machines)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo tekinimo ir tekinimo-frezavimo
staklės (išskyrus gręžimo stakles)

28.41.22.40

28.41.22.40

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)

Non-numerically controlled boring and
boring-milling machines for working
metal (excluding drilling machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo tekinimo ir tekinimo-frezavimo
staklės (išskyrus gręžimo stakles)

28.41.22.60

28.41.22.60

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)

Non-numerically controlled milling
machines for working metal (excluding
boring-milling machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo frezavimo staklės (išskyrus
tekinimo-frezavimo stakles)

28.41.22.70

28.41.22.70

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo frezavimo staklės (išskyrus
tekinimo-frezavimo stakles)

Non-numerically controlled milling
machines for working metal (excluding
boring-milling machines)

Threading or tapping machines for
working metal (excluding drilling
machines)

Metalo sriegimo arba įsriegimo staklės
(išskyrus gręžimo stakles)

28.41.22.80

28.41.22.80

Metalo sriegimo arba įsriegimo staklės
(išskyrus gręžimo stakles)

Threading or tapping machines for
working metal (excluding drilling
machines)

Išlajų šalinimo, galandimo, šlifavimo arba
Machine tools for deburring, sharpening,
kitos metalo baigiamojo apdirbimo
grinding or otherwise finishing metal
staklės

28.41.23.00

28.41.23.00

Išlajų šalinimo, galandimo, šlifavimo arba
Machine tools for deburring, sharpening,
kitos metalo baigiamojo apdirbimo
grinding or otherwise finishing metal
staklės

Broaching machines for working metals,
metal carbides or cermets

Metalo, metalo karbidų arba kermetų
pratraukimo staklės

28.41.24.10

28.41.24.10

Metalo, metalo karbidų arba kermetų
pratraukimo staklės

Broaching machines for working metals,
metal carbides or cermets

Gear cutting, gear grinding or gear
finishing machines, for working metals,
metal carbides or cermets (excluding
planing, slotting and broaching
machines)

Metalo, metalo karbidų arba kermetų
krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo
arba krumplių apdailos staklės (išskyrus
išilginio drožimo, vertikaliojo drožimo ir
pratraukimo stakles)

28.41.24.30

28.41.24.30

Metalo, metalo karbidų arba kermetų
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)

Sawing or cutting-off machines for

Metalo, metalo karbidų arba kermetų

28.41.24.70

28.41.24.70

Metalo, metalo karbidų arba kermetų

Sawing or cutting-off machines for
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working metals, metal carbides or
cermets

pjaustymo ir atpjovimo staklės

pjaustymo ir atpjovimo staklės

working metals, metal carbides or
cermets

Planing, shaping or slotting machines
and other machine-tools for working
metals, metal carbides or cermets, n.e.c.
(excluding filing machines)

Niekur kitur nepriskirtos išilginio,
skersinio ar vertikaliojo drožimo staklės ir
kitos metalo, metalo karbidų arba
kermetų apdirbimo staklės (išskyrus
dildymo mašinas)

28.41.24.91

Niekur kitur nepriskirtos išilginio,
skersinio ar vertikaliojo drožimo staklės ir
kitos metalo, metalo karbidų arba
kermetų apdirbimo staklės (išskyrus
šlifavimo mašinas)

Planing, shaping or slotting machines
and other machine-tools for working
metals, metal carbides or cermets, n.e.c.
(excluding filing machines)

Numerically controlled bending, folding,
straightening or flattening machines for
working flat metal products (including
presses)

Skaitmeninio programinio valdymo
plokščių metalo gaminių lenkimo,
briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo
staklės (įskaitant presus)

28.41.31.20

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)

Numerically controlled bending, folding,
straightening or flattening machines for
working metal (including presses)
(excluding those for working flat metal
products)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo lenkimo, briaunų lenkimo,
lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant
presus) (išskyrus plokščių metalo gaminių
apdirbimo stakles)

28.41.31.40

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)

Non-numerically controlled bending,
folding, straightening or flattening
machines for working flat metal products
(including presses)

Neskaitmeninio programinio valdymo
plokščių metalo gaminių lenkimo,
briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo
staklės (įskaitant presus)

28.41.31.60

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)

Non-numerically controlled bending,
folding, straightening or flattening
machines for working metal (including
presses) (excluding those for working flat
metal products)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo lenkimo, briaunų lenkimo,
lyginimo, tiesinimo staklės (įskaitant
presus) (išskyrus plokščių metalo gaminių
apdirbimo stakles)

28.41.31.80

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)

Numerically controlled punching or
notching machines for working metal
(including presses, combined punching
and shearing machines)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo skylių pramušimo arba įkirtimo
staklės (įskaitant presus, kombinuotas
skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

28.41.32.40

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo 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)

Shearing machines, incl. presses, not
numerically controlled, for working metal
(excl. machines for working flat metal
products and combined punching and
shearing machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo kirpimo staklės, įskaitant presus
(išskyrus plokščių metalo gaminių
apdirbimo stakles ir kombinuotas skylių
pramušimo ir kirpimo stakles)

28.41.32.61

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo kirpimo staklės, įskaitant presus
(išskyrus plokščių metalo gaminių
apdirbimo stakles ir kombinuotas skylių
pramušimo ir kirpimo stakles)

Shearing machines, incl. presses, not
numerically controlled, for working metal
(excl. machines for working flat metal
products and combined punching and
shearing machines)

Non-numerically controlled punching or
notching machines for working metal
(including presses, combined punching
and shearing machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo skylių pramušimo arba įkirtimo
staklės (įskaitant presus, kombinuotas
skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

28.41.32.80

28.41.32.80

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo 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)

Numerically controlled forging or diestamping machines and hammers for
working metal (including presses)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo kalimo arba štampavimo staklės
(įskaitant presus) ir kūjai

28.41.33.10

28.41.33.10

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo kalimo arba štampavimo staklės
(įskaitant presus) ir kūjai

Numerically controlled forging or diestamping machines and hammers for
working metal (including presses)
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28.41.33.20

28.41.33.20

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)

28.41.33.50

28.41.33.50

Niekur kitur nepriskirti hidrauliniai
metalo apdirbimo presai

Hydraulic presses for working metal n.e.c.

28.41.33.60

28.41.33.60

Niekur kitur nepriskirti nehidrauliniai
metalo apdirbimo presai

Non-hydraulic presses for working metal
n.e.c.

28.41.34.10

28.41.34.10

Strypų, vamzdžių, profiliuočių vielos arba
Draw-benches for bars, tubes, profiles,
panašių dirbinių iš metalo, sukepinto
wire or the like of metal, sintered metal
metalo karbidų arba kermetų traukimo
carbides or cermets
staklės

Sriegių valcavimo staklės metalui,
Thread rolling machines for working
sukepinto metalo karbidams ar
metal, sintered metal carbides or cermets
kermetams apdirbti

28.41.34.30

28.41.34.30

Sriegių valcavimo staklės metalui,
sukepinto metalo karbidams ar
kermetams apdirbti

Thread rolling machines for working
metal, sintered metal carbides or cermets

Machines for working wire (excluding
draw-benches, thread rolling machines)

Vielos apdirbimo staklės (išskyrus
traukimo, sriegių valcavimo stakles)

28.41.34.50

28.41.34.50

Vielos apdirbimo staklės (išskyrus
traukimo, sriegių valcavimo stakles)

Machines for working wire (excluding
draw-benches, thread rolling 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 (excluding riveting
machines)

Sukiojo kalimo mašinos ir spaudžiamojo
tekinimo staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš
spiralinės metalo juostelės gamybos
mašinos, metalo formavimo
elektromagnetiniais impulsais mašinos ir
metalo apdirbimo nenuimant dalies
metalo staklės (išskyrus kniedijimo
mašinas)

28.41.34.71

Sukiojo kalimo mašinos ir spaudžiamojo
tekinimo staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš
spiralinės metalo juostelės gamybos
mašinos, metalo formavimo
elektromagnetiniais impulsais mašinos ir
metalo apdirbimo nenuimant dalies
metalo staklės (išskyrus kniedijimo
mašinas)

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 (excluding riveting
machines)

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)

Metalo pjovimo staklių dalys ir reikmenys
(išskyrus įrankių laikiklius ir
atsiveriančiąsias sriegimo galvutes,
ruošinių laikiklius, dalijimo galvutes ir
kitus specialiuosius staklių įtaisus)

28.41.40.30

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)

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)

Metalo formavimo staklių dalys ir
reikmenys (išskyrus įrankių laikiklius ir
atsiveriančiąsias sriegimo galvutes,
ruošinių laikiklius, dalijimo galvutes ir
kitus specialiuosius staklių įtaisus)

28.41.40.50

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)

Sawing machines for working stone,
ceramics, concrete, asbestos-cement or
like mineral materials or for cold working
glass

Akmens, keramikos, betono,
asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų pjaustymo staklės arba šaltojo
stiklo apdirbimo staklės

28.49.11.30

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

Grinding or polishing machines for
working stone, ceramics, concrete,
asbestos-cement or like mineral

Akmens, keramikos, betono,
asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų šlifavimo arba poliravimo

Hydraulic presses for working metal n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti hidrauliniai
metalo apdirbimo presai

Non-hydraulic presses for working metal Niekur kitur nepriskirti nehidrauliniai
n.e.c.
metalo apdirbimo presai
Draw-benches for bars, tubes, profiles,
wire or the like of metal, sintered metal
carbides or cermets

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Strypų, vamzdžių, profiliuočių vielos arba
panašių dirbinių iš metalo, sukepinto
metalo karbidų arba kermetų traukimo
staklės

28.41.34.71

28.41.40.30

28.41.40.50

28.49.11.30

28.49.11.50

28.49.11.50

Akmens, keramikos, betono,
Grinding or polishing machines for
asbestcemenčio arba panašių mineralinių working stone, ceramics, concrete,
medžiagų šlifavimo arba poliravimo
asbestos-cement or like mineral
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materials or for cold working glass

staklės arba šaltojo stiklo apdirbimo
staklės

staklės arba šaltojo stiklo apdirbimo
staklės

materials or for cold working glass

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)

Akmens, keramikos, betono,
asbestcemenčio arba panašių mineralinių
medžiagų apdirbimo staklės ar stiklo
šaltojo apdirbimo staklės (išskyrus
pjaustymo, šlifavimo ar poliravimo
stakles)

28.49.11.70

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)

Multi-purpose machines where the
workpiece is automatically transferred
between operations for working wood,
cork, bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials

Universaliosios medienos, kamštienos,
kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų
ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo
staklės, kuriomis dirbant apdirbamo
dirbinio padėtis prieš kiekvieną operaciją
keičiama automatiškai

28.49.12.20

28.49.12.20

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

Machining centres for working materials
other than metal (or specify for working
wood, cork, bone, hard rubber, hard
plastics or similar hard materials other
than metal)

Kitų medžiagų (medienos, kamštienos,
kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų
ar panašių kietųjų medžiagų, išskyrus
metalą) mechaninio apdirbimo centrai

28.49.12.40

28.49.12.40

Mechaninio apdirbimo centrai

Machining centres

Machines and apparatus for
electroplating, electrolysis or
electrophoresis

Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba
elektroforezės mašinos ir aparatai

28.49.12.83

28.49.12.83

Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba
elektroforezės mašinos ir aparatai

Machines and apparatus for
electroplating, electrolysis or
electrophoresis

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

Smulkinių plokščių arba statybinių plaušo
plokščių iš medienos arba kitų
sumedėjusių medžiagų gamybos presai ir
kiti medienos arba kamštienos
apdorojimo mechaniniai įrenginiai

28.49.12.87

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

Machine tools for working wood, cork,
bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials, n.e.c

Niekur kitur nepriskirtos medienos,
kamštienos, kaulų, kietosios gumos,
kietųjų plastikų ar panašių kietųjų
medžiagų apdirbimo staklės

28.49.12.90

28.49.12.90

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

Drilling machines for working metal,
numerically controlled (excl. way-type
unit head machines)

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines
agregatines stakles)

28.49.13.10

28.49.13.10

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines
agregatines stakles)

Drilling machines for working metal,
numerically controlled (excl. way-type
unit head machines)

Drilling machines for working metal, not
numerically controlled (excl. way-type
unit head machines and hand-operated
machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines
agregatines stakles ir rankinius
įrenginius)

28.49.13.20

28.49.13.20

Neskaitmeninio programinio valdymo
metalo gręžimo staklės (išskyrus linijines
agregatines stakles ir rankinius
įrenginius)

Drilling machines for working metal, not
numerically controlled (excl. way-type
unit head machines and hand-operated
machines)

Filing machines

Dildymo mašinos

28.49.13.30

28.49.13.30

Šlifavimo mašinos

Filing machines

28.49.13.40

28.49.13.40

Skaitmeninio programinio valdymo
metalo kirpimo staklės, įskaitant presus
(išskyrus kombinuotas skylių pramušimo

Shearing machines, incl. presses,
numerically controlled, for working metal
(other than combined punching and

Shearing machines, incl. presses,
Skaitmeninio programinio valdymo
numerically controlled, for working metal metalo kirpimo staklės, įskaitant presus
(other than combined punching and
(išskyrus kombinuotas skylių pramušimo
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shearing machines)

ir kirpimo stakles)

ir kirpimo stakles)

shearing machines)

Shearing machines, incl. presses, not
numerically controlled, for working flat
metal products (excl. combined punching
and shearing machines)

Neskaitmeninio programinio valdymo
kirpimo staklės metalo lakštams apdirbti,
įskaitant presus (išskyrus kombinuotas
skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

28.49.13.50

28.49.13.50

Neskaitmeninio programinio valdymo
kirpimo staklės metalo lakštams apdirbti,
įskaitant presus (išskyrus kombinuotas
skylių pramušimo ir kirpimo stakles)

Shearing machines, incl. presses, not
numerically controlled, for working flat
metal products (excl. combined punching
and shearing machines)

Riveting machines

Kniedijimo mašinos

28.49.13.60

28.49.13.60

Kniedijimo mašinos

Riveting machines

Arbors, collets and sleeves for machinetools and hand tools

Staklių ir rankinių įrankių įtvarai,
spyruokliuojančiosios įvorės ir movos

28.49.21.10

28.49.21.10

Staklių ir rankinių įrankių įtvarai,
spyruokliuojančiosios įvorės ir movos

Arbors, collets and sleeves for machinetools and hand tools

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus
Tool holders for lathes (excluding arbors,
įtvarus, spyruokliuojančiąsias įvores ir
collets and sleeves)
movas)

28.49.21.30

28.49.21.30

Tekinimo staklių įrankių laikikliai (išskyrus
Tool holders for lathes (excluding arbors,
įtvarus, spyruokliuojančiąsias įvores ir
collets and sleeves)
movas)

Tool holders, n.e.c.

28.49.21.50

28.49.21.50

Niekur kitur nepriskirti įrankių laikikliai

Tool holders, n.e.c.

28.49.21.70

Staklių atsiveriančiosios sriegimo
galvutės

Self-opening dieheads for machine tools

28.49.22.30

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

28.49.22.50

Tekinimo staklių ruošinių laikikliai
(išskyrus specialiuosius veržimo ir
įtvirtinimo įtaisus, veržimo ir įtvirtinimo
įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
rinkinius)

Work holders for lathes (excluding jigs
and fixtures for specific applications, and
sets of standard jig and fixture
components)
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)

Niekur kitur nepriskirti įrankių laikikliai

Staklių atsiveriančiosios sriegimo
Self-opening dieheads for machine tools
galvutės
Jigs and fixtures for specific applications,
and sets of standard jig and fixture
components for machine-tools and hand
tools

Specialieji staklių ir rankinių įrankių
veržimo ir įtvirtinimo įtaisai, veržimo ir
įtvirtinimo įtaisų standartinių
sudedamųjų dalių rinkiniai

Tekinimo staklių ruošinių laikikliai
Work holders for lathes (excluding jigs
(išskyrus specialiuosius veržimo ir
and fixtures for specific applications, and
įtvirtinimo įtaisus, veržimo ir įtvirtinimo
sets of standard jig and fixture
įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
components)
rinkinius)

28.49.21.70

28.49.22.30

28.49.22.50

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)

Staklių ir rankinių įrankių ruošinių
laikikliai (išskyrus specialiuosius veržimo
ir įtvirtinimo įtaisus, veržimo ir įtvirtinimo
įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
rinkinius)

28.49.22.70

28.49.22.70

Staklių ir rankinių įrankių ruošinių
laikikliai (išskyrus specialiuosius veržimo
ir įtvirtinimo įtaisus, veržimo ir įtvirtinimo
įtaisų standartinių sudedamųjų dalių
rinkinius)

Dividing heads and other special
attachments for machine-tools n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos staklių dalijimo
galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

28.49.23.50

28.49.23.50

Niekur kitur nepriskirtos staklių dalijimo
galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

Dividing heads and other special
attachments for machine-tools n.e.s.

Parts and accessories for machines of HS Staklių, priskirtų SS 84.64 pozicijai, dalys
8464
ir reikmenys

28.49.24.30

28.49.24.30

Staklių, priskirtų HS 84.64 pozicijai, dalys
ir reikmenys

Parts and accessories for machines of HS
8464

Parts and accessories for machines of HS Staklių, priskirtų SS 84.65 pozicijai, dalys
8465
ir reikmenys

28.49.24.50

28.49.24.50

Staklių, priskirtų HS 84.65 pozicijai, dalys
ir reikmenys

Parts and accessories for machines of HS
8465

Converters, ladles, ingot moulds and
casting machines of a kind used in
metallurgy or in metal foundries

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir
liejimo mašinos, naudojamos
metalurgijoje arba liejininkystėje

28.91.11.30

28.91.11.30

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir Converters, ladles, ingot moulds and
liejimo mašinos, naudojamos
casting machines of a kind used in
metalurgijoje arba liejininkystėje
metallurgy or in metal foundries

Mills for rolling metal tubes; hot or
combination hot and cold metal-rolling
mills

Metalo valcavimo staklynai; karštojo
valcavimo staklynai arba kombinuoti
karštojo ir šaltojo valcavimo staklynai

28.91.11.53

28.91.11.53

Metalo valcavimo staklynai; karštojo
valcavimo staklynai arba kombinuoti
karštojo ir šaltojo valcavimo staklynai
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28.91.11.57

28.91.11.57

Šaltojo valcavimo staklynai

Cold metal-rolling mills

Parts for converters, ladles, ingot moulds Konverterių, liejimo kaušų, formadėžių ir
and casting machines of a kind used in
liejimo mašinų, naudojamų metalurgijoje
metallurgy or in metal foundries
arba liejininkystėje, dalys

28.91.12.30

28.91.12.30

Konverterių, liejimo kaušų, formadėžių ir Parts for converters, ladles, ingot moulds
liejimo mašinų, naudojamų metalurgijoje and casting machines of a kind used in
arba liejininkystėje, dalys
metallurgy or in metal foundries

Rolls for rolling mills

Valcavimo staklynų velenai

28.91.12.50

28.91.12.50

Valcavimo staklynų velenai

Parts of metal-rolling mills (excluding
rolls)

Metalo valcavimo staklynų dalys (išskyrus
velenus)

28.91.12.70

28.91.12.70

Metalo valcavimo staklynų dalys (išskyrus Parts of metal-rolling mills (excluding
velenus)
rolls)

Continuous-action elevators and
conveyors, for underground use

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai,
naudojami požeminiams darbams

28.92.11.00

28.92.11.00

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai,
naudojami požeminiams darbams

Continuous-action elevators and
conveyors, for underground use

Self-propelled coal or rock cutters and
tunnelling machinery

Savaeigės akmens anglių arba uolienų
kirtimo ir tunelių kasimo mašinos

28.92.12.33

28.92.12.33

Savaeigės akmens anglių arba uolienų
kirtimo ir tunelių kasimo mašinos

Self-propelled coal or rock cutters and
tunnelling machinery

Coal or rock cutters and tunnelling
machinery (excluding self-propelled)

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir
tunelių kasimo mašinos (išskyrus
savaeiges)

28.92.12.35

28.92.12.35

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir
tunelių kasimo mašinos (išskyrus
savaeiges)

Coal or rock cutters and tunnelling
machinery (excluding self-propelled)

Self-propelled boring or sinking
machinery

Savaeigės gręžimo ir šulinių kasimo
mašinos

28.92.12.53

28.92.12.53

Savaeigės gręžimo ir šulinių kasimo
mašinos

Self-propelled boring or sinking
machinery
Boring or sinking machinery (including
fixed platforms used for oil or natural gas
exploration) (excluding self-propelled)

Rolls for rolling mills

Gręžimo ir šulinių kasimo mašinos
Boring or sinking machinery (including
(įskaitant naftos ar gamtinių dujų
fixed platforms used for oil or natural gas
tyrinėjimui skirtas fiksuotąsias
exploration) (excluding self-propelled)
platformas) (išskyrus savaeiges)

28.92.12.55

28.92.12.55

Gręžimo ir šulinių kasimo mašinos
(įskaitant naftos ar gamtinių dujų
tyrinėjimui skirtas fiksuotąsias
platformas) (išskyrus savaeiges)

Crawler dozers (excluding wheeled)

Vikšriniai buldozeriai (išskyrus ratinius)

28.92.21.30

28.92.21.30

Vikšriniai buldozeriai (išskyrus ratinius)

Crawler dozers (excluding wheeled)

Wheeled dozers (excluding track-laying)

Ratiniai buldozeriai (išskyrus vikšrinius)

28.92.21.50

28.92.21.50

Ratiniai buldozeriai (išskyrus vikšrinius)

Wheeled dozers (excluding track-laying)

Motor graders, levellers and scrapers

Varikliniai greideriai, grunto lygintuvai ir
skreperiai

28.92.22.10

28.92.22.10

Varikliniai greideriai, grunto lygintuvai ir
skreperiai

Motor graders, levellers and scrapers

Ride-on compaction equipment and the
like

Plūktuvai ir panašūs įrenginiai

28.92.23.10

28.92.23.10

Plūktuvai ir panašūs įrenginiai

Ride-on compaction equipment and the
like

Loaders specially designed for
underground use

Krautuvai, specialiai pritaikyti požemio
darbams

28.92.24.30

28.92.24.30

Krautuvai, specialiai pritaikyti požemio
darbams

Loaders specially designed for
underground use

Wheeled or crawler front-end shovel
loaders (excl. specially designed for
underground use)

Ratiniai arba vikšriniai priekiniai kaušiniai
krautuvai (išskyrus specialiai pritaikytus
požemio darbams)

28.92.24.50

28.92.24.50

Ratiniai arba vikšriniai priekiniai kaušiniai Wheeled or crawler front-end shovel
krautuvai (išskyrus specialiai pritaikytus
loaders (excl. specially designed for
požemio darbams)
underground use)

28.92.25.00

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

Savaeigiai mechaniniai semtuvai,
ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai
(išskyrus savaeigius mechaninius

Self-propelled mechanical shovels,
excavators and shovel loaders (excl. selfpropelled mechanical shovels with a 360°

Savaeigiai mechaniniai semtuvai,
Self-propelled mechanical shovels,
ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių
excavators and shovel loaders, with a 360
sukamasis antstatas važiuoklės atžvilgiu
degree revolving superstructure, except
gali pasisukti 360 laipsnių kampu,
front-end shovel loaders
išskyrus priekinius kaušinius krautuvus
Self-propelled mechanical shovels,
Savaeigiai mechaniniai semtuvai,
excavators and shovel loaders (excl. self- ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai
propelled mechanical shovels with a 360° (išskyrus savaeigius mechaninius
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semtuvus, kurių sukamasis antstatas
važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360
laipsnių kampu, ir priekinius kaušinius
krautuvus)

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės žemės
Self-propelled earth moving, excavating...
stumdymo, kasimo ir panašios mašinos ir
machinery, n.e.c.
įranga

PRODCOM 2017 Pavadinimas
semtuvus, kurių sukamasis antstatas
važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360
laipsnių kampu, ir priekinius kaušinius
krautuvus)

PRODCOM 2017 Name

revolving superstructure and front-end
shovel loaders)

28.92.26.50

28.92.26.50

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės žemės
Self-propelled earth moving, excavating...
stumdymo, kasimo ir panašios mašinos ir
machinery, n.e.c.
įranga

Bulldozer or angledozer blades

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių
verstuvai

28.92.27.00

28.92.27.00

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių
verstuvai

Bulldozer or angledozer blades

Dumpers for off-highway use

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti
greitkeliais

28.92.28.10

28.92.28.10

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti
greitkeliais

Dumpers for off-highway use

Pile-drivers and pile-extractors

Poliakalės ir poliatraukės

28.92.30.10

28.92.30.10

Poliakalės ir poliatraukės

Pile-drivers and pile-extractors

Snow-ploughs and snow-blowers

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

28.92.30.30

28.92.30.30

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Snow-ploughs and snow-blowers

Tamping or compacting machinery
(excluding self-propelled)

Plūkimo arba sutankinimo mechaniniai
įrenginiai (išskyrus savaeigius)

28.92.30.50

28.92.30.50

Plūkimo arba sutankinimo mechaniniai
įrenginiai (išskyrus savaeigius)

Tamping or compacting machinery
(excluding self-propelled)

Scrapers earth moving, excavating,
Nesavaeigiai žemės darbų skreperiai,
extracting... machinery, not self-propelled kasimo, siurbimo ir panašios mašinos

28.92.30.70

28.92.30.70

Nesavaeigiai žemės darbų skreperiai,
kasimo, siurbimo ir panašios mašinos

Scrapers earth moving, excavating,
extracting... machinery, not self-propelled

Machinery for public works, building or
the like, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos viešųjų darbų,
statybos arba panašios mašinos

28.92.30.90

28.92.30.90

Niekur kitur nepriskirtos viešųjų darbų,
statybos arba panašios mašinos

Machinery for public works, building or
the like, n.e.s.

