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Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01110

Kviečiai ir meslinas

Wheat and meslin

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01120

Kukurūzai (grūdai)

Maize (corn)

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01130

Ryžiai su luobelėmis

Rice, not husked

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01140

Ryžiai be luobelių

Husked rice

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01150

Miežiai

Barley

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01160

Rugiai, avižos

Rye, oats

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01190

Kiti grūdai

Other cereals
Oil seeds n.e.c. and oleaginous fruit

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

01490

Niekur kitur nepriskirtos aliejinių augalų
sėklos ir vaisiai

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23110

Kvietiniai arba meslino miltai

Wheat or meslin flour

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23120

Javų, kitokių negu kviečiai ir meslinas,
miltai

Cereal flours other than of wheat or
meslin

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23130

Kviečių kruopos, rupūs miltai ir granulės

Groats, meal and pellets of wheat

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23140

Niekur kitur nepriskirtų javų kruopos,
rupūs miltai ir granulės

Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23150

Kiti javų grūdų produktai (įskaitant
kukurūzų dribsnius)

Other cereal grain products (including
corn flakes)

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23160

Pusiau ir visiškai smulkinti ryžiai

Rice, semi- or wholly milled

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23180

Mišiniai ir tešla, skirti kepiniams kepti

Mixes and doughs for the preparation of
bakers' wares

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23220

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas;
Starches; inulin; wheat gluten; dextrins
dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas and other modified starches

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23230

Iš krakmolo pagaminta tapijoka ir jos
pakaitalai, dribsnių, grūdų, išsijų arba
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flakes, grains, siftings or similar forms

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23410

Duonos traškučiai; džiūvėsiai, skrudintos
duonos riekelės ir panašūs skrudinti
produktai

Crispbread; rusks, toasted bread and
similar toasted products

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23420

Meduoliai su imbieru ir panašūs
produktai; saldieji sausainiai; vafliai ir
vafliukai

Gingerbread and the like; sweet biscuits;
waffles and wafers

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23430

Kita duona ir kiti kepiniai

Other bread and other bakers' wares

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23710

Nevirti makaronų gaminiai, neįdaryti ir
kitu būdu neparuošti

Uncooked pasta, not stuffed or otherwise
prepared

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23720

Makaronų gaminiai, virti, įdaryti ar kitu
būdu paruošti; kuskusas

Pasta, cooked, stuffed or otherwise
prepared; couscous

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.

Bread and cereals (ND)

Duona ir grūdų produktai (ND)

01.1.1

24320

Skrudintas ar neskrudintas salyklas

Malt, whether or not roasted

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02111

Gyvi stambieji raguočiai

Bovine cattle, live

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02112

Gyvos avys ir ožkos

Sheep and goats, live

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02113

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Horses, asses, mules and hinnies, live

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02121

Gyvos kiaulės

Swine, live

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02122

Gyvi naminiai paukščiai

Poultry, live

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

02129

Kiti gyvi gyvuliai

Other live animals

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21111

Šviežia arba atšaldyta raguočių mėsa

Meat of bovine animals, fresh or chilled

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21112

Užšaldyta raguočių mėsa

Meat of bovine animals, frozen

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21113

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

Meat of swine, fresh or chilled

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21114

Užšaldyta kiauliena

Meat of swine, frozen

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21115

Šviežia ar atšaldyta aviena

Meat of sheep, fresh or chilled

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21116

Užšaldyta aviena

Meat of sheep, frozen

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21117

Šviežia, atšaldyta ar užšaldyta ožkiena

Meat of goats, fresh, chilled or frozen

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21118

Šviežia, atšaldyta ar užšaldyta arkliena,
asilų, mulų ar arklėnų mėsa

Meat of horses, asses, mules or hinnies,
fresh, chilled or frozen
Edible offal of bovine animals, swine,
sheep, goats, horses, asses, mules, or
hinnies, fresh, chilled or frozen

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21119

Švieži, atšaldyti ar užšaldyti raguočių,
kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos,
asilų, mulų ar arklėnų maistiniai
subproduktai

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21121

Paukštiena ir maistiniai subproduktai,
švieži ar atšaldyti

Meat and edible offal of poultry, fresh or
chilled

Meat (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

21122

Paukštiena ir maistiniai subproduktai,

Meat and edible offal of poultry, frozen

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40

2/95

COICOP1 - CPC 1.0 red.