Sorting, screening, separating, washing
machines; crushing, grinding, mixing,
kneading machines excluding
concrete/mortar mixers, machines for
mixing mineral substances with bitumen

Rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo
mašinos; trupinimo, malimo, maišymo,
minkymo mašinos, išskyrus betono ir
(arba) skiedinio maišykles, mineralinių
medžiagų maišymo su bitumu mašinas

28.92.40.30

28.92.40.30

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

Concrete or mortar mixers

Betono arba skiedinio maišyklės

28.92.40.50

28.92.40.50

Betono arba skiedinio maišyklės

Concrete or mortar mixers

Machines for mixing mineral substances
with bitumen

Mineralinių medžiagų maišymo su
bitumu mašinos

28.92.40.70

28.92.40.70

Mineralinių medžiagų maišymo su
bitumu mašinos

Machines for mixing mineral substances
with bitumen

Track-laying tractors

Vikšriniai traktoriai

28.92.50.00

28.92.50.00

Vikšriniai traktoriai

Track-laying tractors

Parts for boring or sinking machinery

Gręžimo ar vertikaliojo kasimo mašinų
dalys

28.92.61.30

Gręžimo ar vertikaliojo kasimo mašinų
dalys

Parts for boring or sinking machinery

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

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

28.92.61.50

28.92.61.50

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

Parts of machinery of HS 8474

Mašinų, priskirtų SS 84.74 pozicijai, dalys

28.92.62.00

28.92.62.00

Mašinų, priskirtų HS 84.74 pozicijai, dalys Parts of machinery of HS 8474

Centrifugal cream separators

Išcentriniai grietinėlės separatoriai

28.93.11.00

28.93.11.00

Išcentriniai grietinėlės separatoriai
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Dairy machinery (including
Pienininkystės mašinos (įskaitant
homogenisers, irradiators, butter-making homogenizatorius, švitintuvus,
machines, cheese-making machines)
sviestmušes, sūrių gamybos mašinas)

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
28.93.12.00

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.93.12.00

Pienininkystės mašinos (įskaitant
homogenizatorius, švitintuvus,
sviestmušes, sūrių gamybos mašinas)

Dairy machinery (including
homogenisers, irradiators, butter-making
machines, cheese-making machines)
Machinery used in the milling industry or
for the working of cereals or dried
leguminous vegetables (excluding farmtype machinery)

Machinery used in the milling industry or
for the working of cereals or dried
leguminous vegetables (excluding farmtype machinery)

Pramoninės malimo arba grūdų ar
džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo
mašinos (išskyrus naudojamas žemės
ūkyje)

28.93.13.00

28.93.13.00

Pramoninės malimo arba grūdų ar
džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo
mašinos (išskyrus naudojamas žemės
ūkyje)

Presses, crushers and similar machinery
used in the manufacture of wines, cider,
fruit juices or similar beverages

Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos,
naudojamos vyno, sidro, vaisių sulčių
arba panašių gėrimų gamyboje

28.93.14.00

28.93.14.00

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

Bakery ovens, including biscuit ovens,
non-electric

Neelektrinės kepyklų krosnys, įskaitant
sausainių kepimo krosnis

28.93.15.30

28.93.15.30

Neelektrinės kepyklų krosnys, įskaitant
sausainių kepimo krosnis

Bakery ovens, including biscuit ovens,
non-electric

Non-domestic percolators and other
appliances for making coffee and other
hot drinks

Nebuitiniai filtrai ir kiti kavos bei kitų
karštų gėrimų paruošimo aparatai

28.93.15.60

28.93.15.60

Nebuitiniai filtrai ir kiti kavos bei kitų
karštų gėrimų paruošimo aparatai

Non-domestic percolators and other
appliances for making coffee and other
hot drinks

Non-domestic equipment for cooking or
heating food (excluding non-electric
tunnel ovens, non-electric bakery ovens,
non-electric percolators)

Nebuitiniai maisto virimo, kepimo arba
šildymo įrenginiai (išskyrus neelektrines
tunelines bei kepyklų krosnis,
neelektrinius filtrus)

28.93.15.80

28.93.15.80

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)

Dryers for the treatment of agricultural
Žemės ūkio produktų džiovyklos, kurių
products by a process involving a change
darbo metu kinta temperatūra
in temperature

28.93.16.00

28.93.16.00

Žemės ūkio produktų džiovyklos, kurių
darbo metu kinta temperatūra

Dryers for the treatment of agricultural
products by a process involving a change
in temperature

Bakery machinery (excl. ovens and dough Kepyklų mašinos (išskyrus krosnis ir
rollers)
tešlos volus)

28.93.17.13

28.93.17.13

Kepyklų mašinos (išskyrus krosnis ir
tešlos volus)

Bakery machinery (excl. ovens and dough
rollers)

Industrial machinery for the manufacture Makaronų, spagečių arba panašių
or preparation of macaroni, spaghetti or produktų pramoninės gamybos ar
similar products
paruošimo mašinos

28.93.17.15

28.93.17.15

Makaronų, spagečių arba panašių
produktų pramoninės gamybos ar
paruošimo mašinos

Industrial machinery for the manufacture
or preparation of macaroni, spaghetti or
similar products

Industrial machinery for the manufacture Konditerijos, kakavos arba šokolado
or preparation of confectionery, cocoa or pramoninės gamybos ar paruošimo
chocolate
mašinos

28.93.17.20

28.93.17.20

Konditerijos, kakavos arba šokolado
pramoninės gamybos ar paruošimo
mašinos

Industrial machinery for the manufacture
or preparation of confectionery, cocoa or
chocolate

Industrial machinery for the manufacture Cukraus pramoninės gamybos ar
or preparation of sugar
paruošimo mašinos

28.93.17.30

28.93.17.30

Cukraus pramoninės gamybos ar
paruošimo mašinos

Industrial machinery for the manufacture
or preparation of sugar

Industrial brewery machinery

Pramoninės alaus daryklų mašinos

28.93.17.40

28.93.17.40

Pramoninės alaus daryklų mašinos

Industrial brewery machinery

Industrial machinery for the preparation
of meat or poultry

Pramoninės mėsos arba paukštienos
perdirbimo mašinos

28.93.17.50

Pramoninės mėsos arba paukštienos
perdirbimo mašinos

Industrial machinery for the preparation
of meat or poultry

Industrial machinery for the preparation
of fruits, nuts or vegetables (excluding
for use in milling or for working dried
leguminous vegetables)

Pramoninės vaisių, riešutų arba daržovių
perdirbimo mašinos (išskyrus malimo
arba džiovintų ankštinių daržovių
apdorojimo mašinas)

28.93.17.60

28.93.17.60

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)

Machinery for the preparation or

Niekur kitur nepriskirtos maisto ar

28.93.17.70

28.93.17.70

Niekur kitur nepriskirtos maisto ar

Machinery for the preparation or
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manufacture of food or drink, n.e.c.

gėrimų paruošimo arba gamybos
mašinos

Machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed vegetable
fats or oils

Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių
riebalų ar aliejaus ekstrahavimo arba
paruošimo mašinos

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

gėrimų paruošimo arba gamybos
mašinos

manufacture of food or drink, n.e.c.

28.93.17.80

28.93.17.80

Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių
riebalų ar aliejaus ekstrahavimo arba
paruošimo mašinos

Machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed vegetable
fats or oils

Machinery for preparing or making up
Tabako ruošimo ar gamybos įranga
tobacco (excl. dryers and other heating
(išskyrus džiovintuvus ir kitą šildymo
equipment, centrifuges and filter presses) įrangą, centrifugas ir filtrų presus)

28.93.18.00

28.93.18.00

Tabako ruošimo ar gamybos įranga
(išskyrus džiovintuvus ir kitą šildymo
įrangą, centrifugas ir filtrų presus)

Machinery for preparing or making up
tobacco (excl. dryers and other heating
equipment, centrifuges and filter presses)

Machines for cleaning, sorting or grading Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių
seed, grain or dried leguminous
daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos
vegetables
mašinos

28.93.20.00

28.93.20.00

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių
Machines for cleaning, sorting or grading
daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos seed, grain or dried leguminous
mašinos
vegetables

Parts for presses, crushers and similar
machinery used in the manufacture of
wine, cider, fruit juices or similar
beverages

Vyno, sidro, vaisių ar uogų sulčių ir
panašių gėrimų gamyboje naudojamų
presų, smulkintuvų ir panašių mašinų
dalys

28.93.31.00

28.93.31.00

Vyno, sidro, vaisių ar uogų sulčių ir
panašių gėrimų gamyboje naudojamų
presų, smulkintuvų ir panašių mašinų
dalys

Parts of machinery of HS 8438

Mašinų, priskirtų SS 84.38 pozicijai, dalys

28.93.32.00

28.93.32.00

Mašinų, priskirtų HS 84.38 pozicijai, dalys Parts of machinery of HS 8438

Parts for machinery for the preparation
or making up of tobacco

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinų
dalys

28.93.33.00

28.93.33.00

Tabako ruošimo arba perdirbimo mašinų Parts for machinery for the preparation
dalys
or making up of tobacco

Parts of machinery of HS 8437

Mašinų, priskirtų SS 84.37 pozicijai, dalys

28.93.34.00

28.93.34.00

Mašinų, priskirtų HS 84.37 pozicijai, dalys Parts of machinery of HS 8437

Machines for extruding, drawing,
texturing or cutting man-made textile
materials; machines for preparing textile
fibres

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo
(ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba
pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų
paruošimo mašinos

28.94.11.00

28.94.11.00

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

Textile spinning machines; textile
doubling, twisting, winding or reeling
machines

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo,
sukimo, vyniojimo arba pervijimo
mašinos

28.94.12.00

28.94.12.00

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo,
sukimo, vyniojimo arba pervijimo
mašinos

Textile spinning machines; textile
doubling, twisting, winding or reeling
machines

Weaving machines

Audimo mašinos

28.94.13.00

28.94.13.00

Audimo mašinos

Weaving machines

Circular knitting machines

Apskritojo mezgimo mašinos

28.94.14.30

28.94.14.30

Apskritojo mezgimo mašinos

Circular knitting machines

Flat knitting machines, stitch-bonding
machines and warp knitting machines

Plokščiojo mezgimo, mezgimo prisiuvant
mašinos ir metmenų mezgimo mašinos

28.94.14.50

28.94.14.50

Plokščiojo mezgimo, mezgimo prisiuvant Flat knitting machines, stitch-bonding
mašinos ir metmenų mezgimo mašinos
machines and warp knitting machines

28.94.14.70

28.94.14.70

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

28.94.15.10

28.94.15.10

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

28.94.15.30

Spaudos mašinos, spausdinančios ant
tekstilės medžiagų (išskyrus ofsetinės,
fleksografinės spaudos, iškiliaspaudes

Printing machinery for printing textile
materials (excluding offset, flexographic,
letterpress and gravure printing

Galioninių verpalų, tiulio, nėrinių,
Machines for making gimped yarn, tulle,
siuvinėjimo dirbinių, apsiuvų
lace, embroidery, trimmings, braid or net,
(peltakiavimo), juostelių arba tinklų
and machines for tufting
gamybos bei kilpojimo mašinos
Auxiliary machinery for machines of HS
8444, 8445, 8446 or 8447

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu
su mašinomis, priskirtomis SS 84.44,
84.45, 84.46 arba 84.47 pozicijoms

Printing machinery for printing textile
materials (excluding offset, flexographic,
letterpress and gravure printing

Spaudos mašinos, spausdinančios ant
tekstilės medžiagų (išskyrus ofsetinės,
fleksografinės spaudos, iškiliaspaudes
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machinery)

(tipografijos) ir giliaspaudes mašinas)

(tipografijos) ir giliaspaudes mašinas)

machinery)

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)

Veltinių arba neaustinių medžiagų
rietime arba tam tikrų formų gamybos
arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių
skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių
gamybos formos

28.94.21.10

28.94.21.10

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)

Ironing machines and presses (including
fusing presses; excluding calendering
machines)

Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant
lydančiuosius presus) (išskyrus
kalandravimo mašinas)

28.94.21.30

28.94.21.30

Lyginimo mašinos ir presai (įskaitant
lydančiuosius presus) (išskyrus
kalandravimo mašinas)

Ironing machines and presses (including
fusing presses; excluding calendering
machines)

28.94.21.50

28.94.21.50

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, shakertumblers; excluding household or
laundry-type washing machines)

28.94.21.70

28.94.21.70

Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus,
Machines for reeling, unreeling, folding,
išvyniojimo iš rietimų, lenkimo, kirpimo ir
cutting or pinking textile fabrics
kraštų apkirpimo dantukais mašinos

28.94.21.80

Mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant
tekstilės audinio arba ant kito pagrindo,
naudojamos linoleumo arba kitos grindų
dangos 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
Household or laundry-type washing
machines of a dry linen capacity > 10 kg
(including machines that both wash and
dry)

Skalbiamosios, balinimo arba dažymo
Washing, bleaching or dyeing machines
mašinos (įskaitant skalbinių gręžimo,
(including wringers and mangles, shakerkalandravimo ir vibracines valymo
tumblers; excluding household or
mašinas) (išskyrus buitines ar skalbyklų
laundry-type washing machines)
skalbiamąsias mašinas)
Machines for reeling, unreeling, folding,
cutting or pinking textile fabrics

Tekstilės audinių vyniojimo į rietimus,
išvyniojimo iš rietimų, lenkimo, kirpimo ir
kraštų apkirpimo dantukais 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

Mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant
tekstilės audinio arba ant kito pagrindo,
naudojamos linoleumo arba kitos grindų
dangos gamyboje; tekstilės verpalų,
medžiagų ar gatavų gaminių apretavimo,
apdailos, gręžimo, džiovinimo,
padengimo ar įmirkymo mašinos

Household or laundry-type washing
machines of a dry linen capacity > 10 kg
(including machines that both wash and
dry)

Buitinės ar skalbyklų skalbiamosios
mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg
sausų skalbinių (įskaitant mašinas, kurios
ir skalbia, ir džiovina)

28.94.22.30

28.94.22.30

Buitinės ar skalbyklų skalbiamosios
mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg
sausų skalbinių (įskaitant mašinas, kurios
ir skalbia, ir džiovina)

Dry-cleaning machines

Cheminio valymo mašinos

28.94.22.50

28.94.22.50

Cheminio valymo mašinos

Dry-cleaning machines

Drying machines, of a dry linen capacity
> 10 kg

Džiovyklės, kurių talpa didesnė kaip 10
kg sausų skalbinių

28.94.22.70

28.94.22.70

Džiovyklės, kurių talpa didesnė kaip 10
kg sausų skalbinių

Drying machines, of a dry linen capacity
> 10 kg

Centrifugal clothes-dryers

Išcentrinės drabužių džiovyklos

28.94.23.00

28.94.23.00

Išcentrinės drabužių džiovyklos

Centrifugal clothes-dryers

Industrial automatic sewing machines
(excluding book-sewing machines)

Pramoninės automatinės siuvamosios
mašinos (išskyrus brošiūravimo mašinas)

28.94.24.30

28.94.24.30

Pramoninės automatinės siuvamosios
mašinos (išskyrus brošiūravimo mašinas)

Industrial automatic sewing machines
(excluding book-sewing machines)

Industrial sewing machines (excluding
book-sewing machines, automatic
machines)

Pramoninės siuvamosios mašinos
(išskyrus brošiūravimo ir automatines
mašinas)

28.94.24.50

28.94.24.50

Pramoninės siuvamosios mašinos
(išskyrus brošiūravimo ir automatines
mašinas)

Industrial sewing machines (excluding
book-sewing machines, automatic
machines)

Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather

Kailių arba odos paruošimo, rauginimo
arba išdirbimo mašinos

28.94.30.30

28.94.30.30

Kailių arba odos paruošimo, rauginimo
arba išdirbimo mašinos

Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather

28.94.30.50

28.94.30.50

Avalynės gamybos ir (arba) taisymo

Machinery for making/repairing footwear

Machinery for making/repairing footwear Avalynės gamybos ir (arba) taisymo
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mašinos, įskaitant juostines skėlimo arba
including skiving or pairing machines,
dvejinimo mašinas, odos pjaustymo į
machines for cutting leather into shapes,
formas mašinas, pramuštuvus ir
perforating and pricking machines
pradūrinėjimo mašinas, išskyrus siuvimo
excluding sewing machines
mašinas

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

mašinos, įskaitant juostines skėlimo arba
dvejinimo mašinas, odos pjaustymo į
formas mašinas, pramuštuvus ir
pradūrinėjimo mašinas, išskyrus siuvimo
mašinas

including skiving or pairing machines,
machines for cutting leather into shapes,
perforating and pricking machines
excluding sewing machines

Machinery for making/repairing articles
of hides, skins or leather, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos kailių ar odų
dirbinių ir gaminių gamybos ir (arba)
taisymo mašinos

28.94.30.70

28.94.30.70

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.

Domestic sewing machines (excluding
furniture, bases and covers)

Buitinės siuvamosios mašinos (išskyrus
baldus, stovus ir dangčius)

28.94.40.00

28.94.40.00

Buitinės siuvamosios mašinos (išskyrus
baldus, stovus ir dangčius)

Domestic sewing machines (excluding
furniture, bases and covers)

Parts and accessories of machines of HS
8444 and 8445 or their auxiliary
machinery

Mašinų, priskirtų SS 84.44 ir 84.45
pozicijoms, arba jų pagalbinių įrenginių
dalys ir reikmenys

28.94.51.10

28.94.51.10

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

28.94.51.30

28.94.51.30

Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo
žiedai ir žiedų skriejikai

Spindles and spindle flyers, spinning ring
and ring travellers
Parts and accessories for weaving
machines (looms) or for their auxiliary
machinery (including shuttles, reeds for
looms, healds and heald frames)

Spindles and spindle flyers, spinning ring Verpstės, sparninės verpstės, verptuvo
and ring travellers
žiedai ir žiedų skriejikai
Parts and accessories for weaving
machines (looms) or for their auxiliary
machinery (including shuttles, reeds for
looms, healds and heald frames)

Audimo mašinų (staklių) arba jų
pagalbinių įrenginių dalys ir reikmenys
(įskaitant šaudykles, staklių skietus, nytis
ir nyčių rėmelius)

28.94.51.50

28.94.51.50

Audimo mašinų (staklių) arba jų
pagalbinių įrenginių dalys ir reikmenys
(įskaitant šaudykles, staklių skietus, nytis
ir nyčių rėmelius)

Parts and accessories of machines of HS
8447 or of their auxiliary machinery

Mašinų arba jų pagalbinių įrenginių,
priskirtų SS 84.47 pozicijai, dalys ir
reikmenys

28.94.51.70

28.94.51.70

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

Parts for household or laundry-type
washing machines (including for those
that both wash and dry)

Buitinių ir skalbyklų skalbiamųjų mašinų
dalys (įskaitant mašinų, kurios ir skalbia,
ir džiovina)

28.94.52.10

28.94.52.10

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)

Parts of machines of HS 8451

Mašinų, priskirtų SS 84.51 pozicijai, dalys

28.94.52.20

28.94.52.20

Mašinų, priskirtų HS 84.51 pozicijai, dalys Parts of machines of HS 8451

Sewing machine needles

Siuvamųjų mašinų adatos

28.94.52.30

28.94.52.30

Siuvamųjų mašinų adatos

Sewing machine needles

Furniture, bases and covers for sewing
machines and parts thereof; other parts
of sewing machines

Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir
dangčiai bei jų dalys; kitos siuvamųjų
mašinų dalys

28.94.52.60

28.94.52.60

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

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)

Mašinų, naudojamų kailiams, odoms arba
išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba
išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams
iš kailių, odų ir išdirbtų odų gaminti arba
taisyti, dalys (išskyrus siuvamųjų mašinų
dalis)

28.94.52.80

28.94.52.80

Mašinų, naudojamų kailiams, odoms arba
išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba
išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams
iš kailių, 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)

Machinery for making pulp of fibrous
cellulosic material

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų
plaušienos gamybos mašinos

28.95.11.13

28.95.11.13

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų
plaušienos gamybos mašinos

Machinery for making pulp of fibrous
cellulosic material

Machinery for making paper or
paperboard

Popieriaus arba kartono gamybos
mašinos

28.95.11.15

28.95.11.15

Popieriaus arba kartono gamybos
mašinos

Machinery for making paper or
paperboard

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

280/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas

Machinery for finishing paper or
paperboard

Popieriaus arba kartono apdailos
mašinos

Combined reel slitting and re-reeling
cutting machines for paper and
paperboard (excluding film cutting
machines and apparatus)

Kombinuotos popieriaus ir kartono
išilginio ritinių pjaustymo ir pervyniojimo
mašinos (išskyrus plėvelės pjaustymo
mašinas ir aparatus)

Slitting and cross cutting machines for
paper or paperboard (excluding film
cutting machines and apparatus,
combined reel slitting and re-reeling
machines)

Popieriaus ar kartono išilginio ir skersinio
pjaustymo mašinos (išskyrus plėvelės
pjaustymo mašinas ir aparatus,
kombinuotas išilginio ritinių pjaustymo ir
pervyniojimo mašinas)

Guillotines for paper or paperboard
(excluding film cutting machines and
apparatus, combined reel slitting and rereeling machines, slitting and cross
cutting machines)

Giljotininės popieriaus ar kartono
pjaustymo mašinos (išskyrus plėvelės
pjaustymo mašinas ir aparatus,
kombinuotas išilginio ritinių pjaustymo ir
pervyniojimo mašinas, išilginio ir
skersinio pjaustymo mašinas)

Other cutting machines for paper or
paperboard

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.95.11.17

Popieriaus arba kartono apdailos
mašinos

Machinery for finishing paper or
paperboard

28.95.11.33

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)

28.95.11.35

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)

28.95.11.37

28.95.11.37

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 rereeling machines, slitting and cross
cutting machines)

Kitos popieriaus ar kartono pjaustymo
mašinos

28.95.11.40

28.95.11.40

Kitos popieriaus ar kartono pjaustymo
mašinos

Other cutting machines for paper or
paperboard

Machines for making bags, sacks or
envelopes of paper or paperboard

Popierinių ar kartoninių krepšių, maišų
arba vokų gamybos mašinos

28.95.11.50

28.95.11.50

Popierinių ar kartoninių krepšių, maišų
arba vokų gamybos mašinos

Machines for making bags, sacks or
envelopes of paper or paperboard

Machines for making cartons, boxes,
cases, tubes, drums, or similar containers
of paper or paperboard (excluding
machines for moulding articles)

Popierinių ar kartoninių dėžių, dėžučių,
bakų, tūbelių, statinių arba panašių
talpyklų gamybos mašinos (išskyrus
formavimo mašinas)

28.95.11.60

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)

Machines for moulding articles in paper
pulp, paper or paperboard (including
packing for eggs, plates or dishes for
confectionery or camping, toys)

Dirbinių iš popieriaus plaušienos,
popieriaus arba kartono formavimo
mašinos (įskaitant mašinas kiaušinių
pakuotėms, konditerijos ar iškylų
padėkliukams ar lėkštutėms, žaislams
gaminti)

28.95.11.70

28.95.11.70

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)

Machinery for making up paper pulp,
paper or paperboard, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono
gamybos mašinos

28.95.11.90

28.95.11.90

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus
plaušienos, popieriaus arba kartono
gamybos mašinos

Machinery for making up paper pulp,
paper or paperboard, n.e.c.

Parts of machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų
plaušienos gamybos mašinų dalys

28.95.12.30

28.95.12.30

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų
plaušienos gamybos mašinų dalys

Parts of machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material

Niekur kitur nepriskirtos popieriaus arba
Parts of machinery of HS 8439 n.e.c. for
kartono gamybos arba apdailos mašinų,
making or finishing paper or paperboard
priskirtų SS 84.39 pozicijai, dalys

28.95.12.50

28.95.12.50

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

Parts for cutting machines, machines for
making bags, sacks/ envelopes, making

28.95.12.70

28.95.12.70

Pjaustymo mašinų, krepšių, maišų ir
(arba) apvalkalų gamybos mašinų,

Parts for cutting machines, machines for
making bags, sacks/ envelopes, making
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Pjaustymo mašinų, krepšių, maišų ir
(arba) apvalkalų gamybos mašinų,

28.95.11.17

28.95.11.33

28.95.11.35

28.95.11.60
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cartons, boxes, cases, tubes,
drums/similar containers, for moulding
articles in paper, -pulp, -board

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

kartoninių dėžučių, dėžių, dėžučių,
vamzdelių, statinių arba panašių talpyklų
gamybos mašinų, gaminių iš popieriaus,
popieriaus masės, kartono formavimo
mašinų dalys

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

kartoninių dėžučių, dėžių, dėžučių,
vamzdelių, statinių arba panašių talpyklų cartons, boxes, cases, tubes,
gamybos mašinų, gaminių iš popieriaus, drums/similar containers, for moulding
popieriaus masės, kartono formavimo
articles in paper, -pulp, -board
mašinų dalys

Injection-moulding machines for working Liejimo mašinos gumai ar plastikui
rubber or plastics or for manufacturing
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų
rubber or plastic products
gaminti

28.96.10.10

28.96.10.10

Liejimo mašinos gumai ar plastikui
Injection-moulding machines for working
apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų rubber or plastics or for manufacturing
gaminti
rubber or plastic products

Extruders for working rubber or plastics,
or for manufacturing rubber or plastic
products

Ekstruderiai gumai ar plastikui apdirbti
arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

28.96.10.30

28.96.10.30

Ekstruderiai 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

Formavimo išpučiant orą mašinos gumai
ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių
medžiagų gaminti

28.96.10.40

28.96.10.40

Formavimo išpučiant orą mašinos gumai Blow-moulding machines for working
ar plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių rubber or plastics or for manufacturing
medžiagų gaminti
rubber or plastic products

Vacuum-moulding machines and other
thermoforming machines for working
rubber or plastics or for manufacturing
rubber or plastic products

Vakuuminio formavimo mašinos ir kitos
šiluminio formavimo mašinos gumai ar
plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių
medžiagų gaminti

28.96.10.50

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

Machinery for moulding or retreading
pneumatic tyres or for moulding or
otherwise forming inner tubes of rubber
or plastics

Pneumatinių padangų liejimo arba
protektorių restauravimo, guminių arba
plastikinių kamerų liejimo ar kito
formavimo mašinos

28.96.10.60

28.96.10.60

Pneumatinių padangų liejimo arba
protektorių restauravimo, guminių arba
plastikinių kamerų liejimo ar kito
formavimo mašinos

Machinery for moulding or retreading
pneumatic tyres or for moulding or
otherwise forming inner tubes of rubber
or plastics

Other presses for moulding or forming
rubber or plastics, etc., n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti presai gumai,
plastikui ir kt. lieti ar formuoti

28.96.10.73

28.96.10.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti presai gumai,
plastikui ir kt. lieti ar formuoti

Other presses for moulding or forming
rubber or plastics, etc., n.e.c.

Machinery for moulding or forming
rubber or plastics, etc., n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai
ar plastikui ir kt. lieti ar formuoti

28.96.10.75

28.96.10.75

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai
ar plastikui ir kt. lieti ar formuoti

Machinery for moulding or forming
rubber or plastics, etc., n.e.c.

Machines for processing reactive resins

Reaktyviųjų dervų gamybos mašinos

28.96.10.82

28.96.10.82

Reaktyviųjų dervų gamybos mašinos

Machines for processing reactive resins

Machines for the manufacture of foam
products (excluding machines for
processing reactive resins)

Putplasčio gaminių gamybos mašinos
(išskyrus reaktyviųjų dervų apdorojimo
mašinas)

28.96.10.84

28.96.10.84

Putplasčio gaminių gamybos mašinos
(išskyrus reaktyviųjų dervų apdorojimo
mašinas)

Machines for the manufacture of foam
products (excluding machines for
processing reactive resins)

Size reduction equipment for working
rubber or plastics

Smulkinimo įranga gumai arba plastikui
apdirbti

28.96.10.91

28.96.10.91

Smulkinimo įranga gumai arba plastikui
apdirbti

Size reduction equipment for working
rubber or plastics

Mixers, kneaders and agitators, for
preparing rubber or plastics

Maišytuvai, minkytuvai ir maišikliai gumai
arba plastikui paruošti

28.96.10.93

28.96.10.93

Maišytuvai, minkytuvai ir maišikliai gumai Mixers, kneaders and agitators, for
arba plastikui paruošti
preparing rubber or plastics

Cutting, splitting and peeling machines
for working rubber or plastics or for the
manufacture of products from these
materials

Pjaustymo, skėlimo ir ruošinių valymo
mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba
gaminiams iš šių medžiagų gaminti

28.96.10.95

28.96.10.95

Pjaustymo, skėlimo ir ruošinių valymo
mašinos gumai ar plastikui apdirbti arba
gaminiams iš šių medžiagų gaminti

28.96.10.97

28.96.10.97

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai Machinery for working rubber or plastics
arba plastikui apdirbti ar gaminiams iš šių or for the manufacture of products from
medžiagų gaminti
these materials, n.e.c.

Machinery for working rubber or plastics Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai
or for the manufacture of products from arba plastikui apdirbti ar gaminiams iš šių
these materials, n.e.c.
medžiagų gaminti
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28.96.10.50

Extruders for working rubber or plastics,
or for manufacturing rubber or plastic
products

Cutting, splitting and peeling machines
for working rubber or plastics or for the
manufacture of products from these
materials
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Parts for machinery for working rubber
or plastics or for manufacturing rubber
or plastic products (excluding moulding
tools)

Mašinų gumai arba plastikui apdirbti
arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti
dalys (išskyrus liejimo formas)

Riveting machines, swaging machines
and spinning lathes for working metal,
machines for manufacturing flexible
tubes of spiral metal strip and electromagnetic pulse metal forming machines,
and other machine tools for working
metal without removing metal

Kniedijimo mašinos, sukiojo kalimo
mašinos ir spaudžiamojo tekinimo
staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš spiralinės
metalo juostelės gamybos mašinos,
metalo formavimo elektromagnetiniais
impulsais mašinos ir kitos metalo
apdirbimo nenuimant dalies metalo
staklės

Planing, shaping or slotting machines
and other machine-tools for working
metals, metal carbides or cermets, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos išilginio,
skersinio ar vertikaliojo drožimo staklės ir
kitos metalo, metalo karbidų arba
kermetų apdirbimo staklės

Folding machines for books

Knygų lankstymo mašinos

Collating machines and gathering
machines for books

Brošiūruojamų knygų lankų tikrinimo
mašinos ir lapų komplektavimo mašinos

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

28.96.20.00

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)

28.99.00.Z0

Kniedijimo mašinos, sukiojo kalimo
mašinos ir spaudžiamojo tekinimo
staklės, lanksčiųjų vamzdžių iš spiralinės
metalo juostelės gamybos mašinos,
metalo formavimo elektromagnetiniais
impulsais mašinos ir kitos metalo
apdirbimo nenuimant dalies metalo
staklės

Riveting machines, swaging machines
and spinning lathes for working metal,
machines for manufacturing flexible
tubes of spiral metal strip and electromagnetic pulse metal forming machines,
and other machine tools for working
metal without removing metal

28.99.00.Z1

28.99.00.Z1

Niekur kitur nepriskirtos išilginio,
Planing, shaping or slotting machines
skersinio ar vertikaliojo drožimo staklės ir
and other machine-tools for working
kitos metalo, metalo karbidų arba
metals, metal carbides or cermets, n.e.c.
kermetų apdirbimo staklės

28.99.11.10

28.99.11.10

Knygų lankstymo mašinos

Folding machines for books

28.99.11.30

Brošiūruojamų knygų lankų tikrinimo
mašinos ir lapų komplektavimo mašinos

Collating machines and gathering
machines for books

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

28.96.20.00

28.99.00.Z0

28.99.11.30

Knygų brošiūravimo, brošiūravimo
suveriant lapus viela ir sukabinimo
Sewing, wire stitching and stapling
sankabomis mašinos, įskaitant kartoninių
machines for books including for
dėžių arba panašių dirbinių gamybos
manufacturing of cardboard boxes or like
mašinas, išskyrus įstaigose bei
excluding stapling machines for office
kartoninėms dėžėms gaminti
use, for cardboard box manufacture
naudojamas sukabinimo sankabomis
mašinas

28.99.11.50

28.99.11.50

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

Unsewn (perfect) binding machines for
books

Besiūlio knygų įrišimo mašinos

28.99.11.70

28.99.11.70

Besiūlio knygų įrišimo mašinos

Unsewn (perfect) binding machines for
books

Other book-binding machines

Kitos knygų įrišimo mašinos

28.99.11.90

28.99.11.90

Kitos knygų įrišimo mašinos

Other book-binding machines

28.99.12.00

28.99.12.00

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei Machinery, apparatus and equipment, for
spaudos formų paruošimo ar darymo
type-setting, for preparing or making
mašinos, aparatai ir įrenginiai
printing blocks, plates

Machinery, apparatus and equipment, for Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei
type-setting, for preparing or making
spaudos formų paruošimo ar darymo
printing blocks, plates
mašinos, aparatai ir įrenginiai
Reel fed offset printing machinery

Ofsetinės spaudos mašinos,
spausdinančios ant ritinių pavidalo
popieriaus

28.99.13.30

28.99.13.30

Ofsetinės spaudos mašinos,
spausdinančios ant ritinių pavidalo
popieriaus

Reel fed offset printing machinery

Other offset printing machinery

Ofsetinės spaudos mašinos

28.99.13.90

28.99.13.90

Ofsetinės spaudos mašinos

Other offset printing machinery

Reel fed letterpress printing machinery
(excluding flexographic printing)

Iškiliaspaudės spaudos mašinos,
spausdinančios ant ritinių pavidalo
popieriaus (išskyrus fleksografinės
spaudos mašinas)

28.99.14.10

Iškiliaspaudės spaudos mašinos,
spausdinančios ant ritinių pavidalo
popieriaus (išskyrus fleksografinės
spaudos mašinas)

Reel fed letterpress printing machinery
(excluding flexographic printing)
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Flexographic printing machinery

Fleksografinės spaudos mašinos

28.99.14.30

28.99.14.30

Fleksografinės spaudos mašinos

Flexographic printing machinery

Gravure printing machinery

Giliaspaudės mašinos

28.99.14.50

28.99.14.50

Giliaspaudės mašinos

Gravure printing machinery

Other printing machinery, excluding
those of the office type, n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos spaudos
mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose

28.99.14.90

28.99.14.90

Kitos, niekur kitur nepriskirtos spaudos
mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose

Other printing machinery, excluding
those of the office type, n.e.c.

Machines and apparatus used solely or
principally for the manufacture of
semiconductor boules or wafers

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik
arba daugiausia puslaidininkių
ruošiniams ar plokštelėms

28.99.20.20

28.99.20.20

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik
arba daugiausia puslaidininkių
ruošiniams ar plokštelėms

Machines and apparatus used solely or
principally for the manufacture of
semiconductor boules or wafers

Machines and apparatus for the
manufacture of semiconductor devices
or of electronic integrated circuits

Mašinos ir aparatai, naudojami
puslaidininkiniams įtaisams arba
elektroniniams integriniams grandynams
gaminti

28.99.20.40

28.99.20.40

Mašinos ir aparatai, naudojami
Machines and apparatus for the
puslaidininkiniams įtaisams arba
manufacture of semiconductor devices
elektroniniams integriniams grandynams
or of electronic integrated circuits
gaminti

Machines and apparatus used solely or
principally for the manufacture of flat
panel displays

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik
arba daugiausia plokštiesiems ekranams
gaminti

28.99.20.60

28.99.20.60

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

Dryers for wood, paper pulp, paper or
paperboard

Medienos, popieriaus masės, popieriaus
arba kartono džiovyklos

28.99.31.30

28.99.31.30

Medienos, popieriaus masės, popieriaus
arba kartono džiovyklos

Dryers for wood, paper pulp, paper or
paperboard

Non-domestic dryers (excluding those
Nebuitinės džiovyklos (išskyrus žemės
for agricultural products, those for wood, ūkio produktų, medienos, popieriaus
paper pulp, paper or paperboard)
masės, popieriaus ar kartono džiovyklas)

28.99.31.50

28.99.31.50

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)

Roundabouts, swings, shooting galleries
and other fairground amusements

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir
kita pramogų įranga

28.99.32.00

28.99.32.00

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir
kita pramogų įranga

Roundabouts, swings, shooting galleries
and other fairground amusements

Machines for treating metal, having
individual functions (excluding robots)

Specialias funkcijas atliekančios
technologinio metalų apdirbimo mašinos
(išskyrus robotus)

28.99.39.05

28.99.39.05

Specialias funkcijas atliekančios
Machines for treating metal, having
technologinio metalų apdirbimo mašinos
individual functions (excluding robots)
(išskyrus robotus)

Machinery and apparatus for isotopic
separation, and parts thereof

Izotopų atskyrimo mašinos ir aparatūra,
jų dalys

28.99.39.10

28.99.39.10

Izotopų atskyrimo mašinos ir aparatūra,
jų dalys

Machinery and apparatus for isotopic
separation, and parts thereof

Machines and mechanical appliances,
having individual functions, for mixing,
kneading, crushing, grinding, screening,
sifting, homogenising, emulsifying or
stirring (excluding robots)

Specialioms maišymo, minkymo,
smulkinimo, malimo, sijojimo,
homogenizavimo, emulsinimo arba
plakimo funkcijoms atlikti mašinos ir
aparatai (išskyrus robotus)

28.99.39.15

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)

Machines for assembling electric or
electronic lamps, tubes, valves or
flashbulbs, in glass envelopes

Elektros arba elektroninių lempų,
elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių
lempų su stikliniais gaubtais surinkimo
mašinos

28.99.39.20

28.99.39.20

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

Mobile hydraulic powered mine roof
supports

Mobilios hidraulinės šachtų atramos

28.99.39.25

28.99.39.25

Mobilios hidraulinės šachtų atramos

Mobile hydraulic powered mine roof
supports

Machines for manufacturing or hot
working glass or glassware

Stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba
karštojo apdirbimo mašinos

28.99.39.30

28.99.39.30

Stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba
karštojo apdirbimo mašinos

Machines for manufacturing or hot
working glass or glassware

Industrial robots for multiple uses

Įvairios paskirties pramoniniai robotai,

28.99.39.35

28.99.39.35

Įvairios paskirties pramoniniai robotai,

Industrial robots for multiple uses
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(excluding robots designed to perform a išskyrus robotus specialioms funkcijoms
specific function (e.g. lifting, handling,
(pvz., kėlimo, krovimo, pakrovimo,
loading or unloading))
iškrovimo) atlikti
28.99.39.40

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

išskyrus robotus specialioms funkcijoms
(pvz., kėlimo, krovimo, pakrovimo,
iškrovimo) atlikti

(excluding robots designed to perform a
specific function (e.g. lifting, handling,
loading or unloading))

28.99.39.40

Centrinės tepimo sistemos

Central greasing systems
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

Central greasing systems

Centrinės tepimo sistemos

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

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

28.99.39.45

28.99.39.45

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

Rope or cable-making machines

Lynų arba kabelių gamybos mašinos

28.99.39.50

28.99.39.50

Lynų arba kabelių gamybos mašinos

Rope or cable-making machines

Other machinery for earth, stone, ores,
etc., n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos mašinos
uolienoms, akmenims, rūdoms ir kt.
apdirbti

28.99.39.53

28.99.39.53

Kitos, niekur kitur nepriskirtos mašinos
uolienoms, akmenims, rūdoms ir kt.
apdirbti

Other machinery for earth, stone, ores,
etc., n.e.c.

Other machines and mechanical
appliances of HS 84, n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir
mechaniniai aparatai, priskirti SS 84
skirsniui

28.99.39.56

28.99.39.56

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mašinos ir
Other machines and mechanical
mechaniniai aparatai, priskirti HS 84
appliances of HS 84, n.e.c.
skirsniui

Civilinės paskirties orlaivių paleidimo
Aircraft launching gear and parts thereof,
mechanizmai ir jų dalys, ant laivo denio
deck-arrestor or similar gear and parts
nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti
thereof, for civil use
panašūs įrenginiai bei jų dalys

28.99.39.65

28.99.39.65

Civilinės paskirties orlaivių paleidimo
mechanizmai ir jų dalys, ant laivo denio
nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti
panašūs įrenginiai bei jų dalys

Machines for balancing mechanical parts Mechaninių detalių balansavimo mašinos

28.99.39.70

28.99.39.70

Mechaninių detalių balansavimo mašinos Machines for balancing mechanical parts

Parts of printing and book-binding
machinery

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo
mašinų dalys

28.99.40.00

28.99.40.00

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo
mašinų dalys

Parts of printing and book-binding
machinery

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

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,

28.99.51.00

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,

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
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elektroniniams integriniams grandynams
ir plokštiesiems ekranams pakelti,
pernešti, pakrauti arba iškrauti, dalys ir
reikmenys

elektroniniams integriniams grandynams
ir plokštiesiems ekranams pakelti,
pernešti, pakrauti arba iškrauti, dalys ir
reikmenys

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

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

28.99.52.30

28.99.52.30

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 of machines of HS 8479

Mašinų, priskirtų SS 84.79 pozicijai, dalys

28.99.52.80

28.99.52.80

Mašinų, priskirtų HS 84.79 pozicijai, dalys Parts of machines of HS 8479

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines, for the
vehicles of HS 87 (excluding
motorcycles), of a cylinder capacity ≤ 1
000 cm³

Transporto priemonių, priskirtų SS 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

29.10.11.00

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

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines, for the
vehicles of HS 87 (excluding
motorcycles), of a cylinder capacity > 1
000 cm³

Transporto priemonių, priskirtų SS 87
skirsniui (išskyrus motociklus), kibirkštinio
uždegimo stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklio judėjimu, kurių darbinis
cilindrų tūris didesnis kaip 1 000 cm³

29.10.12.00

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

Vehicle compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or
semi-diesel) (excluding for railway or
tramway rolling stock and wheeled
agricultural or forestry tractors)

Transporto priemonių slėginio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai
(dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai)
(išskyrus geležinkelio arba tramvajaus
riedmenų ir ratinių žemės arba miškų
ūkio traktorių variklius)

29.10.13.10

29.10.13.00

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)

Vehicles with only spark-ignition engine
of a cylinder capacity ≤ 1 500 cm³

Transporto priemonės tik su kibirkštinio
uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų
tūris ne didesnis kaip 1 500 cm³

29.10.21.00

29.10.21.00

Transporto priemonės tik su kibirkštinio
Vehicles with only spark-ignition engine
uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų
of a cylinder capacity ≤ 1 500 cm³
tūris ne didesnis kaip 1 500 cm³

29.10.22.30

Variklinės transporto priemonės tik 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

Variklinės transporto priemonės tik su
benzininiu varikliu, kurio cilindrų darbinis
Motor vehicles with only petrol engine > tūris didesnis kaip 1 500 cm³ (įskaitant
1 500 cm³ (including motor caravans of a automobilinius namelius (kemperius) su
capacity > 3 000 cm³) (excluding vehicles varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip
3 000 cm³) (išskyrus transporto
for transporting ≥ 10 persons,
priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau
snowmobiles, golf cars and similar
žmonių, transporto priemones,
vehicles)
pritaikytas važiuoti sniegu, golfo
automobiliukus ir panašias transporto
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priemones)

priemones)

Motor caravans with only spark-ignition
internal combustion reciprocating piston
engine of a cylinder capacity > 1 500 cm³
but ≤ 3 000 cm³

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik su
stūmokliniu kibirkštinio uždegimo
slankiųjų stūmoklių vidaus degimo
varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris
didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis
kaip 3 000 cm³

29.10.22.50

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik su
stūmokliniu kibirkštinio uždegimo
slankiųjų stūmoklių vidaus degimo
varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris
didesnis kaip 1 500 cm³, bet ne didesnis
kaip 3 000 cm³

Motor caravans with only spark-ignition
internal combustion reciprocating piston
engine of a cylinder capacity > 1 500 cm³
but ≤ 3 000 cm³

Motor vehicles with only diesel or semidiesel engine ≤ 1 500 cm³ (excluding
vehicles for transporting ≥ 10 persons,
snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

Variklinės transporto priemonės tik 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)

29.10.23.10

Variklinės transporto priemonės tik 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 only diesel or semidiesel engine ≤ 1 500 cm³ (excluding
vehicles for transporting ≥ 10 persons,
snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

Motor vehicles with only diesel or semidiesel engine > 1 500 cm³ but ≤ 2 500
cm³ (excluding vehicles for transporting
≥ 10 persons, motor caravans,
snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

Variklinės transporto priemonės tik 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)

29.10.23.30

Variklinės transporto priemonės tik 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 only diesel or semidiesel engine > 1 500 cm³ but ≤ 2 500
cm³ (excluding vehicles for transporting
≥ 10 persons, motor caravans,
snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

Motor vehicles with only diesel or semidiesel engine > 2 500 cm³ (excluding
vehicles for transporting ≥ 10 persons,
motor caravans, snowmobiles, golf cars
and similar vehicles)

Variklinės transporto priemonės tik 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)

29.10.23.40

Variklinės transporto priemonės tik 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 only diesel or semidiesel engine > 2 500 cm³ (excluding
vehicles for transporting ≥ 10 persons,
motor caravans, snowmobiles, golf cars
and similar vehicles)