COICOP1 Name

COICOP1 Pavadinimas

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

užšaldyti
Meat (ND)

Meat (ND)

Meat (ND)

Mėsa (ND)

Mėsa (ND)

Mėsa (ND)

01.1.2

01.1.2

01.1.2

21129

Kita mėsa ir maistiniai subproduktai,
švieži, atšaldyti ar užšaldyti (įskaitant
triušių mėsą), išskyrus varlių kojeles

Other meat and edible offal, fresh, chilled
or frozen (including rabbit meat),
excluding frogs legs

21131

Mėsa ir maistiniai mėsos subproduktai,
sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba
rūkyti; mėsos arba mėsos subproduktų
milteliai ir miltai

Meat and edible meat offal, salted, in
brine, dried or smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal

21132

Kita paruošta arba konservuota mėsa iš
mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo;
mėsos, žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ar kitų
vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

Other prepared or preserved meat, meat
offal or blood; extracts and juices of
meat, fish, crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

02940

Gyvos, šviežios, atšaldytos, užšaldytos,
Snails, live, fresh, chilled, frozen, dried,
džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu
salted or in brine, except sea snails; frogs'
sraigės, išskyrus jūrų sraiges; šviežios,
legs, fresh, chilled or frozen
šaldytos arba užšaldytos varlių kojelės

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

04110

Gyvos žuvys

Fish, live

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

04120

Šviežios arba atšaldytos žuvys

Fish, fresh or chilled

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

04210

Neužšaldyti vėžiagyviai

Crustaceans, not frozen

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

04220

Austrės

Oysters
Other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

04230

Kiti, gyvi, švieži arba atšaldyti vandens
bestuburiai

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21210

Žuvų filė, kita žuviena ir žuvų kepenėlės,
ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

Fish fillets, other fish meat and fish livers
and roes, fresh or chilled

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21220

Žuvų filė, kita žuviena ir žuvų kepenėlės,
ikrai, pieniai, užšaldyti

Fish, fish fillets, other fish meat and fish
livers and roes, frozen

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21230

Džiovinta, sūdyta ar užpilta sūrymu žuvis; Fish, dried, salted or in brine; smoked
rūkyta žuvis; maistiniai žuvų miltai
fish; edible fish meal

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21240

Kitaip paruošta arba konservuota žuvis;
ikrai

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21250

Užšaldyti vėžiagyviai; užšaldyti, džiovinti, Crustaceans, frozen; molluscs and other
sūdyti ar užpilti sūrymu moliuskai ir kiti
aquatic invertebrates, frozen, dried,
vandens bestuburiai
salted or in brine

Fish (ND)

Žuvis (ND)

01.1.3

21260

Crustaceans, molluscs and other aquatic
Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai,
invertebrates, otherwise prepared or
moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
preserved

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

02910

Šviežias pienas

Raw milk

02920

Švieži, konservuoti ar virti kiaušiniai su
lukštais

Eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

Milk, cheese and eggs (ND)
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Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

02950

Niekur kitur nepriskirti gyvulinės kilmės
maisto produktai

Edible products of animal origin n.e.c.

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22110

Apdorotas skystas pienas

Processed liquid milk

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22120

Grietinėlė

Cream

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22910

Sausas pienas ir grietinėlė

Milk and cream in solid forms
Milk and cream, concentrated or
containing added sugar or other
sweetening matter, other than in solid
forms

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22920

Koncentruotas pienas, koncentruotas
pienas ir grietinėlė su cukrumi ar kitais
saldikliais, išskyrus kieto pavidalo

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22930

Jogurtas ir kitas fermentuotas ar
parūgštintas pienas ir grietinėlė

Yoghurt and other fermented or acidified
milk and cream

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22950

Sūriai ir varškė

Cheese and curd

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22980

Laktozė ir laktozės sirupas

Lactose and lactose syrup

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

22990

Niekur kitur nepriskirti pieno produktai

Dairy products n.e.c.