Motor caravans with only compressionignition internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel) of a
cylinder capacity > 1 500 cm³ but ≤ 2
500 cm³

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik 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

29.10.23.53

29.10.23.53

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik 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 only compressionignition internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel) of a
cylinder capacity > 1 500 cm³ but ≤ 2
500 cm³

Motor caravans with only compression-

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik

29.10.23.55

29.10.23.55

Automobiliniai nameliai (kemperiai) tik

Motor caravans with only compression-
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ignition internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel) of a
cylinder capacity > 2 500 cm³

su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus
degimo varikliu (dyzeliniu ar pusiau
dyzeliniu), kurio cilindrų darbinis tūris
didesnis kaip 2 500 cm³

su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus
ignition internal combustion piston
degimo varikliu (dyzeliniu ar pusiau
engine (diesel or semi-diesel) of a
dyzeliniu), kurio cilindrų darbinis tūris
cylinder capacity > 2 500 cm³
didesnis kaip 2 500 cm³

Motor vehicles, with both spark-ignition
or compression-ignition internal
combustion reciprocating piston engine
and electric motor as motors for
propulsion, other than those capable of
being charged by plugging to external
source of electric power

Variklinės transporto priemonės su
dviem varomaisiais varikliais: kibirkštinio
ar slėginio uždegimo slankiųjų stūmoklių
vidaus degimo varikliu ir elektriniu
varikliu, išskyrus tas, kurias galima įkrauti
prijungus prie išorinio elektros maitinimo
šaltinio

29.10.24.10

Variklinės transporto priemonės su
dviem varomaisiais varikliais: kibirkštinio
ar slėginio uždegimo slankiųjų stūmoklių
vidaus degimo varikliu ir elektriniu
varikliu, išskyrus tas, kurias galima įkrauti
prijungus prie išorinio elektros maitinimo
šaltinio

Motor vehicles, with both spark-ignition
or compression-ignition internal
combustion reciprocating piston engine
and electric motor as motors for
propulsion, other than those capable of
being charged by plugging to external
source of electric power

Motor vehicles, with both spark-ignition
or compression-ignition internal
combustion reciprocating piston engine
and electric motor as motors for
propulsion, capable of being charged by
plugging to external source of electric
power

Variklinės transporto priemonės su
dviem varomaisiais varikliais: kibirkštinio
ar slėginio uždegimo slankiųjų stūmoklių
vidaus degimo varikliu ir elektriniu
varikliu, kurias galima įkrauti prijungus
prie išorinio elektros maitinimo šaltinio

29.10.24.30

29.10.24.30

Variklinės transporto priemonės su
dviem varomaisiais varikliais: kibirkštinio
ar slėginio uždegimo slankiųjų stūmoklių
vidaus degimo varikliu ir elektriniu
varikliu, kurias galima įkrauti prijungus
prie išorinio elektros maitinimo šaltinio

Motor vehicles, with both spark-ignition
or compression-ignition internal
combustion reciprocating piston engine
and electric motor as motors for
propulsion, capable of being charged by
plugging to external source of electric
power

Motor vehicles, with only electric motor
for propulsion

Variklinės transporto priemonės tik su
elektriniu varomuoju varikliu

29.10.24.50

29.10.24.50

Variklinės transporto priemonės tik su
vienu varomuoju varikliu (elektriniu)

Motor vehicles, with only electric motor
for propulsion

Other motor vehicles for the transport of
persons (excluding vehicles with only
electric motor for propulsion , vehicles
for transporting ≥ 10 persons,
snowmobiles, golf cars and similar
vehicles)

29.10.24.10

Kitos keleivinės variklinės transporto
Other motor vehicles for the transport of priemonės (išskyrus transporto
persons (excluding vehicles with only
priemones tik su elektriniu varomuoju
electric motor for propulsion , vehicles
varikliu, transporto priemones, skirtas
for transporting ≥ 10 persons,
vežti 10 arba daugiau žmonių, transporto
snowmobiles, golf cars and similar
priemones, pritaikytas važiuoti sniegu,
vehicles)
golfo automobiliukus ir panašias
transporto priemones)

29.10.24.90

29.10.24.90

Kitos keleivinės variklinės transporto
priemonės (išskyrus transporto
priemones tik su vienu varomuoju
varikliu (elektriniu), transporto
priemones, skirtas vežti 10 arba daugiau
žmonių, transporto priemones,
pritaikytas važiuoti sniegu, golfo
automobiliukus ir panašias transporto
priemones)

Motor vehicles for the transport of ≥ 10
persons

Variklinės transporto priemonės, skirtos
vežti 10 arba daugiau žmonių

29.10.30.00

29.10.30.00

Variklinės transporto priemonės, skirtos
vežti 10 arba daugiau žmonių

Motor vehicles for the transport of ≥ 10
persons

Goods vehicles with a diesel or semidiesel engine, of a gross vehicle weight ≤
5 tonnes (excluding dumpers for offhighway use)

Krovininės transporto priemonės su
dyzeliniu ar pusiau dyzeliniu varikliu,
kurių didžiausia pakrautos transporto
priemonės masė ne didesnė kaip 5 tonos
(išskyrus savivarčius, nepritaikytus
važiuoti greitkeliais)

29.10.41.10

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 semidiesel engine, of a gross vehicle weight ≤
5 tonnes (excluding dumpers for offhighway use)

Goods vehicles with a diesel or semidiesel engine, of a gross vehicle weight >
5 tonnes but ≤ 20 tonnes (including
vans) (excluding dumpers for offhighway use, tractors)
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automobilinius furgonus) (išskyrus
savivarčius, nepritaikytus važiuoti
greitkeliais, traktorius)

automobilinius furgonus) (išskyrus ne
automobilių keliuose naudojamus
savivarčius, traktorius)

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 savivarčius,
nepritaikytus važiuoti greitkeliais)

29.10.41.40

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 compressionignition internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel), of a gross
vehicle weight > 20 tonnes (excluding
dumpers designed for off-highway use)

Goods vehicles, with spark-ignition
internal combustion piston engine; other
goods vehicles, new

29.10.41.40

Krovininės transporto priemonės su
Goods vehicles, with spark-ignition
kibirkštinio uždegimo stūmokliniais
internal combustion piston engine; other
vidaus degimo varikliais; kitos naujos
goods vehicles, new
krovininės transporto priemonės

29.10.42.00

29.10.42.00

Krovininės transporto priemonės su
kibirkštinio uždegimo stūmokliniais
vidaus degimo varikliais; kitos naujos
krovininės transporto priemonės

Road tractors for semi-trailers

Puspriekabių vilkikai

29.10.43.00

29.10.43.00

Puspriekabių vilkikai

Road tractors for semi-trailers

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

Vilkikų, lengvųjų automobilių ir kitokių
variklinių transporto priemonių,
pirmiausia skirtų žmonėms vežti, ir
specialiosios paskirties transporto
priemonių, įskaitant lenktyninius
automobilius, važiuoklės su pritvirtintais
varikliais

29.10.44.00

29.10.44.00

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

Crane lorries

Automobiliniai kranai

29.10.51.00

29.10.51.00

Automobiliniai kranai

Crane lorries

Motor vehicles specially designed for
travelling on snow, golf cars and similar
vehicles

Variklinės transporto priemonės,
pritaikytos važiuoti sniegu, golfo
automobiliukai ir panašios transporto
priemonės

29.10.52.00

29.10.52.00

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

Fire-fighting vehicles

Ugniagesių automobiliai

29.10.59.30

29.10.59.30

Ugniagesių automobiliai

Fire-fighting vehicles

Concrete-mixer lorries

Automobilinės betonmaišės

29.10.59.50

29.10.59.50

Automobilinės betonmaišės

Concrete-mixer lorries

Other special-purpose motor vehicles
n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos
specialiosios paskirties variklinės
transporto priemonės

29.10.59.90

Kitos, niekur kitur nepriskirtos
specialiosios paskirties variklinės
transporto priemonės

Other special-purpose motor vehicles
n.e.c.

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)

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)

29.20.10.30

29.20.10.30

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)

Bodies for lorries, vans, buses, coaches,
tractors, dumpers and special purpose
motor vehicles including completely

Sunkvežimių, automobilinių furgonų,
autobusų, turistinių autobusų, vilkikų,
savivarčių ir specialiosios paskirties

29.20.10.50

29.20.10.50

Sunkvežimių, automobilinių furgonų,
autobusų, turistinių autobusų, vilkikų,
savivarčių ir specialiosios paskirties

Bodies for lorries, vans, buses, coaches,
tractors, dumpers and special purpose
motor vehicles including completely
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transporto priemonių kėbulai, įskaitant
equipped and incomplete bodies,
visiškai įrengtus ir nesukomplektuotus
vehicles for the transport of ≥ 10 persons transporto priemonių, skirtų vežti 10 arba
daugiau žmonių, kėbulus

transporto priemonių kėbulai, įskaitant
visiškai įrengtus ir nesukomplektuotus
equipped and incomplete bodies,
transporto priemonių, skirtų vežti 10 arba vehicles for the transport of ≥ 10 persons
daugiau žmonių, kėbulus

Containers specially designed and
equipped for carriage by one or more
modes of transport (including containers
for transporting fluids)

Containers specially designed and
equipped for carriage by one or more
modes of transport (including containers
for transporting fluids)

Konteineriai, specialiai sukonstruoti ir
pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių
transportu (įskaitant konteinerius
skysčiams vežti)

29.20.21.00

29.20.21.00

Konteineriai, specialiai sukonstruoti ir
pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių
transportu (įskaitant konteinerius
skysčiams vežti)

Trailers and semi-trailers of the caravan Namelių tipo priekabos ir puspriekabės,
type, for housing or camping, of a weight skirtos gyventi arba stovyklauti, kurių
≤ 1 600 kg
svoris ne didesnis kaip 1 600 kg

29.20.22.92

29.20.22.92

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

Trailers and semi-trailers of the caravan Namelių tipo priekabos ir puspriekabės,
type, for housing or camping, of a weight skirtos gyventi arba stovyklauti, kurių
> 1 600 kg
svoris didesnis nei 1 600 kg

29.20.22.98

29.20.22.98

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

Other trailers and semi-trailers n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, priekabos
ir puspriekabės

29.20.23.00

29.20.23.00

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, priekabos
Other trailers and semi-trailers n.e.c.
ir puspriekabės

Chassis for trailers, semi-trailers and
other vehicles which are not
mechanically propelled

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
transporto priemonių važiuoklės

29.20.30.30

29.20.30.30

Chassis for trailers, semi-trailers and
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
other vehicles which are not
transporto priemonių važiuoklės
mechanically propelled

Bodies of trailers, semi-trailers and other
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
vehicles which are not mechanically
transporto priemonių kėbulai
propelled

29.20.30.50

29.20.30.50

Bodies of trailers, semi-trailers and other
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
vehicles which are not mechanically
transporto priemonių kėbulai
propelled

Axles of trailers, semi-trailers and other
vehicles which are not mechanically
propelled

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
transporto priemonių ašys

29.20.30.70

29.20.30.70

Axles of trailers, semi-trailers and other
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
vehicles which are not mechanically
transporto priemonių ašys
propelled

Parts for trailers, semi-trailers and other
vehicles which are not mechanically
propelled (excluding chassis, bodies,
axles)

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
transporto priemonių dalys (išskyrus
važiuokles, kėbulus ir ašis)

29.20.30.90

Parts for trailers, semi-trailers and other
Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių
vehicles which are not mechanically
transporto priemonių dalys (išskyrus
propelled (excluding chassis, bodies,
važiuokles, kėbulus ir ašis)
axles)

Insulated ignition wiring sets and other
wiring sets of a kind used in vehicles,
aircraft or ships

Uždegimo sistemų izoliuotų laidų
rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai,
naudojami transporto priemonėse,
orlaiviuose arba laivuose

29.31.10.00

29.31.10.00

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

Sparking plugs

Uždegimo žvakės

29.31.21.30

29.31.21.30

Uždegimo žvakės

Sparking plugs

Ignition magnetos, magneto-dynamos
and magnetic flywheels

Uždegimo magnetos; magnetų
generatoriai; magnetiniai smagračiai

29.31.21.50

29.31.21.50

Uždegimo magnetos; magnetų
generatoriai; magnetiniai smagračiai

Ignition magnetos, magneto-dynamos
and magnetic flywheels

Distributors and ignition coils

Skirstytuvai ir uždegimo ritės

29.31.21.70

29.31.21.70

Skirstytuvai ir uždegimo ritės

Distributors and ignition coils

29.31.22.30

29.31.22.30

Variklių paleidikliai ir dvigubos paskirties Starter motors and dual-purpose starterstarteriai-generatoriai
generators

29.31.22.50

29.31.22.50

Starter motors and dual-purpose starter- Variklių paleidikliai ir dvigubos paskirties
generators
starteriai-generatoriai
Generators for internal combustion
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engines (including dynamos and
alternators) (excluding dual-purpose
starter-generators)

(įskaitant nuolatinės bei kintamosios
srovės generatorius) (išskyrus starteriusgeneratorius)

Equipment, n.e.c., for internal
combustion engines

Niekur kitur nepriskirta vidaus degimo
variklių įranga

29.31.22.70

Electrical or battery operated lighting or
visual signalling of a kind used on
bicycles

Dviračių elektrinė apšvietimo arba
vaizdinio signalizavimo įranga

Sound signalling burglar alarms,
electrical, of a kind used for motor
vehicles

Elektrinė variklinių transporto priemonių
apsaugos nuo įsilaužimo garsinio
signalizavimo įranga

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

(įskaitant nuolatinės bei kintamosios
srovės generatorius) (išskyrus starteriusgeneratorius)

engines (including dynamos and
alternators) (excluding dual-purpose
starter-generators)

29.31.22.70

Niekur kitur nepriskirta vidaus degimo
variklių įranga

Equipment, n.e.c., for internal
combustion engines

29.31.23.10

29.31.23.10

Dviračių elektrinė apšvietimo arba
vaizdinio signalizavimo įranga

Electrical or battery operated lighting or
visual signalling of a kind used on
bicycles

29.31.23.30

29.31.23.30

Elektrinė variklinių transporto priemonių
apsaugos nuo įsilaužimo garsinio
signalizavimo įranga

Sound signalling burglar alarms,
electrical, of a kind used for motor
vehicles
Electrical sound signalling equipment for
cycles or motor vehicles (excl. burglar
alarms for motor vehicles)

Dviračių ar variklinių transporto
Electrical sound signalling equipment for priemonių elektrinė garsinio
cycles or motor vehicles (excl. burglar
signalizavimo įranga (išskyrus variklinių
alarms for motor vehicles)
transporto priemonių apsaugos nuo
įsilaužimo garsinio signalizavimo įrangą)

29.31.23.50

29.31.23.50

Dviračių ar variklinių transporto
priemonių elektrinė garsinio
signalizavimo įranga (išskyrus variklinių
transporto priemonių apsaugos nuo
įsilaužimo garsinio signalizavimo įrangą)

Windscreen wipers, defrosters and
demisters for motorcycles or motor
vehicles

Motociklų ar variklinių transporto
priemonių stiklų valytuvai ir apsaugos
nuo stiklų apšalimo ar aprasojimo įranga

29.31.23.70

29.31.23.70

Motociklų ar variklinių transporto
Windscreen wipers, defrosters and
priemonių stiklų valytuvai ir apsaugos
demisters for motorcycles or motor
nuo stiklų apšalimo ar aprasojimo įranga vehicles

Parts of electrical ignition or starting
equipment, generators and cut-outs for
internal combustion engines

Elektrinio uždegimo ar paleidimo įrangos
generatoriai ir išjungikliai, skirti vidaus
degimo varikliams

29.31.30.30

29.31.30.30

Elektrinio uždegimo ar paleidimo įrangos Parts of electrical ignition or starting
generatoriai ir išjungikliai, skirti vidaus
equipment, generators and cut-outs for
degimo varikliams
internal combustion engines

Parts of equipment of HS 8512

Įrangos, priskirtos SS 85.12 pozicijai,
dalys

29.31.30.80

29.31.30.80

Įrangos, priskirtos HS 85.12 pozicijai,
dalys

Parts of equipment of HS 8512

Seats for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių sėdynės

29.32.10.00

29.32.10.00

Variklinių transporto priemonių sėdynės

Seats for motor vehicles

Safety seat belts

Saugos diržai

29.32.20.30

29.32.20.30

Saugos diržai

Safety seat belts

Airbags with inflator system and parts
thereof

Oro pagalvės su pripūtimo sistema ir jų
dalys

29.32.20.50

29.32.20.50

Oro pagalvės su pripūtimo sistema ir jų
dalys

Airbags with inflator system and parts
thereof

Parts and accessories of bodies
(including cabs), n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtos kėbulų (įskaitant
kabinas) dalys ir reikmenys

29.32.20.90

29.32.20.90

Niekur kitur nepriskirtos kėbulų (įskaitant Parts and accessories of bodies
kabinas) dalys ir reikmenys
(including cabs), n.e.c.

Bumpers and parts thereof (including
plastic bumpers)

Buferiai ir jų dalys (įskaitant plastikinius
buferius)

29.32.30.10

29.32.30.10

Buferiai ir jų dalys (įskaitant plastikinius
buferius)

Brakes and servo-brakes and their parts
(excluding unmounted linings or pads)

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais bei
jų dalys (išskyrus nepritvirtintus antdėklus
ir trinkeles)

29.32.30.20

29.32.30.20

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais bei
Brakes and servo-brakes and their parts
jų dalys (išskyrus nepritvirtintus antdėklus
(excluding unmounted linings or pads)
ir trinkeles)

Gear boxes and their parts

Pavarų dėžės ir jų dalys

29.32.30.33

29.32.30.33

Pavarų dėžės ir jų dalys

Gear boxes and their parts

Drive-axles with differential, non-driving
axles and their parts

Varomosios ašys su diferencialu,
laisvosios ašys ir jų dalys

29.32.30.36

29.32.30.36

Varomosios ašys su diferencialu,
laisvosios ašys ir jų dalys

Drive-axles with differential, non-driving
axles and their parts

Road wheels and parts and accessories
thereof

Ratai ir jų dalys bei reikmenys

29.32.30.40

29.32.30.40

Ratai ir jų dalys bei reikmenys

Road wheels and parts and accessories
thereof
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29.32.30.50

Pakabos sistemos ir jų dalys (įskaitant
pakabos amortizatorius)

Suspension systems and parts thereof
(including shock absorbers)

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

Traktorių, variklinių transporto
priemonių, krovininių transporto
Radiators for tractors, motor cars, goods
priemonių, automobilinių kranų,
vehicles, crane lorries, fire-fighting
priešgaisrinių automobilių, automobilinių
vehicles, concrete-mixer-, road sweeper-,
betonmaišių, automobilinių laistytuvųspraying lorries, mobile workshops and
valytuvų, automobilinių dirbtuvių,
radiological units; parts thereof
mobiliųjų radiologijos stočių radiatoriai ir
jų dalys

29.32.30.61

29.32.30.61

Traktorių, variklinių transporto
priemonių, krovininių transporto
priemonių, automobilinių kranų,
priešgaisrinių automobilių, automobilinių
betonmaišių, automobilinių laistytuvųvalytuvų, automobilinių dirbtuvių,
mobiliųjų radiologijos stočių radiatoriai ir
jų dalys

Silencers and exhaust pipes; parts thereof Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai; jų
dalys

29.32.30.63

29.32.30.63

Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai; jų
dalys

Silencers and exhaust pipes; parts thereof

Clutches and parts thereof

Sankabos ir jų dalys

29.32.30.65

29.32.30.65

Sankabos ir jų dalys

Clutches and parts thereof

Steering wheels, steering columns and
steering boxes; parts thereof

Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo
mechanizmo karteriai; jų dalys

29.32.30.67

29.32.30.67

Vairaračiai, vairo kolonėlės ir vairo
mechanizmo karteriai; jų dalys

Steering wheels, steering columns and
steering boxes; parts thereof

Other parts and accessories, n.e.c., for
vehicles of HS 8701 to 8705

Kitos, niekur kitur nepriskirtos transporto
priemonių, priskirtų SS 87.01–87.05
pozicijoms, dalys ir reikmenys

29.32.30.90

29.32.30.90

Kitos, niekur kitur nepriskirtos transporto
Other parts and accessories, n.e.c., for
priemonių, priskirtų HS 87.01–87.05
vehicles of HS 8701 to 8705
pozicijoms, dalys ir reikmenys

Cruise vessels

Kruiziniai laivai

30.11.21.30

30.11.21.30

Kruiziniai laivai

Cruise vessels

Ferries

Keltai

30.11.21.50

30.11.21.50

Keltai

Ferries

Crude oil tankers

Tanklaiviai žaliai naftai vežti

30.11.22.10

30.11.22.10

Tanklaiviai žaliai naftai vežti

Crude oil tankers

Oil product tankers

Tanklaiviai naftos produktams vežti

30.11.22.30

30.11.22.30

Tanklaiviai naftos produktams vežti

Oil product tankers

Chemical tankers

Tanklaiviai cheminėms medžiagoms vežti

30.11.22.50

30.11.22.50

Tanklaiviai cheminėms medžiagoms vežti Chemical tankers

Gas carriers

Tanklaiviai dujoms vežti

30.11.22.70

30.11.22.70

Tanklaiviai dujoms vežti

Refrigerated vessels, except tankers

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius

30.11.23.00

30.11.23.00

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius Refrigerated vessels, except tankers

Bulk carriers

Biriųjų krovinių vežimo laivai

30.11.24.10

30.11.24.10

Biriųjų krovinių vežimo laivai

Bulk carriers

General cargo ships

Bendrųjų krovinių vežimo laivai

30.11.24.30

30.11.24.30

Bendrųjų krovinių vežimo laivai

General cargo ships

Container carriers

Konteineriniai laivai

30.11.24.50

30.11.24.50

Konteineriniai laivai

Container carriers

Ro-ro cargo ships

Ro-ro krovininiai laivai

30.11.24.70

30.11.24.70

Ro-ro krovininiai laivai

Ro-ro cargo ships

Other dry cargo ships

Kiti sausakrūviai laivai

30.11.24.90

30.11.24.90

Kiti sausakrūviai laivai

Other dry cargo ships

Fishing vessels

Žvejybos laivai

30.11.31.30

30.11.31.30

Žvejybos laivai

Fishing vessels

Fish factory vessels

Plaukiojančios žuvų apdorojimo įmonės

30.11.31.50

30.11.31.50

Plaukiojančios žuvų apdorojimo įmonės

Fish factory vessels

Tugs and pusher craft

Vilkikai ir stumiantieji laivai

30.11.32.00

30.11.32.00

Vilkikai ir stumiantieji laivai

Tugs and pusher craft

Dredgers

Žemsiurbės

30.11.33.30

30.11.33.30

Žemsiurbės

Dredgers

Other non-cargo carrying vessels

Kiti nekrovininiai laivai

30.11.33.50

30.11.33.50

Kiti nekrovininiai laivai

Other non-cargo carrying vessels

Offshore vessels

Atviros jūros laivai

30.11.40.30

30.11.40.30

Atviros jūros laivai

Offshore vessels

Offshore infrastructures

Atviros jūros infrastruktūra

30.11.40.50

30.11.40.50

Atviros jūros infrastruktūra

Offshore infrastructures
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Other floating structures (including rafts, Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant
tanks, coffer-dams, landing stages, buoys plaustus, rezervuarus, užtvankas,
and beacons)
prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

30.11.50.00

30.11.50.00

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant
plaustus, rezervuarus, užtvankas,
prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

Conversion and reconstruction of ships,
floating platforms and structures

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų
pertvarkymas ir rekonstrukcija

30.11.91.00

30.11.91.00

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų Conversion and reconstruction of ships,
pertvarkymas ir rekonstrukcija
floating platforms and structures

Fitting out services of ships and floating
platforms and structures

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų
įrengimo paslaugos

30.11.92.00

30.11.92.00

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų Fitting out services of ships and floating
įrengimo paslaugos
platforms and structures

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai
Sailboats (except inflatable) for pleasure
(išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu
or sports, with or without auxiliary motor
varikliu arba be jo

30.12.11.00

30.12.11.00

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai
(išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu
varikliu arba be jo

Inflatable vessels for pleasure or sports

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai

30.12.12.00

30.12.12.00

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai Inflatable vessels for pleasure or sports

Motor boats and motor yachts, for
pleasure or sports (excluding outboard
motor boats)

Motoriniai laivai ir motorinės jachtos
pramogoms arba sportui (išskyrus
motorlaivius su pakabinamu varikliu)

30.12.19.30

30.12.19.30

Motoriniai laivai ir motorinės jachtos
pramogoms arba sportui (išskyrus
motorlaivius su pakabinamu varikliu)

Other vessels for pleasure or sports n.e.c.; Kiti, niekur kitur nepriskirti pramoginiai ar
rowing boats and canoes
sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos

30.12.19.70

30.12.19.70

Kiti, niekur kitur nepriskirti pramoginiai ar Other vessels for pleasure or sports n.e.c.;
sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos rowing boats and canoes

Rail locomotives powered from an
external source of electricity

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros
energijos šaltinio

30.20.11.00

30.20.11.00

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros
energijos šaltinio

Rail locomotives powered from an
external source of electricity

Diesel-electric locomotives

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

30.20.12.00

30.20.12.00

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

Diesel-electric locomotives

Other rail locomotives; locomotive
tenders

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

30.20.13.00

30.20.13.00

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

Other rail locomotives; locomotive
tenders

Self-propelled railway or tramway
coaches, vans and trucks, except
maintenance or service vehicles

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir
platforminiai vagonai, išskyrus techninės
priežiūros ir aptarnavimo tarnybos
transporto priemones

30.20.20.00

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

Railway or tramway maintenance or
service vehicles (including workshops,
cranes, ballast tampers, track-liners,
testing coaches and track inspection
vehicles)

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)

30.20.31.00

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)

Rail/tramway passenger coaches;
luggage vans, post office coaches and
other special purpose rail/tramway
coaches excluding rail/tramway
maintenance/service vehicles, selfpropelled

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

30.20.32.00

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, selfpropelled
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Railway or tramway goods vans and
wagons, not self-propelled

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai

30.20.33.00

30.20.33.00

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai

Parts of locomotives or rolling-stock

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų
arba riedmenų dalys

30.20.40.30

30.20.40.30

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų
Parts of locomotives or rolling-stock
arba riedmenų dalys

Mechanical or electromechanical
signalling, safety or traffic control
equipment for roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or
airfields

Mechaniniai ir elektromechaniniai kelių,
vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių,
uostų arba aerodromų signalizacijos,
saugos arba eismo valdymo įrenginiai

30.20.40.50

Mechanical or electromechanical
Mechaniniai ir elektromechaniniai kelių,
signalling, safety or traffic control
vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių,
equipment for roads, inland waterways,
uostų arba aerodromų signalizacijos,
parking facilities, port installations or
saugos arba eismo valdymo įrenginiai
airfields

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

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

30.20.40.60

30.20.40.60

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

Reconditioning of railway and tramway
locomotives and rolling-stock

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų atnaujinimas

30.20.91.00

30.20.91.00

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų atnaujinimas

Reconditioning of railway and tramway
locomotives and rolling-stock

Aircraft spark-ignition internal
combustion piston engines, for civil use

Civilinės paskirties orlaivių stūmokliniai
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
varikliai

30.30.11.00

30.30.11.00

Civilinės paskirties orlaivių stūmokliniai
kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
varikliai

Aircraft spark-ignition internal
combustion piston engines, for civil use

Turbo-jets and turbo-propellers, for civil
use

Civilinės paskirties turboreaktyviniai ir
turbosraigtiniai varikliai

30.30.12.00

30.30.12.00

Civilinės paskirties turboreaktyviniai ir
turbosraigtiniai varikliai

Turbo-jets and turbo-propellers, for civil
use

Reaction engines, for civil use (including
ramjets, pulse jets and rocket engines)
(excluding turbojets, guided missiles
incorporating power units)

Civilinės paskirties reaktyviniai varikliai
(įskaitant tiesiasrovius reaktyvinius
variklius, pulsinius variklius ir raketinius
variklius) (išskyrus turboreaktyvinius
variklius, valdomąsias raketas su
jėgainėmis)

30.30.13.00

30.30.13.00

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)

Ground flying trainers and parts thereof,
for civil use

Civilinės paskirties stacionarieji lakūnų
treniruokliai ir jų dalys

30.30.14.00

30.30.14.00

Civilinės paskirties stacionarieji lakūnų
treniruokliai ir jų dalys

Ground flying trainers and parts thereof,
for civil use

Parts for aircraft spark-ignition
reciprocating or rotary internal
combustion piston engines, for use in
civil aircraft

Orlaivių stūmoklinių vidaus degimo
variklių su kibirkštiniu uždegimu ir
grįžtamuoju slenkamuoju arba rotaciniu
stūmoklio judėjimu dalys, skirtos naudoti
civiliniuose orlaiviuose

30.30.15.00

30.30.15.00

Orlaivių stūmoklinių vidaus degimo
variklių su kibirkštiniu uždegimu ir
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

Parts of turbo-jets or turbo-propellers,
for use in civil aircraft

Turboreaktyvių variklių arba
turbosraigtinių variklių dalys, skirtos
naudoti civiliniuose orlaiviuose

30.30.16.00

30.30.16.00

Turboreaktyvių variklių arba
turbosraigtinių variklių dalys, skirtos
naudoti civiliniuose orlaiviuose

Parts of turbo-jets or turbo-propellers,
for use in civil aircraft

Balloons, dirigibles and other non-

Civilinės paskirties oro balionai, dirižabliai

30.30.20.00

30.30.20.00

Civilinės paskirties oro balionai, dirižabliai Balloons, dirigibles and other non-
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sounding, pilot and ceiling balloons,
meteorological kites and the like)

ir kiti nevarikliniai orlaiviai (įskaitant
balioninius zondus, pilotuojamus
aerostatus, balioninius zondus debesų
aukščiui nustatyti, meteorologinius
aerostatus ir panašias priemones)

Helicopters, for civil use

Civilinės paskirties sraigtasparniai

Aeroplanes and other aircraft of an
unladen weight ≤ 2 000 kg, for civil use

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai,
kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2
000 kg

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

ir kiti nevarikliniai orlaiviai (įskaitant
balioninius zondus, pilotuojamus
aerostatus, balioninius zondus debesų
aukščiui nustatyti, meteorologinius
aerostatus ir panašias priemones)

powered aircraft, for civil use (including
sounding, pilot and ceiling balloons,
meteorological kites and the like)

30.30.31.00

Civilinės paskirties sraigtasparniai

Helicopters, for civil use

30.30.32.00

30.30.32.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai,
Aeroplanes and other aircraft of an
kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2
unladen weight ≤ 2 000 kg, for civil use
000 kg

Aeroplanes and other aircraft of an
Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai,
unladen weight > 2 000 kg, but ≤ 15 000 kurių masė be krovinio didesnė kaip 2
kg, for civil use
000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg

30.30.33.00

30.30.33.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai, Aeroplanes and other aircraft of an
kurių masė be krovinio didesnė kaip 2
unladen weight > 2 000 kg, but ≤ 15 000
000 kg, bet ne didesnė kaip 15 000 kg
kg, for civil use

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai,
Aeroplanes and other aircraft of an
kurių masė be krovinio didesnė kaip 15
unladen weight > 15 000 kg, for civil use
000 kg

30.30.34.00

30.30.34.00

Civilinės paskirties lėktuvai ir kiti orlaiviai,
Aeroplanes and other aircraft of an
kurių masė be krovinio didesnė kaip 15
unladen weight > 15 000 kg, for civil use
000 kg

Spacecraft, satellites and launch vehicles, Civilinės paskirties erdvėlaiviai, palydovai
for civil use
ir paleidimo raketos

30.30.40.00

30.30.40.00

Civilinės paskirties erdvėlaiviai, palydovai Spacecraft, satellites and launch vehicles,
ir paleidimo raketos
for civil use

Seats for aircraft; parts thereof

Sėdimieji baldai orlaiviams; jų dalys

30.30.50.10

30.30.50.10

Sėdimieji baldai orlaiviams; jų dalys

Seats for aircraft; parts thereof

Propellers and rotors and parts thereof
for dirigibles, gliders, and other nonpowered aircraft, helicopters and
aeroplanes, for civil use

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų
ir kitų nevariklinių orlaivių, sraigtasparnių
ir lėktuvų propeleriai ir sraigtai bei jų
dalys

30.30.50.30

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 nonpowered aircraft, helicopters and
aeroplanes, for civil use

Undercarriages and parts thereof for
dirigibles, gliders, hang gliders and other
non-powered aircraft, helicopters,
aeroplanes, spacecraft and spacecraft
launch vehicles, for civil use

Civilinės paskirties dirižablių, sklandytuvų
ir skraidyklių bei kitų nevariklinių orlaivių,
sraigtasparnių, lėktuvų, erdvėlaivių ir
erdvėlaivių paleidimo raketų važiuoklės
bei jų dalys

30.30.50.50

30.30.50.50

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

Parts for all types of aircraft excluding
propellers, rotors, under carriages, for
civil use

Visų tipų civilinės paskirties orlaivių dalys,
išskyrus propelerius, sraigtus ir važiuokles

30.30.50.90

30.30.50.90

Visų tipų civilinės paskirties orlaivių dalys, Parts for all types of aircraft excluding
išskyrus propelerius, sraigtus ir važiuokles propellers, rotors, under carriages, for
civil use

Reconditioning of civil aircraft engines

Civilinių orlaivių variklių atnaujinimas

30.30.60.30

30.30.60.30

Civilinių orlaivių variklių atnaujinimas

Reconditioning of civil aircraft engines

Reconditioning of civil helicopters

Civilinių sraigtasparnių atnaujinimas

30.30.60.50

30.30.60.50

Civilinių sraigtasparnių atnaujinimas

Reconditioning of civil helicopters

Reconditioning of civil aeroplanes and
other aircraft (excluding helicopters,
aircraft engines)

Civilinių lėktuvų ir kitų civilinių orlaivių
(išskyrus sraigtasparnius, orlaivių
variklius) atnaujinimas

30.30.60.70

30.30.60.70

Civilinių lėktuvų ir kitų civilinių orlaivių
(išskyrus sraigtasparnius, orlaivių
variklius) atnaujinimas

Reconditioning of civil aeroplanes and
other aircraft (excluding helicopters,
aircraft engines)

Motorcycles and cycles with an auxiliary
motor with reciprocating internal
combustion piston engine ≤ 50 cm3

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
stūmokliniais vidaus degimo varikliais su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris ne
didesnis kaip 50 cm³

30.91.11.00

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
stūmokliniais vidaus degimo varikliais su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris ne
didesnis kaip 50 cm³

Motorcycles and cycles with an auxiliary
motor with reciprocating internal
combustion piston engine ≤ 50 cm3
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Motorcycles with reciprocating internal
combustion piston engine > 50 cm³

PRODCOM 2019 Pavadinimas
Motociklai su stūmokliniais vidaus
degimo varikliais su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50
cm³

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

30.91.12.00

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

30.91.12.00

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

Side cars for motorcycles; cycles with
auxiliary motors other than reciprocating
internal combustion piston engine

Motociklų priekabos; dviračiai su
Side cars for motorcycles; cycles with
pagalbiniais varikliais, išskyrus su
auxiliary motors other than reciprocating stūmokliniais vidaus degimo varikliais su
internal combustion piston engine
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu

30.91.13.00

30.91.13.00

Motociklų priekabos; dviračiai su
pagalbiniais varikliais, išskyrus su
stūmokliniais vidaus degimo varikliais su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu

Parts and accessories of motorcycles and Motociklų ir jų priekabų dalys ir
side-cars
pagalbiniai reikmenys

30.91.20.00

30.91.20.00

Motociklų ir jų priekabų dalys ir
pagalbiniai reikmenys

Parts and accessories of motorcycles and
side-cars

30.91.31.00

Motociklų 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
Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines, for
motorcycles, of a cylinder capacity > 1
000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines, for
motorcycles, of a cylinder capacity ≤ 1
000 cm³

Motociklų 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

Motociklų kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris
didesnis kaip 1 000 cm³

30.91.32.00

30.91.32.00

Motociklų kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris
didesnis kaip 1 000 cm³

Bicycles and other cycles (including
delivery tricycles), non-motorised

Bevarikliai dviračiai ir kitos pedalinės
transporto priemonės (įskaitant
transportinius triračius)

30.92.10.00

30.92.10.00

Bevarikliai dviračiai ir kitos pedalinės
transporto priemonės (įskaitant
transportinius triračius)

Bicycles and other cycles (including
delivery tricycles), non-motorised

Invalid carriages not mechanically
propelled

Vežimėliai neįgaliesiems be mechaninių
pavarų

30.92.20.30

30.92.20.30

Vežimėliai neįgaliesiems be mechaninių
pavarų

Invalid carriages not mechanically
propelled

Invalid carriages motorised or
mechanically propelled

Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais ar
su mechaninėmis pavaromis

30.92.20.90

30.92.20.90

Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais ar
su mechaninėmis pavaromis

Invalid carriages motorised or
mechanically propelled

Frames and forks, for bicycles

Dviračių rėmai ir šakės

30.92.30.10

30.92.30.10

Dviračių rėmai ir šakės

Frames and forks, for bicycles

30.92.30.60

30.92.30.60

Bevariklių dviračių ir kitų pedalinių
transporto priemonių dalys ir reikmenys
(išskyrus dviračių rėmus, šakes, šviesos
arba vaizdinio signalizavimo įrangą, skirtą
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)

Bevariklių dviračių ir kitų pedalinių
Parts and accessories of bicycles and
transporto priemonių dalys ir reikmenys
other cycles, not motorised (excl. frames,
(išskyrus dviračių rėmus, šakes, šviesos
front forks, lighting or visual signalling
arba vaizdinio signalizavimo įrangą, skirtą
equipment of a kind used on bicycles)
dviračiams)

30.91.31.00

Parts and accessories for invalid carriages

Vežimėlių neįgaliesiems dalys ir
reikmenys

30.92.30.70

30.92.30.70

Vežimėlių neįgaliesiems dalys ir
reikmenys

Parts and accessories for invalid carriages

Baby carriages

Vaikų vežimėliai

30.92.40.30

30.92.40.30

Vaikų vežimėliai

Baby carriages

Parts of baby carriages

Vaikų vežimėlių dalys

30.92.40.50

30.92.40.50

Vaikų vežimėlių dalys

Parts of baby carriages

Vehicles not mechanically propelled

Transporto priemonės be mechaninių

30.99.10.00

30.99.10.00

Transporto priemonės be mechaninių

Vehicles not mechanically propelled
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including industry trolleys, barrows,
luggage trucks, hopper-trucks, hand
pulled golf trolleys, shopping trolleys
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pavarų, įskaitant pramoninius vežimėlius,
karučius, bagažo vežimėlius, savivarčius
vežimėlius, rankomis stumiamus golfo
vežimėlius, prekių vežimėlius

Sukami sėdimieji baldai su aukščio
Swivel seats with variable height
reguliavimo įtaisu (išskyrus medicinines,
adjustments (excluding medical, surgical,
chirurgines, odontologines, veterinarines
dental or veterinary, and barbers’ chairs)
ir kirpyklų kėdes)

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

pavarų, įskaitant pramoninius vežimėlius,
including industry trolleys, barrows,
karučius, bagažo vežimėlius, savivarčius
luggage trucks, hopper-trucks, hand
vežimėlius, rankomis stumiamus golfo
pulled golf trolleys, shopping trolleys
vežimėlius, prekių vežimėlius

31.00.11.50

31.00.11.50

Sukami sėdimieji baldai su aukščio
Swivel seats with variable height
reguliavimo įtaisu (išskyrus medicinines,
adjustments (excluding medical, surgical,
chirurgines, odontologines, veterinarines
dental or veterinary, and barbers’ chairs)
ir kirpyklų kėdes)

31.00.11.70

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)

Non-upholstered seats with metal frames
(excluding medical, surgical, dental or
veterinary seats, barbers’ or similar
chairs, swivel seats)

Upholstered seats with metal frames
(excluding swivel seats, medical, surgical,
dental or veterinary seats, barbers’ or
similar chairs, for motor vehicles, for
aircraft)

Apmušti sėdimieji baldai su metaliniais
karkasais (išskyrus sukamuosius,
medicinines, chirurgines, odontologines
arba veterinarines kėdes, kirpyklų ar
panašius krėslus, variklinių transporto
priemonių bei orlaivių sėdynes)

Non-upholstered seats with metal frames
(excluding medical, surgical, dental or
veterinary seats, barbers’ or similar
chairs, swivel seats)

Neapmušti sėdimieji baldai su metaliniais
karkasais (išskyrus medicinines,
chirurgines, odontologines arba
veterinarines kėdes, kirpyklų ar panašius
krėslus, sukamuosius sėdimuosius
baldus)

31.00.11.90

31.00.11.90

Neapmušti sėdimieji baldai su metaliniais
karkasais (išskyrus medicinines,
chirurgines, odontologines arba
veterinarines kėdes, kirpyklų ar panašius
krėslus, sukamuosius sėdimuosius
baldus)

Seats convertible into beds (excluding
garden seats or camping equipment)

Sėdimieji baldai, transformuojami į
gulimuosius baldus (išskyrus sodo baldus
arba stovyklaviečių įrenginius)

31.00.12.10

31.00.12.10

Sėdimieji baldai, transformuojami į
Seats convertible into beds (excluding
gulimuosius baldus (išskyrus sodo baldus
garden seats or camping equipment)
arba stovyklaviečių įrenginius)

Seats of cane, osier, bamboo or similar
materials

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių,
vytelių, bambuko arba panašių medžiagų

31.00.12.30

31.00.12.30

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių,
Seats of cane, osier, bamboo or similar
vytelių, bambuko arba panašių medžiagų materials

Upholstered seats with wooden frames
(including three piece suites) (excluding
swivel seats)

Apmušti sėdimieji baldai su mediniais
karkasais (įskaitant trijų dalių
komplektus) (išskyrus sukamus
sėdimuosius baldus)

31.00.12.50

31.00.12.50

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)

Non-upholstered seats with wooden
frames (excluding swivel seats)

Neapmušti sėdimieji baldai su mediniais
karkasais (išskyrus sukamus sėdimuosius
baldus)

31.00.12.90

31.00.12.90

Neapmušti sėdimieji baldai su mediniais
karkasais (išskyrus sukamuosius
sėdimuosius baldus)

Non-upholstered seats with wooden
frames (excluding swivel seats)

Other seats, of HS 9401, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti sėdimieji
baldai, priskirti SS 94.01 pozicijai

31.00.13.00

31.00.13.00

Kiti, niekur kitur nepriskirti sėdimieji
baldai, priskirti HS 94.01 pozicijai

Other seats, of HS 9401, n.e.c.

Parts of seats

Sėdimųjų baldų dalys

31.00.14.00

31.00.14.00

Sėdimųjų baldų dalys

Parts of seats

31.00.11.70

Niekur kitur nepriskirtos metalinės baldų
Parts of furniture, of metal, n.e.s. (excl. of (išskyrus sėdimuosius baldus ir
seats and medical, surgical, dental or
medicininius, chirurginius,
veterinary furniture)
odontologinius ar veterinarinius baldus)
dalys

31.00.20.30

31.00.20.30

Niekur kitur nepriskirtos metalinės baldų
(išskyrus sėdimuosius baldus ir
Parts of furniture, of metal, n.e.s. (excl. of
medicininius, chirurginius,
seats and medical, surgical, dental or
odontologinius ar veterinarinius baldus) veterinary furniture)
dalys

Parts of furniture, of wood, n.e.s. (excl.

31.00.20.50

31.00.20.50

Niekur kitur nepriskirtos medinės baldų

Atspausdinta / Generated: 2022-02-11 01:39

Niekur kitur nepriskirtos medinės baldų

Parts of furniture, of wood, n.e.s. (excl.
297/314

PRODCOM 2019 - PRODCOM 2017

PRODCOM 2019 Name
seats)

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

(išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

(išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

seats)
Parts of furniture, n.e.s. (excl. of metal or
wood, and of seats and medical, surgical,
dental or veterinary furniture)

Niekur kitur nepriskirtos baldų dalys
Parts of furniture, n.e.s. (excl. of metal or (išskyrus metalines ar medines dalis ir
wood, and of seats and medical, surgical, sėdimųjų, medicininių, chirurginių,
dental or veterinary furniture)
odontologinių ar veterinarinių baldų
dalis)

31.00.20.90

31.00.20.90

Niekur kitur nepriskirtos baldų dalys
(išskyrus metalines ar medines dalis ir
sėdimųjų, medicininių, chirurginių,
odontologinių ar veterinarinių baldų
dalis)

Metal furniture for offices

Metaliniai įstaigų baldai

31.01.11.00

31.01.11.00

Metaliniai įstaigų baldai

Metal furniture for offices

Wooden furniture of a kind used in
offices

Mediniai įstaigų baldai

31.01.12.00

31.01.12.00

Mediniai įstaigų baldai

Wooden furniture of a kind used in
offices

Wooden furniture for shops

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių)
baldai

31.01.13.00

31.01.13.00

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių)
baldai

Wooden furniture for shops

Kitchen furniture

Virtuvės baldai

31.02.10.00

31.02.10.00

Virtuvės baldai

Kitchen furniture

Mattress supports (including wooden or
metal frames fitted with springs or steel
wire mesh, upholstered mattress bases,
with wooden slats, divans)

Čiužinių karkasai (įskaitant medinius ar
metalinius rėmus su spyruoklėmis ar
plieniniais tinklais, apmuštus čiužinių
pagrindus, su lentjuostėmis, sofas)

31.03.11.00

31.03.11.00

Čiužinių karkasai (įskaitant medinius ar
metalinius rėmus su spyruoklėmis ar
plieniniais tinklais, apmuštus čiužinių
pagrindus, su lentjuostėmis, sofas)

Mattress supports (including wooden or
metal frames fitted with springs or steel
wire mesh, upholstered mattress bases,
with wooden slats, divans)

Mattresses of cellular rubber (including
with a metal frame) (excluding watermattresses, pneumatic mattresses)

Čiužiniai iš akytosios gumos (įskaitant su
metaliniais rėmais) (išskyrus vandens bei
pneumatinius čiužinius)

31.03.12.30

31.03.12.30

Čiužiniai iš akytosios gumos (įskaitant su Mattresses of cellular rubber (including
metaliniais rėmais) (išskyrus vandens bei with a metal frame) (excluding waterpneumatinius čiužinius)
mattresses, pneumatic mattresses)

Mattresses of cellular plastics (including
with a metal frame) (excluding watermattresses, pneumatic mattresses)

Čiužiniai iš akytųjų plastikų (įskaitant su
metaliniais rėmais) (išskyrus vandens bei
pneumatinius čiužinius)

31.03.12.50

31.03.12.50

Čiužiniai iš akytųjų plastikų (įskaitant su
metaliniais rėmais) (išskyrus vandens bei
pneumatinius čiužinius)

Mattresses of cellular plastics (including
with a metal frame) (excluding watermattresses, pneumatic mattresses)

Mattresses with spring interiors
(excluding of cellular rubber or plastics)

Spyruokliniai čiužiniai (išskyrus iš
akytosios gumos ar plastikų)