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

23993

Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai,
Eggs, not in shell, and egg yolks, fresh or
švieži ar konservuoti; kiaušinių albuminas preserved; egg albumin

Milk, cheese and eggs (ND)

Pienas, sūris ir kiaušiniai (ND)

01.1.4

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21140

Nemaistiniai mėsos arba mėsos
subproduktų miltai, rupiniai ar granulės,
techniniai riebalai; lydytų taukų likučiai

Flours, meals and pellets of meat or meat
offal, inedible; greaves
Fats of bovine animals, sheep, goats, pigs
and poultry, raw or rendered (including
pig and poultry fat, frozen, salted, in
brine, dried or smoked and including
lard)

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21611

Švieži arba lydyti raguočių, avių, ožkų,
kiaulių ir paukštienos taukai (įskaitant
užšaldytus, sūdytus, užpiltus sūrymu,
džiovintus ar rūkytus kiaulių ir
paukštienos taukus bei lašinius)

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21630

Žalias sojų, žemės riešutų, alyvų,
saulėgrąžų, dygminų, medvilnės, rapsų,
rapsukų ir garstyčių aliejus

Soya-bean, ground-nut, olive, sunflowerseed, safflower, cotton-seed, rape, colza
and mustard oil, crude
Soya-bean, ground-nut, olive, sunflowerseed, safflower, cotton-seed, rape, colza
and mustard oil and their fractions,
refined but not chemically modified;
other oils obtained solely from olives and
sesame oil, and their fractions, whether
or not refined, but not chemically
modified

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21650

Sojų, žemės riešutų, alyvų, saulėgrąžų,
dygminų, medvilnės, rapsų, rapsukų ir
garstyčių aliejus bei jo frakcijos,
rafinuotos, bet chemiškai
nemodifikuotos; kitas aliejus, gautas tik iš
alyvų ir sezamų aliejaus bei jo frakcijų,
nerafinuotas arba rafinuotas, bet
chemiškai nemodifikuotas

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21660

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos, chemiškai Maize (corn) oil and its fractions, not
nemodifikuotos
chemically modified
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Palm, coconut, palm kernel, babassu and
linseed oil and their fractions, refined but
not chemically modified; castor, tung and
jojoba oil and fixed vegetable fats and
oils (except maize oil) and their fractions
n.e.c., whether or not refined, but not
chemically modified

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21670

Palmių, kokoso riešutų, palmių
branduolių, puošniosios atalės (babasų) ir
linų sėmenų aliejus ir jų frakcijos,
rafinuotos, bet chemiškai
nemodifikuotos; ricinos, tungo, jojobų
aliejus ir nelakūs augaliniai riebalai bei
aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir niekur
kitur nepriskirtos jų frakcijos, rafinuotos
arba nerafinuotos, bet chemiškai
nemodifikuotos

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21680

Margarinas ir panašūs gaminiai

Margarine and similar preparations
Animal or vegetable fats and oils and
their fractions, partly or wholly
hydrogenated, inter-esterified, reesterified or elaidinised, whether or not
refined, but not further prepared

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

21690

Gyvuliniai arba augaliniai riebalai ir
aliejus bei jų frakcijos, visiškai arba iš
dalies sukietinti, esterinti, reesterinti ar
elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet papildomai neparuošti

Oils and fats (ND)

Aliejai ir riebalai (ND)

01.1.5

22940

Sviestas ir kiti pieno riebalai bei aliejus

Butter and other fats and oils derived
from milk
Dates, figs, bananas, coconuts, brazil
nuts, pineapples, avocados, mangoes,
guavas, mangosteens, fresh or dried

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01310

Šviežios ar džiovintos datulės, figos,
bananai, kokosai, bertoletijos riešutai,
ananasai, avokados, mangai, gvajavos
vaisiai, mangostanai

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01320

Švieži ar džiovinti citrusiniai vaisiai

Citrus fruit, fresh or dried

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01330

Šviežios vynuogės

Grapes, fresh

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01341

Melionai

Melons

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01349

Kiti, niekur kitur nepriskirti, švieži vaisiai

Other fruit, fresh n.e.c.

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01350

Kiti džiovinti vaisiai, uogos

Other fruit, dried

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01360

Kiti, švieži ar džiovinti, gliaudyti ar
negliaudyti riešutai

Other nuts, fresh or dried, whether or not
shelled

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01420

Žemės riešutai

Ground nuts

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01430

Saulėgrąžų, sezamo, dažinio dygmino,
rapsų, rapsukų ir garstyčių sėklos

Sunflower, sesamum, safflower, rape,
colza and mustard seeds

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

01820

Cukranendrės

Sugar cane
Other preserved vegetables (including
dried vegetables, canned vegetables and
vegetables preserved in vinegar)

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

21390

Kitaip konservuotos daržovės (įskaitant
džiovintas, indeliuose ir acte
konservuotas daržoves)

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

21510

Nevirti arba virti garuose ar vandenyje
vaisiai, uogos ir riešutai, užšaldyti

Fruit and nuts, uncooked or cooked by
steaming or boiling in water, frozen

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

21530

Niekur kitur nepriskirti žemės ir kiti

Nuts, ground-nuts, etc., roasted, salted
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riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip
paruošti

or otherwise prepared n.e.c.