31.03.12.70

31.03.12.70

Spyruokliniai čiužiniai (išskyrus iš
akytosios gumos ar plastikų)

Mattresses with spring interiors
(excluding of cellular rubber or plastics)

Mattresses (excluding with spring
interiors, of cellular rubber or plastics)

Čiužiniai (išskyrus spyruoklinius, iš
akytosios gumos ar plastikų)

31.03.12.90

31.03.12.90

Čiužiniai (išskyrus spyruoklinius, iš
akytosios gumos ar plastikų)

Mattresses (excluding with spring
interiors, of cellular rubber or plastics)

Metal furniture (excluding office, medical,
surgical, dental or veterinary furniture;
barbers’ chairs - cases and cabinets
specially designed for hi-fi systems,
videos or televisions)

Metaliniai baldai (išskyrus įstaigų,
medicininius, chirurginius,
odontologinius arba veterinarinius
baldus; kirpyklų krėslus, lentynas ir
spintas, specialiai suprojektuotas
tobulojo atkūrimo sistemoms, vaizdo ar
televizijos aparatūrai)

31.09.11.00

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)

Wooden bedroom furniture (excluding
builders’ fittings for cupboards to be
built into walls, mattress supports, lamps
and lighting fittings, floor standing
mirrors, seats)

Mediniai miegamojo baldai (išskyrus
statybines jungiamąsias detales spintoms
įmontuoti į sienas, čiužinių pastovus,
lempas ir šviestuvus, pastatomus
veidrodžius, sėdimuosius baldus)

31.09.12.30

31.09.12.30

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)

Wooden furniture for the dining-room
and living-room (excluding floor

Mediniai valgomojo ir svetainės baldai
(išskyrus pastatomus veidrodžius,

31.09.12.50

31.09.12.50

Mediniai valgomojo ir svetainės baldai
(išskyrus pastatomus veidrodžius,

Wooden furniture for the dining-room
and living-room (excluding floor
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standing mirrors, seats)

sėdimuosius baldus)

sėdimuosius baldus)

standing mirrors, seats)

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)

Kiti mediniai baldai (išskyrus miegamojo,
valgomojo, svetainės, virtuvės, įstaigos,
parduotuvės baldus, medicininius,
chirurginius, odontologinius ir (arba)
veterinarinius baldus, lentynas ir spintas,
specialiai suprojektuotas tobulojo
atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos
aparatūrai)

31.09.13.00

Kiti mediniai baldai (išskyrus miegamojo,
valgomojo, svetainės, virtuvės, įstaigos,
parduotuvės baldus, medicininius,
chirurginius, odontologinius ir (arba)
veterinarinius baldus, lentynas ir spintas,
specialiai suprojektuotas 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)

Furniture of plastics (excluding medical,
surgical, dental or veterinary furniture cases and cabinets specially designed for
hi-fi systems, videos and televisions)

Plastikiniai baldai (išskyrus medicininius,
chirurginius, odontologinius ar
veterinarinius baldus, lentynas, spintas,
specialiai suprojektuotas tobulojo
atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos
aparatūrai)

31.09.14.30

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)

Furniture of materials other than metal,
wood or plastic (excluding seats, cases
and cabinets specially designed for hi-fi
systems, videos and televisions)

Baldai, pagaminti iš kitokių medžiagų nei
metalas, mediena ar plastikas, išskyrus
sėdimuosius baldus, lentynas ir spintas,
specialiai suprojektuotas tobulojo
atkūrimo sistemoms, vaizdo ar televizijos
aparatūrai

31.09.14.50

Baldai, pagaminti iš kitokių medžiagų nei
metalas, mediena ar plastikas, išskyrus
sėdimuosius baldus, lentynas ir spintas,
specialiai suprojektuotas 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)

32.11.10.00

Monetos (išskyrus monetas, įmontuotas į
Coin (excluding coin mounted in objects
asmenines puošmenas, ir monetas,
of personal adornment, coins usable only
naudotinas tik kaip metalo laužas ar
as scrap or waste metal)
atliekos)

Monetos (išskyrus monetas, įmontuotas į
Coin (excluding coin mounted in objects
asmenines puošmenas, ir monetas,
of personal adornment, coins usable only
naudotinas tik kaip metalo laužas ar
as scrap or waste metal)
atliekos)

31.09.13.00

31.09.14.30

31.09.14.50

32.11.10.00

Cultured pearls, precious or semiprecious stones, including synthetic or
reconstructed, worked but not set

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji
ar pusbrangiai akmenys, įskaitant
sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus,
bet neįtvirtintus

32.12.11.00

32.12.11.00

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji
ar pusbrangiai akmenys, įskaitant
sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus,
bet neįtvirtintus

Industrial diamonds, worked; dust and
powder of natural or synthetic precious
or semi-precious stones

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių
arba sintetinių brangakmenių arba
pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai

32.12.12.00

32.12.12.00

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių Industrial diamonds, worked; dust and
arba sintetinių brangakmenių arba
powder of natural or synthetic precious
pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai
or semi-precious stones

Articles of jewellery and parts thereof of
precious metal (including plated, clad)

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo
(įskaitant padengtą, plakiruotą)

32.12.13.30

32.12.13.30

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo
(įskaitant padengtą, plakiruotą)

Articles of jewellery and parts thereof of
precious metal (including plated, clad)

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of silver

Aukso arba sidabro dailiadirbystės
dirbiniai iš sidabro

32.12.13.51

32.12.13.51

Aukso arba sidabro dailiadirbystės
dirbiniai iš sidabro

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of silver

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of precious metals, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti aukso arba
sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš
tauriojo metalo

32.12.13.53

32.12.13.53

Niekur kitur nepriskirti aukso arba
sidabro dailiadirbystės dirbiniai iš
tauriojo metalo

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of precious metals, n.e.c.

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of base metal clad with precious
metal

Aukso arba sidabro dailiadirbystės
dirbiniai iš netauriojo metalo, plakiruoto
tauriuoju metalu

32.12.13.55

32.12.13.55

Aukso arba sidabro dailiadirbystės
dirbiniai iš netauriojo metalo, plakiruoto
tauriuoju metalu

Articles of goldsmiths’ or silversmiths’
wares of base metal clad with precious
metal
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Other articles of precious metal; articles
of natural or cultured pearls, precious or
semi-precious stones

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai; dirbiniai iš
gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų
perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų

32.12.14.00

32.12.14.00

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

Imitation jewellery and related articles

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

32.13.10.00

32.13.10.00

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

Imitation jewellery and related articles

Acoustic new upright pianos (including
automatic pianos)

Nauji akustiniai pianinai (įskaitant
automatinius pianinus)

32.20.11.10

32.20.11.10

Nauji akustiniai pianinai (įskaitant
automatinius pianinus)

Acoustic new upright pianos (including
automatic pianos)

Acoustic grand pianos (including
automatic pianos)

Akustiniai rojaliai (įskaitant automatinius
rojalius)

32.20.11.30

32.20.11.30

Akustiniai rojaliai (įskaitant automatinius
rojalius)

Acoustic grand pianos (including
automatic pianos)

Keyboard stringed instruments (including Klavišiniai styginiai instrumentai (įskaitant
harpsichords, spinets and clavichords)
klavesinus, spinetus ir klavikordus)

32.20.11.50

32.20.11.50

Klavišiniai styginiai instrumentai (įskaitant Keyboard stringed instruments (including
klavesinus, spinetus ir klavikordus)
harpsichords, spinets and clavichords)

Other string musical instruments

Kiti styginiai muzikos instrumentai

32.20.12.00

32.20.12.00

Kiti styginiai muzikos instrumentai

Other string musical instruments

Keyboard pipe organs, harmoniums and
similar keyboard instruments with free
metal reeds

Vamzdiniai klavišiniai vargonai,
fisharmonijos ir panašūs klavišiniai
instrumentai su oro srove virpinamais
metaliniais liežuvėliais

32.20.13.10

32.20.13.10

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

Accordions and similar instruments;
mouth organs

Akordeonai ir panašūs instrumentai;
lūpinės armonikėlės

32.20.13.40

32.20.13.40

Akordeonai ir panašūs instrumentai;
lūpinės armonikėlės

Accordions and similar instruments;
mouth organs

Other wind instruments

Kiti pučiamieji instrumentai

32.20.13.70

32.20.13.70

Kiti pučiamieji instrumentai

Other wind instruments

Musical or keyboard instruments, the
sound of which is produced, or must be
amplified, electrically

Muzikos ar klavišiniai instrumentai, kurių
garsui išgauti ar stiprinti būtina elektra

32.20.14.00

32.20.14.00

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

Percussion musical instruments

Mušamieji muzikos instrumentai

32.20.15.10

32.20.15.10

Mušamieji muzikos instrumentai

Percussion musical instruments

Musical boxes, fairground organs,
mechanical street organs, mechanical
singing birds, musical saws, rattles,
mouth-operated sirens; decoy calls;
mouth-blown-, call horns and whistles

Muzikinės skrynelės, mugių vargonėliai,
mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys
paukščiai, muzikiniai pjūklai, barškalai,
lūpinės sirenos, garsiniai jaukai,
pučiamieji ragai, kvietimo ragai ir
švilpukai

32.20.15.30

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

Metronomes, tuning forks and pitch
pipes; mechanisms for musical boxes;
musical instrument strings

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai
vamzdeliai; muzikinių skrynučių
mechanizmai; muzikos instrumentų
stygos

32.20.16.00

32.20.16.00

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai
vamzdeliai; muzikinių skrynučių
mechanizmai; muzikos instrumentų
stygos

Metronomes, tuning forks and pitch
pipes; mechanisms for musical boxes;
musical instrument strings

Parts and accessories of musical
instruments

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

32.20.20.00

32.20.20.00

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

Parts and accessories of musical
instruments

Skis, for winter sports

Slidės žiemos sportui

32.30.11.31

32.30.11.31

Slidės žiemos sportui

Skis, for winter sports

Ski-bindings, ski brakes and ski poles

Slidžių apkaustai, stabdžiai ir slidžių
lazdos

32.30.11.37

32.30.11.37

Slidžių apkaustai, stabdžiai ir slidžių
lazdos

Ski-bindings, ski brakes and ski poles

32.30.11.50

32.30.11.50

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

Ice skates and roller skates, including
Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo
skating boots with skates attached; parts batus su tvirtinamomis pačiūžomis ar
and accessories therefor
riedučiais; jų dalys ir reikmenys
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Snow-ski footwear

Slidinėjimo avalynė

32.30.12.00

32.30.12.00

Slidinėjimo avalynė

Snow-ski footwear

Water-skis, surfboards, sailboards and
other water-sport equipment

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir
kiti vandens sporto reikmenys

32.30.13.00

32.30.13.00

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir
kiti vandens sporto reikmenys

Water-skis, surfboards, sailboards and
other water-sport equipment

Gymnasium or athletics articles and
equipment

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos
arba atletinių sporto šakų reikmenys ir
įrenginiai

32.30.14.00

32.30.14.00

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos
arba atletinių sporto šakų reikmenys ir
įrenginiai

Gymnasium or athletics articles and
equipment

Leather sports gloves, mittens and mitts

Sportinės odinės pirštinės, kumštinės
pirštinės ir puspirštinės

32.30.15.10

32.30.15.10

Sportinės odinės pirštinės, kumštinės
pirštinės ir puspirštinės

Leather sports gloves, mittens and mitts

Golf clubs and other golf equipment
(including golf balls)

Golfo lazdos ir kiti golfo reikmenys
(įskaitant golfo kamuoliukus)

32.30.15.30

32.30.15.30

Golfo lazdos ir kiti golfo reikmenys
(įskaitant golfo kamuoliukus)

Golf clubs and other golf equipment
(including golf balls)

Articles and equipment for table-tennis
(including bats, balls and nets)

Stalo teniso reikmenys ir įranga (įskaitant
raketes, kamuoliukus ir tinklelius)

32.30.15.50

32.30.15.50

Stalo teniso reikmenys ir įranga (įskaitant Articles and equipment for table-tennis
raketes, kamuoliukus ir tinklelius)
(including bats, balls and nets)

Tennis, badminton or similar rackets,
whether or not strung

Teniso, badmintono arba panašios
raketės, su stygomis arba be stygų

32.30.15.60

32.30.15.60

Teniso, badmintono arba panašios
raketės, su stygomis arba be stygų

Tennis, badminton or similar rackets,
whether or not strung

Balls (excluding golf balls, table-tennis
balls, medicine balls and punch balls)

Kamuoliai (išskyrus golfo, stalo teniso
kamuoliukus, medicininius kamuolius ir
bokso kriaušes)

32.30.15.80

32.30.15.80

Kamuoliai (išskyrus golfo, stalo teniso
kamuoliukus, medicininius kamuolius ir
bokso kriaušes)

Balls (excluding golf balls, table-tennis
balls, medicine balls and punch balls)

Other articles and equipment for sport
and open-air games, n.e.c.

Kiti, niekur kitur nepriskirti sporto ir lauko
žaidimų reikmenys ir įrenginiai

32.30.15.90

32.30.15.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti sporto ir lauko Other articles and equipment for sport
žaidimų reikmenys ir įrenginiai
and open-air games, n.e.c.

Fishing rods, other line fishing tackle;
articles for hunting or fishing n.e.c.

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo
reikmenys; niekur kitur nepriskirti
medžioklės arba žvejybos reikmenys

32.30.16.00

32.30.16.00

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.

Dolls representing only human beings

Tik žmonių pavidalo lėlės

32.40.11.00

32.40.11.00

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings
Toys representing animals or non-human
creatures

Toys representing animals or non-human Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
creatures
ne žmogaus pavidalo būtybes

32.40.12.00

32.40.12.00

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmogaus pavidalo būtybes

Parts and accessories for dolls
representing only human beings

32.40.13.00

32.40.13.00

Žmogaus pavidalo lėlių dalys ir
reikmenys

Parts and accessories for dolls
representing only human beings

Toy trains and their accessories; other
Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
reduced-size models or construction sets sumažinti modeliai ar konstravimo
and constructional toys
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

32.40.20.00

32.40.20.00

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

Wheeled toys designed to be ridden by
children (excluding bicycles); dolls’
carriages

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams
važinėtis (išskyrus dviračius); lėlių
vežimėliai

32.40.31.00

32.40.31.00

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams
važinėtis (išskyrus dviračius); lėlių
vežimėliai

Wheeled toys designed to be ridden by
children (excluding bicycles); dolls’
carriages

Puzzles

Dėlionės

32.40.32.00

32.40.32.00

Dėlionės

Puzzles

Games and toys n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

32.40.39.00

32.40.39.00

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.

Playing cards

Lošimo kortos

32.40.41.00

32.40.41.00

Lošimo kortos

Playing cards

Articles and accessories for billiards
(excluding mechanical counters, time
meters and cue racks)

Biliardo įranga ir reikmenys (išskyrus
mechaninius skaitiklius, laikmačius ir
biliardo lazdų stovus)

32.40.42.10

32.40.42.10

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)
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Games operated by coins, banknotes,
discs or other similar articles (excluding
bowling alley equipment)

Žaidimai, įjungiami žaisti įmetus monetą,
banknotą, žetoną arba kitą panašų dirbinį
(išskyrus kėglių takų įrenginius)

32.40.42.30

32.40.42.30

Žaidimai, įjungiami žaisti įmetus monetą, Games operated by coins, banknotes,
banknotą, žetoną arba kitą panašų dirbinį discs or other similar articles (excluding
(išskyrus kėglių takų įrenginius)
bowling alley equipment)

Electric car racing sets having the
character of competitive games

Elektrinių lenktyninių automobilių
rinkiniai varžybiniams žaidimams

32.40.42.50

32.40.42.50

Elektrinių lenktyninių automobilių
rinkiniai varžybiniams žaidimams

Electric car racing sets having the
character of competitive games

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)

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)

32.40.42.70

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)

Dental drill engines, whether or not
combined on a single base with other
dental equipment

Gręžtuvai, kombinuoti arba
nekombinuoti su kita prie to paties
pagrindo pritvirtinta odontologijos
įranga

32.50.11.30

32.50.11.30

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

Instruments and appliances used in
dental sciences (excluding drill engines)

Kiti prietaisai ir įrenginiai, naudojami
odontologijoje (išskyrus gręžtuvus)

32.50.11.50

32.50.11.50

Kiti prietaisai ir įrenginiai, naudojami
odontologijoje (išskyrus gręžtuvus)

Instruments and appliances used in
dental sciences (excluding drill engines)

Medical, surgical or laboratory sterilisers

Medicininiai, chirurginiai arba
laboratoriniai sterilizatoriai

32.50.12.00

32.50.12.00

Medicininiai, chirurginiai arba
laboratoriniai sterilizatoriai

Medical, surgical or laboratory sterilisers

32.50.13.11

32.50.13.11

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

Syringes, with or without needles, used in Švirkštai, su adatomis arba be adatų,
medical, surgical, dental or veterinary
naudojami medicinoje, chirurgijoje,
sciences
odontologijoje arba veterinarijoje

32.40.42.70

Tubular metal needles, for medical,
surgical, dental or veterinary sciences

Cilindrinės metalinės adatos, naudojamos
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

32.50.13.13

32.50.13.13

Cilindrinės metalinės adatos, naudojamos
Tubular metal needles, for medical,
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
surgical, dental or veterinary sciences
arba veterinarijoje

Needles for sutures used in medical,
surgical, dental or veterinary sciences

Adatos žaizdoms siūti, naudojamos
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

32.50.13.15

32.50.13.15

Adatos žaizdoms siūti, naudojamos
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

Needles for sutures used in medical,
surgical, dental or veterinary sciences
Needles, catheters, cannulae and the like
used in medical, surgical, dental or
veterinary sciences (excluding tubular
metal needles and needles for sutures)

Adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs
Needles, catheters, cannulae and the like
prietaisai, naudojami medicinoje,
used in medical, surgical, dental or
chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinary sciences (excluding tubular
veterinarijoje (išskyrus cilindrines
metal needles and needles for sutures)
metalines ir žaizdoms siūti skirtas adatas)

32.50.13.17

32.50.13.17

Adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs
prietaisai, naudojami medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje (išskyrus cilindrines
metalines ir žaizdoms siūti skirtas adatas)

Ophthalmic instruments and appliances

32.50.13.20

32.50.13.20

Oftalmologijos prietaisai ir įrenginiai

Ophthalmic instruments and appliances

32.50.13.33

32.50.13.33

Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui
matuoti (įskaitant kraujospūdžio

Instruments and apparatus for measuring
blood-pressure (including

Oftalmologijos prietaisai ir įrenginiai

Instruments and apparatus for measuring Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui
blood-pressure (including
matuoti (įskaitant kraujospūdžio
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manometrus, tenziometrus, oscilometrus)

sphygmomanometers, tensiometers,
oscillometers)

32.50.13.35

Medicininiai endoskopai

Endoscopes for medical purposes

Skystiniai termometrai, kurių parodymai
Clinical or veterinary thermometers,
registruojami stebint skysčio padėtį,
liquid filled, for direct reading (excluding naudojami medicinoje arba veterinarijoje
those combined with other instruments) (išskyrus termometrus, kombinuotus su
kitais instrumentais)

32.50.13.40

32.50.13.40

Skystiniai termometrai, kurių parodymai
registruojami stebint skysčio padėtį,
Clinical or veterinary thermometers,
naudojami medicinoje arba veterinarijoje liquid filled, for direct reading (excluding
(išskyrus termometrus, kombinuotus su those combined with other instruments)
kitais instrumentais)

Renal dialysis equipment

Hemodializės įrenginiai

32.50.13.53

32.50.13.53

Hemodializės įrenginiai

Renal dialysis equipment

Diathermic apparatus (including
ultrasonic)

Diatermijos aparatai (įskaitant
ultragarsinius)

32.50.13.55

32.50.13.55

Diatermijos aparatai (įskaitant
ultragarsinius)

Diathermic apparatus (including
ultrasonic)

Kraujo perpylimo (transfuzijos) aparatai
Transfusion apparatus (excluding special
(išskyrus specialius stiklinius butelius
blood storage glass bottles)
kraujui laikyti)

32.50.13.63

32.50.13.63

Kraujo perpylimo (transfuzijos) aparatai
(išskyrus specialius stiklinius butelius
kraujui laikyti)

Transfusion apparatus (excluding special
blood storage glass bottles)

Anaesthetic apparatus and instruments

Anestezijos aparatai ir prietaisai

32.50.13.65

32.50.13.65

Anestezijos aparatai ir prietaisai

Anaesthetic apparatus and instruments

Instruments and appliances used in
medical, surgical or veterinary sciences,
n.e.s.

Niekur kitur nepriskirti medicinos,
chirurgijos, stomatologijos arba
veterinarijos mokslo srityse naudojami
aparatai ir instrumentai

32.50.13.70

32.50.13.70

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.

32.50.13.80

32.50.13.80

Centrifugos, skirtos naudoti
laboratorijose (išskyrus grietinėlės
separatorius, drabužių džiovyklas)

Centrifuges of a kind used in laboratories
(excluding cream separators, clothes
dryers)
Mechano-therapy appliances, massage
apparatus, psychological aptitude-testing
apparatus (excluding wholly stationary
mechano-therapy apparatus)

Centrifuges of a kind used in laboratories Centrifugos, skirtos naudoti
(excluding cream separators, clothes
laboratorijose (išskyrus grietinėlės
dryers)
separatorius, drabužių džiovyklas)
Mechano-therapy appliances, massage
apparatus, psychological aptitude-testing
apparatus (excluding wholly stationary
mechano-therapy apparatus)

Mechanoterapijos įtaisai; masažo
aparatai; psichologinio tinkamumo testų
aparatai (išskyrus visiškai stacionarinius
mechanoterapijos aparatus)

32.50.21.30

32.50.21.30

Mechanoterapijos įtaisai; masažo
aparatai; psichologinio tinkamumo testų
aparatai (išskyrus visiškai stacionarinius
mechanoterapijos aparatus)

Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol
therapy, respiration apparatus

Ozono terapijos, deguonies terapijos,
aerozolinės terapijos, kvėpavimo aparatai

32.50.21.80

32.50.21.80

Ozono terapijos, deguonies terapijos,
Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol
aerozolinės terapijos, kvėpavimo aparatai therapy, respiration apparatus

Artificial joints

Dirbtiniai sąnariai

32.50.22.35

32.50.22.35

Dirbtiniai sąnariai

Artificial joints

Orthopaedic appliances, splints and
other fracture appliances

Ortopediniai įtaisai, įtvarai ir kiti įtaisai,
naudojami lūžiams gydyti

32.50.22.39

32.50.22.39

Ortopediniai įtaisai, įtvarai ir kiti įtaisai,
naudojami lūžiams gydyti

Orthopaedic appliances, splints and
other fracture appliances

Individual artificial teeth of plastics
(including metal posts for fixing)
(excluding dentures or part dentures)

Dirbtiniai individualūs plastikiniai dantys
(įskaitant metalines sutvirtinimo detales)
(išskyrus dantų protezus ar jų dalis)

32.50.22.53

32.50.22.53

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)

Individual artificial teeth not made of
plastics (including metal posts for fixing)
(excluding dentures or part dentures)

Dirbtiniai individualūs neplastikiniai
dantys (įskaitant metalines sutvirtinimo
detales) (išskyrus dantų protezus ar jų
dalis)

32.50.22.55

32.50.22.55

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)

Dental fittings (including dentures and
part dentures, metal crowns, cast tin

Dantų tvirtinimo įtaisai (įskaitant dantų
protezus ir jų dalis, metalines karūnėles,

32.50.22.59

32.50.22.59

Dantų tvirtinimo įtaisai (įskaitant dantų
protezus ir jų dalis, metalines karūnėles,

Dental fittings (including dentures and
part dentures, metal crowns, cast tin
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lietinius alavo ir nerūdijančiojo plieno
strypus) (išskyrus individualius dirbtinius
dantis)

lietinius alavo ir nerūdijančiojo plieno
strypus) (išskyrus individualius dirbtinius
dantis)

bars, stainless steel bars) (excluding
individual artificial teeth)

Dirbtinės kūno dalys (išskyrus dirbtinius
Artificial parts of the body (excluding
dantis ir dantų gydymo rinkinius,
artificial teeth and dental fittings, artificial
dirbtinius sąnarius, ortopedijos įtaisus ir
joints, orthopaedic and fracture
įtvarus kaulų lūžiams gydyti, širdies
appliances, heart pacemakers)
stimuliatorius)

32.50.22.90

32.50.22.90

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)

Parts and accessories of articles and
apparatus of HS 9021

Gaminių ir aparatų, priskirtų SS 90.21
pozicijai, dalys ir reikmenys

32.50.23.00

32.50.23.00

Gaminių ir aparatų, priskirtų HS 90.21
pozicijai, dalys ir reikmenys

Parts and accessories of articles and
apparatus of HS 9021

Dentists’, barbers’ or similar chairs and
parts thereof (excluding dentists’
spittoon mouth rinsers, chairs
incorporating dental appliances)

Odontologijos, kirpyklų arba panašūs
krėslai ir jų dalys (išskyrus odontologijoje
naudojamas spjaudykles, burnos
skalavimo, kitus krėsluose įmontuojamus
odontologijos įtaisus)

32.50.30.30

32.50.30.30

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)

Medical, surgical or veterinary furniture,
and parts thereof (excluding tables and
seats specialised for X-ray purposes)

Baldai, skirti naudoti medicinoje,
chirurgijoje arba veterinarijoje (išskyrus
rentgeno aparatų stalus ir kėdes)

32.50.30.50

32.50.30.50

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)

Contact lenses

Kontaktiniai lęšiai

32.50.41.30

32.50.41.30

Kontaktiniai lęšiai

Contact lenses

Unmounted spectacle lenses other than
for the correction of vision

Neaptaisyti akinių lęšiai, neskirti
regėjimui koreguoti

32.50.41.53

32.50.41.53

Neaptaisyti akinių lęšiai, neskirti
regėjimui koreguoti

Unmounted spectacle lenses other than
for the correction of vision

Unmounted single focal spectacle lenses Neaptaisyti vieno židinio akinių lęšiai,
for the correction of vision, with both
skirti regėjimui koreguoti, kurių abi pusės
sides finished
apdorotos

32.50.41.55

32.50.41.55

Neaptaisyti vieno židinio akinių lęšiai,
Unmounted single focal spectacle lenses
skirti regėjimui koreguoti, kurių abi pusės for the correction of vision, with both
apdorotos
sides finished

Unmounted spectacle lenses for the
correction of vision, with both sides
finished other than single focal lenses

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui
koreguoti, kurių abi pusės apdorotos
(išskyrus vieno židinio lęšius)

32.50.41.59

32.50.41.59

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui
koreguoti, kurių abi pusės apdorotos
(išskyrus vieno židinio lęšius)

Unmounted spectacle lenses for the
correction of vision, other than those
with both sides finished

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui
koreguoti, išskyrus lęšius, kurių abi pusės
apdorotos

32.50.41.70

32.50.41.70

Neaptaisyti akinių lęšiai, skirti regėjimui Unmounted spectacle lenses for the
koreguoti, išskyrus lęšius, kurių abi pusės correction of vision, other than those
apdorotos
with both sides finished

Sunglasses

Akiniai nuo saulės

32.50.42.50

32.50.42.50

Akiniai nuo saulės

Sunglasses

32.50.42.90

32.50.42.90

Regėjimo korekcijos, apsauginiai,
spalvotieji ar kiti akiniai (išskyrus akinius
nuo saulės)

Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other (excluding
sunglasses)

bars, stainless steel bars) (excluding
individual artificial teeth)

Spectacles, goggles and the like,
Regėjimo korekcijos, apsauginiai,
corrective, protective or other (excluding spalvotieji ar kiti akiniai (išskyrus akinius
sunglasses)
nuo saulės)

Unmounted spectacle lenses for the
correction of vision, with both sides
finished other than single focal lenses

Plastic frames and mountings for
spectacles, goggles or the like

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš
plastiko

32.50.43.50

32.50.43.50

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
Plastic frames and mountings for
akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš
spectacles, goggles or the like
plastiko

Non-plastic frames and mountings for
spectacles, goggles and the like

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš
kitų medžiagų

32.50.43.90

32.50.43.90

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
Non-plastic frames and mountings for
akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai iš
spectacles, goggles and the like
kitų medžiagų
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Parts of frames and mountings for
spectacles, goggles or the like (excluding
screws, chains without securing device,
springs of base metal)

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
Parts of frames and mountings for
akinių arba panašių rėmelių ir aptaisų
spectacles, goggles or the like (excluding
dalys (išskyrus varžtelius, grandinėles be
screws, chains without securing device,
apsauginių įtaisų, spyruokles iš netauriųjų
springs of base metal)
metalų)

32.50.44.00

32.50.44.00

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių
akinių arba panašių rėmelių ir aptaisų
dalys (išskyrus varžtelius, grandinėles be
apsauginių įtaisų, spyruokles iš netauriųjų
metalų)

Dental cements and other dental fillings; Dantų cementas ir kitos dantų plombos;
bone reconstruction cements
cementas kaulams atkurti

32.50.50.10

32.50.50.10

Dantų cementas ir kitos dantų plombos;
cementas kaulams atkurti

Dental cements and other dental fillings;
bone reconstruction cements

32.50.50.20

Geliniai 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

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

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

Geliniai preparatai, skirti naudoti
medicinoje arba veterinarijoje kaip
tepalas chirurginių operacijų arba fizinės
apžiūros metu arba kaip kontaktinė
medžiaga tarp kūno ir medicinos
prietaisų

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

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

32.50.50.30

32.50.50.30

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

Appliances identifiable for ostomy use

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti
ostomijai

32.50.50.50

32.50.50.50

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti
ostomijai

Appliances identifiable for ostomy use

Brooms and brushes of twigs or other
vegetable materials, bound together

Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba
kitų augalinių medžiagų

32.91.11.10

32.91.11.10

Šluotos ir šepečiai, surišti iš vytelių arba
kitų augalinių medžiagų

Brooms and brushes of twigs or other
vegetable materials, bound together

Non-motorised, hand-operated
mechanical floor sweepers and other
brushes for road, household or animals

Rankiniai mechaniniai grindų šlavimo
įtaisai be variklio ir kiti keliams valyti,
namų ūkiui ar gyvūnų priežiūrai skirti
šepečiai

32.91.11.40

32.91.11.40

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

Brushes, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti šepečiai

32.91.11.90

32.91.11.90

Niekur kitur nepriskirti šepečiai

Brushes, n.e.c.

Tooth brushes

Dantų šepetėliai

32.91.12.10

32.91.12.10

Dantų šepetėliai

Tooth brushes

Hair brushes

Plaukų šepečiai

32.91.12.35

32.91.12.35

Plaukų šepečiai

Hair brushes

Shaving and toilet brushes for personal
use (excluding tooth brushes and hair
brushes)

Skutimosi šepetėliai ir kiti asmens
priežiūrai skirti šepečiai (išskyrus dantų
šepetėlius ir plaukų šepečius)

32.91.12.37

32.91.12.37

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)

Artists’ brushes and writing brushes

Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai

32.91.12.50

32.91.12.50

Dailininkų teptukai ir rašymo teptukai

Artists’ brushes and writing brushes
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Brushes for the application of cosmetics

Teptukai kosmetikos gaminiams užtepti

32.91.12.70

32.91.12.70

Teptukai kosmetikos gaminiams užtepti

Brushes for the application of cosmetics

Paint brushes, distempering brushes,
paper-hanging brushes and varnishing
brushes

Teptukai, skirti dažyti aliejiniais ar
klijiniais dažais, lakuoti ir panašūs
teptukai

32.91.19.30

32.91.19.30

Teptukai, skirti dažyti aliejiniais ar
klijiniais dažais, lakuoti ir panašūs
teptukai

Paint brushes, distempering brushes,
paper-hanging brushes and varnishing
brushes

Paint pads and rollers

Dažymo pagalvėlės ir voleliai

32.91.19.50

32.91.19.50

Dažymo pagalvėlės ir voleliai

Paint pads and rollers

Brushes constituting parts of machines,
appliances or vehicles (excluding for
road-sweepers)

Šepečiai kaip sudėtinės mašinų, prietaisų
arba transporto priemonių (išskyrus kelių
šlavimo mašinas) dalys

32.91.19.70

Šepečiai kaip sudėtinės mašinų, prietaisų Brushes constituting parts of machines,
arba transporto priemonių (išskyrus kelių appliances or vehicles (excluding for
šlavimo mašinas) dalys
road-sweepers)

Protective gloves, mittens and mitts for
all trades, of leather or composition
leather

Apsauginės pirštuotos pirštinės,
kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos
arba kompozicinės odos, skirtos įvairiems
darbams

32.99.11.30

32.99.11.30

Apsauginės pirštuotos pirštinės,
Protective gloves, mittens and mitts for
kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos
all trades, of leather or composition
arba kompozicinės odos, skirtos įvairiems
leather
darbams

Safety headgear

Apsauginiai galvos apdangalai

32.99.11.50

32.99.11.50

Apsauginiai galvos apdangalai

Safety headgear

Ball-point pens

Tušinukai

32.99.12.10

32.99.12.10

Tušinukai

Ball-point pens

Felt-tipped and other porous-tipped
pens and markers

Rašymo priemonės ir žymekliai su
antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų
akytųjų medžiagų

32.99.12.30

32.99.12.30

Rašymo priemonės ir žymekliai su
Felt-tipped and other porous-tipped
antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų
pens and markers
akytųjų medžiagų

Propelling or sliding pencils

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis
arba išslystančiomis šerdelėmis

32.99.12.50

32.99.12.50

Automatiniai pieštukai su išstumiamomis
Propelling or sliding pencils
arba išslystančiomis šerdelėmis

Indian ink drawing pens; fountain pens,
stylograph pens and other pens

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai;
automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir
kiti plunksnakočiai

32.99.13.00

32.99.13.00

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai;
Indian ink drawing pens; fountain pens,
automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir
stylograph pens and other pens
kiti plunksnakočiai

Pen or pencil sets containing two or
more writing instruments

Tušinukų arba pieštukų rinkiniai, sudaryti
iš dviejų ar daugiau rašiklių

32.99.14.10

32.99.14.10

Tušinukų arba pieštukų rinkiniai, sudaryti Pen or pencil sets containing two or
iš dviejų ar daugiau rašiklių
more writing instruments

32.99.14.30

32.99.14.30

Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio
antgalio ir rašalo arba tušo cilindrėlio

Refills for ball-point pens, comprising the
ball-point and ink-reservoir

32.99.14.50

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

Pencils and crayons with leads encased in
a rigid sheath (excluding pencils for
medicinal, cosmetic or toilet uses)
Black or coloured pencil leads

Refills for ball-point pens, comprising the Tušinukų šerdelės, sudarytos iš šratinio
ball-point and ink-reservoir
antgalio ir rašalo arba tušo cilindrėlio
Pen nibs and nib points; duplicating
stylos; pen-holders, pencil-holders and
similar holders; parts (including caps and
clips) of articles of HS 9608

Plunksnos ir plunksnų antgaliai;
kopijavimo rapidografai; plunksnakočių
koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs
koteliai; dirbinių, priskirtų SS 96.08
pozicijai, dalys (įskaitant antgalius ir
spaustukus)

32.91.19.70

32.99.14.50

Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių
Pencils and crayons with leads encased in
šerdelės turi kietą apvalkalą (išskyrus
a rigid sheath (excluding pencils for
medicininius, kosmetikos ar pieštukus
medicinal, cosmetic or toilet uses)
asmens priežiūrai)

32.99.15.10

32.99.15.10

Pieštukai ir spalvotieji pieštukai, kurių
šerdelės turi kietą apvalkalą (išskyrus
medicininius, kosmetikos ar pieštukus
asmens priežiūrai)

Black or coloured pencil leads

Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos

32.99.15.30

32.99.15.30

Pieštukų šerdelės, juodos arba spalvotos

Pastels, drawing charcoals, writing or
drawing chalks and tailors’ chalks

Pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba
piešimo ir siuvėjų kreidelės

32.99.15.50

32.99.15.50

Pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba Pastels, drawing charcoals, writing or
piešimo ir siuvėjų kreidelės
drawing chalks and tailors’ chalks

Slates and boards with writing or

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba

32.99.16.10

32.99.16.10

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba
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drawing surfaces

piešti pritaikytais paviršiais

Hand-operated date, sealing or
numbering stamps, and the like

Rankiniai spaudai datai žymėti,
antspaudui uždėti arba numeriui
nurodyti ir panašūs įtaisai

32.99.16.30

Ink-pads (excluding hand operated inkrollers)

Antspaudų pagalvėlės (išskyrus ranka
valdomus rašalo volelius)

32.99.16.50

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

piešti pritaikytais paviršiais

drawing surfaces

32.99.16.30

Rankiniai spaudai datai žymėti,
antspaudui uždėti arba numeriui
nurodyti ir panašūs įtaisai

Hand-operated date, sealing or
numbering stamps, and the like

32.99.16.50

Antspaudų pagalvėlės (išskyrus ranka
valdomus rašalo volelius)

Ink-pads (excluding hand operated inkrollers)
Typewriter or similar ribbons, inked or
otherwise prepared for giving
impressions (excluding rolls of carbon or
other copying paper strip)

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba
Typewriter or similar ribbons, inked or
panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar
otherwise prepared for giving
kitu būdu paruoštos atspaudams gauti
impressions (excluding rolls of carbon or
(išskyrus ritinėlius iš anglinio ar kitokio
other copying paper strip)
kopijavimo popieriaus juostelių)

32.99.16.70

32.99.16.70

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba
panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar
kitu būdu paruoštos atspaudams gauti
(išskyrus ritinėlius iš anglinio ar kitokio
kopijavimo popieriaus juostelių)

Umbrellas, sun umbrellas, walking-stick
umbrellas, garden umbrellas and similar
umbrellas (excluding umbrella cases)

Skėčiai nuo lietaus ir saulės, lazdiniai
skėčiai, sodo ir panašūs skėčiai (išskyrus
skėčių dėžes)

32.99.21.30

32.99.21.30

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)

Walking sticks, seat sticks and the like
excluding whips and crops

Lazdos, lazdos-sėdynės ir panašūs
gaminiai, išskyrus vytinius ir botagus

32.99.21.60

32.99.21.60

Lazdos, lazdos-sėdynės ir panašūs
gaminiai, išskyrus vytinius ir botagus

Walking sticks, seat sticks and the like
excluding whips and crops

Parts, trimmings and accessories of
umbrellas, sun umbrellas, walking sticks,
seat sticks and the like excluding parts
for whips and crops

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų,
lazdų-sėdynių ir panašių gaminių dalys,
puošmenos ir reikmenys, išskyrus vytinių
ir botagų dalis

32.99.22.10

32.99.22.10

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų,
lazdų-sėdynių ir panašių gaminių dalys,
puošmenos ir reikmenys, išskyrus vytinių
ir botagų dalis

Parts, trimmings and accessories of
umbrellas, sun umbrellas, walking sticks,
seat sticks and the like excluding parts
for whips and crops

Press-fasteners, snap-fasteners, pressstuds and parts thereof; buttons; slide
fasteners

Spraustukai, spausteliai, spaudės ir jų
dalys; sagos; užtrauktukai

32.99.23.00

32.99.23.00

Spraustukai, spausteliai, spaudės ir jų
dalys; sagos; užtrauktukai

Press-fasteners, snap-fasteners, pressstuds and parts thereof; buttons; slide
fasteners

Button blanks, button moulds and other
parts of buttons

Sagų formos, sagų ruošiniai ir kitos sagų
dalys

32.99.24.30

32.99.24.30

Sagų formos, sagų ruošiniai ir kitos sagų
dalys

Button blanks, button moulds and other
parts of buttons

Užtrauktukų fiksatoriai, užtrauktukai, jų
Chain scoops, sliders, runners, end pieces
šliaužikliai ir kitos detalės bei bet kokio
and narrow strips of any length mounted
ilgio juostelės, sumontuotos su
with chain scoops for slide fasteners
užsegimui skirtais užtrauktukų fiksatoriais

32.99.24.50

32.99.24.50

Užtrauktukų fiksatoriai, užtrauktukai, jų
Chain scoops, sliders, runners, end pieces
šliaužikliai ir kitos detalės bei bet kokio
and narrow strips of any length mounted
ilgio juostelės, sumontuotos su
with chain scoops for slide fasteners
užsegimui skirtais užtrauktukų fiksatoriais

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų;
Products of human or animal hair; similar
panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės
products of textile materials
medžiagų

32.99.30.00

32.99.30.00

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų;
panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės
medžiagų

Products of human or animal hair; similar
products of textile materials
Cigarette lighters and other lighters
(including mechanical lighters, electrical
lighters, chemical lighters, nonmechanical lighters, vehicle lighters)

Cigarette lighters and other lighters
(including mechanical lighters, electrical
lighters, chemical lighters, nonmechanical lighters, vehicle lighters)

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai
(įskaitant mechaninius, elektrinius,
cheminius, nemechaninius ir transporto
priemonių žiebtuvėlius)

32.99.41.10

32.99.41.10

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai
(įskaitant mechaninius, elektrinius,
cheminius, nemechaninius ir transporto
priemonių žiebtuvėlius)

Smoking pipes (including pipe bowls)
and cigar or cigarette holders, and parts
thereof

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir
cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų
dalys

32.99.41.30

32.99.41.30

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

Ferro-cerium, pyrophoric alloys, articles
of combustible materials, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti feroceris,
piroforiniai lydiniai, degiųjų medžiagų

32.99.42.10

32.99.42.10

Niekur kitur nepriskirti feroceris,
piroforiniai lydiniai, degiųjų medžiagų

Ferro-cerium, pyrophoric alloys, articles
of combustible materials, n.e.c.
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dirbiniai

dirbiniai

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)

Cigarečių žiebtuvėlių ir kitų žiebtuvėlių
dalys (išskyrus akmenėlius, dagčius,
degalus ampulėse, buteliukuose,
dėžutėse ar kitoje taroje, naudojamus
cigarečių ar panašiems žiebtuvėliams
užpildyti)

32.99.42.30

32.99.42.30

Cigarečių žiebtuvėlių ir kitų žiebtuvėlių
dalys (išskyrus akmenėlius, dagčius,
degalus ampulėse, buteliukuose,
dėžutėse ar kitoje taroje, naudojamus
cigarečių ar panašiems žiebtuvėliams
užpildyti)

Liquid or liquefied-gas fuels in
containers, for lighters, ≤ 300 cm³

Skysti arba suskystinti dujiniai degalai ne
didesnėse kaip 300 cm³ talpyklose,
naudojami žiebtuvėliams užpildyti

32.99.43.00

32.99.43.00

Skysti arba suskystinti dujiniai degalai ne
Liquid or liquefied-gas fuels in
didesnėse kaip 300 cm³ talpyklose,
containers, for lighters, ≤ 300 cm³
naudojami žiebtuvėliams užpildyti

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)

Kalėdų šventėms skirti dirbiniai (išskyrus
elektrines girliandas, natūralias kalėdines
eglutes, kalėdinių eglučių stovus, žvakes,
statulėles, statulas ir panašius dirbinius,
naudojamus religinių apeigų dekoracijai)

32.99.51.30

32.99.51.30

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)

Festive, carnival or other entertainment
articles, n.e.c.

Niekur kitur nepriskirti šventiniai,
karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti
dirbiniai

32.99.51.50

32.99.51.50

Niekur kitur nepriskirti šventiniai,
karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti
dirbiniai

Festive, carnival or other entertainment
articles, n.e.c.

Scent sprays and similar toilet sprays,
and mounts and heads therefor
(excluding reservoirs for scent sprays
presented separately, rubber bulbs)

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs
tualetiniai purkštuvėliai, jų antgaliai ir
galvutės (išskyrus atskirai tiekiamus
kvapiųjų aerozolių rezervuarus, guminius
balionėlius)

32.99.52.80

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)

Instruments, apparatus and models
designed for demonstrational purposes
and unsuitable for other uses (excluding
ground flying trainers, printed plans,
diagrams or illustrations)

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti
demonstravimui ir netinkami naudoti
kitiems tikslams (išskyrus stacionarius
lakūnų treniruoklius, spausdintus
brėžinius, diagramas ar iliustracijas)

32.99.53.00

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)

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)

Žvakės, plonos žvakės ir panašūs dirbiniai
(įskaitant naktinius šviečiančius įtaisus)
(išskyrus žvakutes astmai gydyti,
vaškinius degtukus, siera apdorotas
juostas, knatus ir žvakes)

32.99.54.00

32.99.54.00

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)

Artificial flowers, foliage and fruit and
parts thereof

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

32.99.55.00

32.99.55.00

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

Artificial flowers, foliage and fruit and
parts thereof

Breathing appliances and gas masks
(excluding therapeutic respiration
apparatus and protective masks having
neither mechanical parts nor replaceable
filters)

Kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės
(išskyrus terapijoje naudojamus
kvėpavimo aparatus ir saugos kaukes be
mechaninių dalių ir keičiamų filtrų)

32.99.59.10

32.99.59.10

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)

Articles of gut (excluding silkworm gut),

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių

32.99.59.20

32.99.59.20

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių

Articles of gut (excluding silkworm gut),
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goldbeater’s skin, bladders or tendons

žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių

žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių

goldbeater’s skin, bladders or tendons

Carvings from animal material such as
ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers,
coral, mother-of-pearl

Drožiniai iš gyvūninės medžiagos, tokios
kaip dramblio kaulas, kaulai, vėžlio
šarvas, ragai, elnių ragai, koralai,
perlamutras

32.99.59.30

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

Worked vegetable or mineral carving
material and articles of these materials
n.e.s; moulded or carved articles of wax,
of paraffin, of stearin, of natural gums or
natural resins or of modelling pastes, and
other moulded or carved articles n.e.s;
worked, unhardened gelatin, and articles
of unhardened gelatin, n.e.s.

Niekur kitur nepriskirtos apdorotos
augalinės arba mineralinės raižybos
medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai;
niekur kitur nepriskirti formuoti arba
raižyti vaško, parafino, stearino, gamtinių
lipų ar gamtinių dervų dirbiniai arba
dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti
formuoti arba raižyti dirbiniai; apdorota
nesukietinta želatina ir nesukietintos
želatinos dirbiniai, niekur kitur nepriskirti

32.99.59.40

32.99.59.40

Niekur kitur nepriskirtos apdorotos
augalinės arba mineralinės raižybos
medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai;
niekur kitur nepriskirti formuoti arba
raižyti vaško, parafino, stearino, gamtinių
lipų ar gamtinių dervų dirbiniai arba
dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti
formuoti arba raižyti dirbiniai; apdorota
nesukietinta želatina ir nesukietintos
želatinos dirbiniai, niekur kitur nepriskirti

Worked vegetable or mineral carving
material and articles of these materials
n.e.s; moulded or carved articles of wax,
of paraffin, of stearin, of natural gums or
natural resins or of modelling pastes, and
other moulded or carved articles n.e.s;
worked, unhardened gelatin, and articles
of unhardened gelatin, n.e.s.

Hand sieves and hand riddles

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai

32.99.59.50

32.99.59.50

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai

Hand sieves and hand riddles

32.99.59.60

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti Vacuum flasks and other vacuum vessels,
ir aptaisyti; jų dalys (išskyrus stiklines
complete with cases, and parts thereof
kolbas)
(excluding separate glass inners)
Tailors'' dummies and other lay figures,
automata and other animated displays
used for shop window dressing (excl. the
articles actually on display, educational
models and toy dolls)

Vacuum flasks and other vacuum vessels, Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti
complete with cases, and parts thereof
ir aptaisyti; jų dalys (išskyrus stiklines
(excluding separate glass inners)
kolbas)

32.99.59.30

32.99.59.60

Tailors'' dummies and other lay figures,
automata and other animated displays
used for shop window dressing (excl. the
articles actually on display, educational
models and toy dolls)

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai;
automatai ir kiti judantys įrenginiai
prekėms parduotuvių vitrinose
demonstruoti (išskyrus demonstruojamas
prekes, mokomuosius modelius ir
žaislines lėles)

32.99.59.70

32.99.59.70

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai;
automatai ir kiti judantys įrenginiai
prekėms parduotuvių vitrinose
demonstruoti (išskyrus demonstruojamas
prekes, mokomuosius modelius ir
žaislines lėles)

Globes, printed (excluding relief globes)

Spausdinti gaubliai (išskyrus reljefinius
gaublius)

32.99.59.80

32.99.59.80

Spausdinti gaubliai (išskyrus reljefinius
gaublius)

Globes, printed (excluding relief globes)

Wooden coffins

Mediniai karstai

32.99.59.90

32.99.59.90

Mediniai karstai

Wooden coffins

Repair and maintenance of metal tanks,
reservoirs, vats and other containers

Metalinių cisternų, rezervuarų, bakų ir
kitokių talpyklų techninė priežiūra ir
taisymas

33.11.12.00

33.11.12.00

Metalinių cisternų, rezervuarų, bakų ir
kitokių talpyklų techninė priežiūra ir
taisymas

Repair and maintenance of metal tanks,
reservoirs, vats and other containers
Repair and maintenance services of
steam generators (excluding central
heating hot water boilers) and of systems
of metal pipes in industrial plants
Repair and maintenance of non-domestic
central heating boilers

Repair and maintenance services of
Garo generatorių remontas ir techninė
steam generators (excluding central
priežiūra (išskyrus centrinio šildymo
heating hot water boilers) and of systems
vandens katilus)
of metal pipes in industrial plants

33.11.13.00

33.11.13.00

Garo generatorių remontas ir techninė
priežiūra (išskyrus centrinio šildymo
vandens katilus)

Repair and maintenance of non-domestic Nebuitinių centrinio šildymo katilų
central heating boilers
taisymas ir techninė priežiūra

33.11.19.00

33.11.19.00

Nebuitinių centrinio šildymo katilų
taisymas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of engines and
turbines (excluding aircraft, vehicle and
cycle engines)

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių,
transporto priemonių ir dviračių variklius)
remontas ir techninė priežiūra

33.12.11.00

33.12.11.00

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių,
Repair and maintenance of engines and
transporto priemonių ir dviračių variklius) turbines (excluding aircraft, vehicle and
remontas ir techninė priežiūra
cycle engines)

Repair and maintenance of pumps and

Siurblių ir kompresorių remontas ir

33.12.12.10

33.12.12.10

Siurblių ir kompresorių remontas ir
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PRODCOM 2019 Name

PRODCOM 2019 Pavadinimas
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PRODCOM 2017 Code

compressors

techninė priežiūra

Repair and maintenance of taps and
valves

Čiaupų ir sklendžių techninė priežiūra ir
taisymas

33.12.12.20

Repair and maintenance of furnaces and
furnace burners

Krosnių ir krosnių degiklių remontas ir
techninė priežiūra

Repair and maintenance of lifting and
handling equipment

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

techninė priežiūra

compressors

33.12.12.20

Čiaupų ir sklendžių techninė priežiūra ir
taisymas

Repair and maintenance of taps and
valves

33.12.14.00

33.12.14.00

Krosnių ir krosnių degiklių remontas ir
techninė priežiūra

Repair and maintenance of furnaces and
furnace burners

Kėlimo ir krovimo įrenginių remontas ir
techninė priežiūra

33.12.15.00

33.12.15.00

Kėlimo ir krovimo įrenginių remontas ir
techninė priežiūra

Repair and maintenance of lifting and
handling equipment

Repair and maintenance of non-domestic
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
cooling and ventilation equipment
įrenginių remontas ir techninė priežiūra

33.12.18.00

33.12.18.00

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių remontas ir techninė priežiūra

Kitų, niekur kitur nepriskirtų bendrosios
Repair and maintenance of other general
paskirties mašinų remontas ir techninė
purpose machinery n.e.c.
priežiūra

33.12.19.90

33.12.19.90

Kitų, niekur kitur nepriskirtų bendrosios
paskirties mašinų remontas ir techninė
priežiūra

Repair and maintenance of other general
purpose machinery n.e.c.

Repair and maintenance services of
agricultural tractors

Žemės ūkio traktorių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

33.12.21.10

33.12.21.10

Žemės ūkio traktorių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
agricultural tractors

Repair and maintenance of agricultural
and forestry machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų remontas ir
techninė priežiūra

33.12.21.20

33.12.21.20

Žemės ir miškų ūkio mašinų remontas ir
techninė priežiūra

Repair and maintenance of agricultural
and forestry machinery

Repair and maintenance services of
metalworking machine tools

Metalo apdirbimo staklių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

33.12.22.00

33.12.22.00

Metalo apdirbimo staklių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
metalworking machine tools

Repair and maintenance of machinery for Metalurgijos mašinų remontas ir
metallurgy
techninė priežiūra

33.12.23.00

33.12.23.00

Metalurgijos mašinų remontas ir
techninė priežiūra

Repair and maintenance of machinery for
metallurgy

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
Repair and maintenance of machinery for
statybos mašinų remontas bei techninė
mining, quarrying and construction
priežiūra

33.12.24.00

33.12.24.00

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų remontas bei techninė
priežiūra

Repair and maintenance of machinery for
mining, quarrying and construction

Repair and maintenance of machinery for Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo
food, beverage and tobacco processing mašinų remontas ir techninė priežiūra

33.12.25.00

33.12.25.00

Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo
mašinų remontas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of machinery for
food, beverage and tobacco processing

Repair and maintenance of machinery for Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos
textile, apparel and leather production
mašinų remontas ir techninė priežiūra

33.12.26.00

33.12.26.00

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos
mašinų remontas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of machinery for
textile, apparel and leather production

Repair and maintenance of machinery for Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
paper and paperboard production
remontas ir techninė priežiūra

33.12.27.00

33.12.27.00

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
remontas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of machinery for
paper and paperboard production

33.12.28.00

33.12.28.00

Plastiko ir gumos gamybos mašinų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for plastics and rubber
Repair and maintenance service of
machine tools for working wood, cork,
stone, hard rubber and similar hard
materials

Repair and maintenance of non-domestic
cooling and ventilation equipment

Repair and maintenance services of
machinery for plastics and rubber

Plastiko ir gumos gamybos mašinų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance service of
machine tools for working wood, cork,
stone, hard rubber and similar hard
materials

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios
gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

33.12.29.10

33.12.29.10

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios
gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklių remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios
Repair and maintenance of other specialpaskirties mašinų remontas ir techninė
purpose machinery n.e.c.

33.12.29.90

33.12.29.90

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios
Repair and maintenance of other specialpaskirties mašinų remontas ir techninė
purpose machinery n.e.c.
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Repair and maintenance of instruments
and apparatus for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes
(excluding industrial process control
equipment)

PRODCOM 2019 Pavadinimas

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

priežiūra

priežiūra

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)
Repair and maintenance of industrial
time measure instruments and apparatus

33.13.11.10

33.13.11.10

Matavimo, tikrinimo, bandymo,
navigacijos ir kitokios paskirties prietaisų
bei aparatų remontas ir techninė
priežiūra (išskyrus gamybos proceso
valdymo įrangą)

Repair and maintenance of industrial
Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir
time measure instruments and apparatus aparatų remontas ir techninė priežiūra

33.13.11.20

33.13.11.20

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir
aparatų remontas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of medical and
surgical equipment

Medicinos ir chirurgijos įrangos remontas
ir techninė priežiūra

33.13.12.00

33.13.12.00

Medicinos ir chirurgijos įrangos remontas Repair and maintenance of medical and
ir techninė priežiūra
surgical equipment

Repair and maintenance of professional
photographic, cinematographic and
optical instruments

Profesionaliosios fotografijos,
kinematografijos ir optinių prietaisų
remontas ir techninė priežiūra

33.13.13.00

33.13.13.00

Profesionaliosios fotografijos,
kinematografijos ir optinių prietaisų
remontas ir techninė priežiūra

33.13.19.00

33.13.19.00

Kitos profesionalios elektroninės įrangos
Repair and maintenance services of other
remonto ir techninės priežiūros
professional electronic equipment
paslaugos

Kitos profesionalios elektroninės įrangos
Repair and maintenance services of other
remonto ir techninės priežiūros
professional electronic equipment
paslaugos

Repair and maintenance of professional
photographic, cinematographic and
optical instruments

Repair and maintenance of electric
motors, generators and transformers

Elektrinių variklių, generatorių ir
transformatorių remontas ir techninė
priežiūra

33.14.11.20

33.14.11.20

Elektrinių variklių, generatorių ir
transformatorių remontas ir techninė
priežiūra

Repair and maintenance of electric
motors, generators and transformers

Repair and maintenance of electricity
distribution and control apparatus

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų
remontas ir techninė priežiūra

33.14.11.50

33.14.11.50

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų
remontas ir techninė priežiūra

Repair and maintenance of electricity
distribution and control apparatus

Repair and maintenance of electrical
equipment (excluding electricity
distribution and control apparatus,
motors, generators and transformers,
television and radio transmitters)

Elektros įrangos remontas ir techninė
priežiūra (išskyrus elektros paskirstymo ir
kontrolės prietaisus, variklius,
generatorius, transformatorius, televizijos
ir radijo siųstuvus)

33.14.19.00

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)

33.15.10.10

33.15.10.10

Laivų, valčių ir plūdriųjų konstrukcijų
(išskyrus jachtas, kitus pramoginius ar
sportinius laivus, irklines valtis ir kanojas)
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
ships, boats and floating structures
(excluding yachts, other pleasure or
sports vessels, rowing boats and canoes)

Laivų, valčių ir plūdriųjų konstrukcijų
Repair and maintenance services of
(išskyrus jachtas, kitus pramoginius ar
ships, boats and floating structures
sportinius laivus, irklines valtis ir kanojas)
(excluding yachts, other pleasure or
remonto ir techninės priežiūros
sports vessels, rowing boats and canoes)
paslaugos

33.14.19.00

Repair and maintenance services of
pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (valčių)
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

33.15.10.30

33.15.10.30

Pramoginių ir sportinių katerių (valčių)
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
pleasure and sporting boats

Repair and maintenance of civil aircraft
and aircraft engines

Civilinių orlaivių ir jų variklių techninė
priežiūra ir remontas

33.16.10.00

33.16.10.00

Civilinių orlaivių ir jų variklių techninė
priežiūra ir remontas

Repair and maintenance of civil aircraft
and aircraft engines

Repair and maintenance of railway and
tramway locomotives and rolling-stock
and of mechanical (and electromechanical) signalling, safety or traffic
control equipment

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų mechaninių (ir
elektromechaninių) signalizacijos, saugos
arba eismo valdymo įrenginių remontas
ir techninė priežiūra

33.17.11.00

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 electromechanical) signalling, safety or traffic
control equipment
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Repair services of tarpaulins and
Gaminių iš brezento, stovyklaviečių
camping equipment, and other made-up įrangos ir kitų gatavų tekstilės gaminių
textile articles
taisymo paslaugos

PRODCOM 2019 Kodas / PRODCOM 2017 Kodas /
PRODCOM 2019 Code
PRODCOM 2017 Code
33.19.10.20

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

33.19.10.20

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
Installation services of steam generators
(excluding central heating hot water
boilers), including installation services for
metal pipe systems in industrial plants

Installation services of steam generators
(excluding central heating hot water
boilers), including installation services for
metal pipe systems in industrial plants

Garo generatorių įrengimas (išskyrus
centrinio šildymo karšto vandens katilus),
įskaitant metalinių vamzdynų įrengimą
pramonės įmonėse

33.20.11.00

33.20.11.00

Garo generatorių įrengimas (išskyrus
centrinio šildymo karšto vandens katilus),
įskaitant metalinių vamzdynų įrengimą
pramonės įmonėse

Installation of office machinery

Įstaigų mašinų įrengimas

33.20.21.00

33.20.21.00

Įstaigų mašinų įrengimas

Installation of office machinery

Installation of engines and turbines
(excluding aircraft, vehicle and cycle
engines)

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių,
transporto priemonių ir motociklų
variklius) įrengimas

33.20.29.10

33.20.29.10

Variklių ir turbinų (išskyrus orlaivių,
transporto priemonių ir motociklų
variklius) įrengimas

Installation of engines and turbines
(excluding aircraft, vehicle and cycle
engines)

Installation of pumps and compressors

Siurblių ir kompresorių įrengimas

33.20.29.20

33.20.29.20

Siurblių ir kompresorių įrengimas

Installation of pumps and compressors

Installation of furnaces and furnace
burners

Krosnių ir krosnių degiklių įrengimas

33.20.29.30

33.20.29.30

Krosnių ir krosnių degiklių įrengimas

Installation of furnaces and furnace
burners

Installation of lifting and handling
equipment (excluding lifts and
escalators)

Kėlimo ir krovimo įrenginių įrengimas
(išskyrus liftus ir eskalatorius)

33.20.29.40

33.20.29.40

Kėlimo ir krovimo įrenginių įrengimas
(išskyrus liftus ir eskalatorius)

Installation of lifting and handling
equipment (excluding lifts and
escalators)

33.20.29.50

33.20.29.50

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių įrengimas

Installation of non-domestic cooling and
ventilation equipment
Installation of general purpose machines
and apparatus for weighing, filtration,
distillation, packaging, bottling, spraying,
steam/sand blasting, calendering

Installation of non-domestic cooling and Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
ventilation equipment
įrenginių įrengimas
Bendrosios paskirties svėrimo, filtravimo,
Installation of general purpose machines
distiliavimo, pakavimo, pilstymo į
and apparatus for weighing, filtration,
butelius, purškimo mašinų ir aparatų bei
distillation, packaging, bottling, spraying,
garosvaidžių ir (arba) smėliasraučių,
steam/sand blasting, calendering
kalandravimo mašinų įrengimas

33.20.29.60

33.20.29.60

Bendrosios paskirties svėrimo, filtravimo,
distiliavimo, pakavimo, pilstymo į
butelius, purškimo mašinų ir aparatų bei
garosvaidžių ir (arba) smėliasraučių,
kalandravimo mašinų įrengimas

Installation services of machine tools for
working wood, cork, stone, hard rubber
and similar hard materials

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios
gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų
apdirbimo staklių įrengimo paslaugos

33.20.29.70

33.20.29.70

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios Installation services of machine tools for
gumos ir kitų panašių kietųjų medžiagų working wood, cork, stone, hard rubber
apdirbimo staklių įrengimo paslaugos
and similar hard materials

Installation of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų įrengimas

33.20.31.00

33.20.31.00

Žemės ir miškų ūkio mašinų įrengimas

Installation of agricultural and forestry
machinery

Installation services of metalworking
machine tools

Metalo apdirbimo staklių įrengimo
paslaugos

33.20.32.00

33.20.32.00

Metalo apdirbimo staklių įrengimo
paslaugos

Installation services of metalworking
machine tools

Installation of machinery for metallurgy

Metalurgijos mašinų įrengimas

33.20.33.00

33.20.33.00

Metalurgijos mašinų įrengimas

Installation of machinery for metallurgy

Installation of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų įrengimas

33.20.34.00

33.20.34.00

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų įrengimas

Installation of machinery for mining,
quarrying and construction

Installation of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo
mašinų įrengimas

33.20.35.00

33.20.35.00

Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo
mašinų įrengimas

Installation of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Installation of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos
mašinų įrengimas

33.20.36.00

33.20.36.00

Tekstilės, siuvinių ir odos gamybos
mašinų įrengimas

Installation of machinery for textile,
apparel and leather production

Installation of machinery for paper and

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų

33.20.37.00

33.20.37.00

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų

Installation of machinery for paper and
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paperboard production
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PRODCOM 2017 Code

įrengimas

PRODCOM 2017 Pavadinimas

PRODCOM 2017 Name

įrengimas

paperboard production
Installation services of industrial
machinery and equipment for plastic and
rubber production

Installation services of industrial
Pramoninių plastiko ir gumos gamybos
machinery and equipment for plastic and
mašinų ir įrenginių įrengimo paslaugos
rubber production

33.20.38.00

33.20.38.00

Pramoninių plastiko ir gumos gamybos
mašinų ir įrenginių įrengimo paslaugos

Installation of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios
paskirties mašinų įrengimas

33.20.39.00

33.20.39.00

Kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios Installation of other special-purpose
paskirties mašinų įrengimas
machinery n.e.c.

Installation of medical and surgical
equipment

Medicinos ir chirurgijos įrangos
įrengimas

33.20.41.00

33.20.41.00

Medicinos ir chirurgijos įrangos
įrengimas

Installation of medical and surgical
equipment

Installation services of professional
electronic equipment

Profesionaliosios elektroninės įrangos
įrengimo paslaugos

33.20.42.00

33.20.42.00

Profesionaliosios elektroninės įrangos
įrengimo paslaugos

Installation services of professional
electronic equipment

Installation of electric motors, generators Elektrinių variklių, generatorių ir
and transformers
transformatorių įrengimas

33.20.50.20

33.20.50.20

Elektrinių variklių, generatorių ir
transformatorių įrengimas

Installation of electric motors, generators
and transformers

Installation of electricity distribution and
control apparatus

33.20.50.50

33.20.50.50

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų
įrengimas

Installation of electricity distribution and
control apparatus

Elektros paskirstymo ir valdymo aparatų
įrengimas

Kitos elektros įrangos, išskyrus
Installation of other electrical equipment, automagistralių, kelių, vidaus vandenų
excluding electrical signalling equipment kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių
for motorways, roads...
ir aerodromų elektrinę signalizavimo
įrangą, įrengimas

33.20.50.90

33.20.50.90

Kitos elektros įrangos, išskyrus
automagistralių, kelių, vidaus vandenų
Installation of other electrical equipment,
kelių, stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių excluding electrical signalling equipment
ir aerodromų elektrinę signalizavimo
for motorways, roads...
įrangą, įrengimas

Design and assembly of industrial
process control equipment and
automated production plants

Technologinių procesų kontrolės ir
automatizuotosios gamybos įrenginių
projektavimas ir montavimas

33.20.60.00

33.20.60.00

Technologinių procesų kontrolės ir
automatizuotosios gamybos įrenginių
projektavimas ir montavimas

Design and assembly of industrial
process control equipment and
automated production plants

Installation of industrial time measure
instruments and apparatus

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir
aparatų įrengimas

33.20.70.00

33.20.70.00

Pramoninių laiko matavimo prietaisų ir
aparatų įrengimas

Installation of industrial time measure
instruments and apparatus

Prefabricated buildings of plastics,
concrete or aluminium

Surenkamieji pastatai iš plastikų, betono
ar aliuminio

39.99.00.Z0

39.99.00.Z0

Surenkamieji statiniai iš plastikų, betono
ar aliuminio

Prefabricated buildings of plastics,
concrete or aluminium

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engine, for the
vehicles of HS 87, of a cylinder capacity ≤
1 000 cm³

Transporto priemonių, priskirtų SS 87
skirsniui, kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne
didesnis kaip 1 000 cm³

39.99.00.Z1

Transporto priemonių, priskirtų HS 87
skirsniui, 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 engine, for the
vehicles of HS 87, of a cylinder capacity ≤
1 000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engine, for the
vehicles of HS 87, of a cylinder capacity >
1 000 cm³

Transporto priemonių, priskirtų SS 87
skirsniui, kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris
didesnis kaip 1 000 cm³

39.99.00.Z2

39.99.00.Z2

Transporto priemonių, priskirtų HS 87
skirsniui, 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 engine, for the
vehicles of HS 87, of a cylinder capacity >
1 000 cm³

Hairpins, curling pins, curling grips, haircurlers and the like, and parts thereof

Plaukų segtukai, spaustukai plaukams
garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai

39.99.00.Z4

39.99.00.Z4

Plaukų segtukai, spaustukai plaukams
garbanoti, suktukai ir panašūs gaminiai

Hairpins, curling pins, curling grips, haircurlers and the like, and parts thereof
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(excluding electro-thermic hairdressing
apparatus)

bei jų dalys (išskyrus elektroterminius
kirpyklų aparatus)

bei jų dalys (išskyrus elektroterminius
kirpyklų aparatus)

(excluding electro-thermic hairdressing
apparatus)

Railway or tramway track fixtures and
fittings (excluding sleepers of wood,
concrete or steel, sections of track and
other track fixtures not yet assembled
and railway or tramway track
construction material); mechanical,
including electromechanical, signalling,
safety or traffic control equipment for
railways, tramways, roads, inland
waterways, parking facilities, port
installations or airfields; parts of the
foregoing

Geležinkelio arba tramvajaus kelių
tvirtikliai ir jungiamosios detalės (išskyrus
medinius pabėgius, plieninius klojinius,
kelių profiliuočius, nesurinktus kitus kelių
tvirtiklius ir geležinkelio arba tramvajaus
kelių statybines medžiagas); mechaninė
(įskaitant elektromechaninę) geležinkelio,
tramvajaus, kelių, vidaus vandens kelių,
stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir
aerodromų signalizavimo, saugos arba
eismo valdymo įranga; jų dalys

39.99.00.Z5

Geležinkelio arba tramvajaus kelių
tvirtikliai ir jungiamosios detalės (išskyrus
medinius pabėgius, plieninius klojinius,
kelių profiliuočius, nesurinktus kitus kelių
tvirtiklius ir geležinkelio arba tramvajaus
kelių statybines medžiagas); mechaninė
(įskaitant elektromechaninę) geležinkelio,
tramvajaus, kelių, vidaus vandens kelių,
stovėjimo aikštelių, uostų įrenginių ir
aerodromų signalizavimo, saugos arba
eismo valdymo įranga; jų dalys

Railway or tramway track fixtures and
fittings (excluding sleepers of wood,
concrete or steel, sections of track and
other track fixtures not yet assembled
and railway or tramway track
construction material); mechanical,
including electromechanical, signalling,
safety or traffic control equipment for
railways, tramways, roads, inland
waterways, parking facilities, port
installations or airfields; parts of the
foregoing

Saddlery and harness for any animal
made from any material (including riding
whips and crops and their parts, traces,
leads, kneepads, muzzles, saddle cloths,
dog coats,); Walking sticks, seat sticks
and the like; Parts, trimmings and
accessories

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams
(įskaitant vytinius, botagus ir jų dalis,
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius,
balnų gūnias, balnakrepšius, šunų
drabužius) iš bet kokių medžiagų; lazdos,
lazdos-sėdynės ir panašūs gaminiai;
dalys, puošmenos ir reikmenys

39.99.00.Z6

39.99.00.Z6

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams
(įskaitant vytinius, botagus ir jų dalis,
viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius,
balnų gūnias, balnakrepšius, šunų
drabužius) iš bet kokių medžiagų; lazdos,
lazdos-sėdynės ir panašūs gaminiai;
dalys, puošmenos ir reikmenys

Saddlery and harness for any animal
made from any material (including riding
whips and crops and their parts, traces,
leads, kneepads, muzzles, saddle cloths,
dog coats,); Walking sticks, seat sticks
and the like; Parts, trimmings and
accessories

Kaolin

Kaolinas

39.99.00.Z7

39.99.00.Z7

Kaolinas

Kaolin
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