Fruit (ND)

Vaisiai (ND)

01.1.6

21550

Kiti konservuoti vaisiai ir uogos

Other preserved fruits

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

01210

Bulvės

Potatoes

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

01220

Džiovintos gliaudytos ankštinės daržovės Dried leguminous vegetables, shelled

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

01239

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, šviežios ar
Other vegetables, fresh or chilled n.e.c.
atšaldytos daržovės

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

01240

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai
su dideliu kiekiu krakmolo arba inulino

Edible roots and tubers with high starch
or inulin content

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

04930

Švieži, užšaldyti ar džiovinti, malti ar
nemalti jūriniai vandens augalai ir kiti
dumbliai

Seaweeds and other algae, fresh, frozen
or dried, whether or not ground

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

21310

Užšaldytos daržovės (nevirtos arba virtos Vegetables (uncooked or cooked by
garuose ar vandenyje)
steaming or boiling in water), frozen

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

21390

Kitaip konservuotos daržovės (įskaitant
džiovintas, indeliuose ir acte
konservuotas daržoves)

Other preserved vegetables (including
dried vegetables, canned vegetables and
vegetables preserved in vinegar)

Vegetables (ND)

Daržovės (ND)

01.1.7

23170

Kiti augaliniai miltai ir rupūs miltai

Other vegetable flours and meals

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

02930

Natūralus medus

Natural honey

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

21520

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir
Jams, fruit jellies and fruit or nut puree
vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos and pastes

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

22970

Ledai ir kiti valgomieji ledai

Ice cream and other edible ice
Glucose and glucose syrup; fructose and
fructose syrup; invert sugar; sugars and
sugar syrups n.e.c.; artificial honey;
caramel

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

23210

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir
fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus;
kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir
cukraus sirupas; dirbtinis medus;
karamelė

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

23510

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių
runkelių cukrus

Raw cane or beet sugar

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

23520

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba
cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai
gryna sacharozė, be kvapiųjų medžiagų
ar maisto dažiklių

Refined cane or beet sugar and
chemically pure sucrose, in solid form,
not containing added flavouring or
colouring matter

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

23530

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba
Refined cane or beet sugar, in solid form,
cukrinių runkelių cukrus, su kvapiosiomis
containing added flavouring or colouring
medžiagomis ar maisto dažikliais; klevo
matter; maple sugar and maple syrup
cukrus ir klevo sirupas
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01.1.8

23660

Šokoladas ir kiti maistiniai preparatai su
kakava (išskyrus saldintus kakavos
miltelius), išskyrus neįpakuotus

Chocolate and other food preparations
containing cocoa (except sweetened
cocoa powder), other than in bulk forms
Sugar confectionery (including white
chocolate), not containing cocoa, fruit,
nuts, fruit-peel and other parts of plants,
preserved by sugar
Other food products n.e.c.

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

23670

Cukraus konditerijos gaminiai (įskaitant
baltąjį šokoladą), be kakavos; vaisiai,
uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos
augalų dalys, konservuotos cukruje

Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery (ND)

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir
saldumynai (ND)

01.1.8

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

01239

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, šviežios ar
Other vegetables, fresh or chilled n.e.c.
atšaldytos daržovės

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

01620

Apdoroti ar neapdoroti prieskoniai

Spices, whether or not processed

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

02950

Niekur kitur nepriskirti gyvulinės kilmės
maisto produktai

Edible products of animal origin n.e.c.

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

16200

Druska ir grynasis natrio chloridas; jūros
vanduo

Salt and pure sodium chloride; sea water

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

21390

Kitaip konservuotos daržovės (įskaitant
džiovintas, indeliuose ir acte
konservuotas daržoves)

Other preserved vegetables (including
dried vegetables, canned vegetables and
vegetables preserved in vinegar)
Homogenised preparations of meat,
vegetables, fruit or nuts; preparations of
milk, flour, meal, starch or malt extract,
for infant use n.e.c.; homogenised
composite food preparations

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23991

Homogenizuoti mėsos, daržovių, vaisių,
uogų ar riešutų preparatai; niekur kitur
nepriskirti pieno, miltų, rupinių, krakmolo
ar salyklo ekstrakto preparatai kūdikiams;
homogenizuoti sudėtiniai maisto
preparatai

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23992

Sriubos ir sultiniai bei jų preparatai

Soups and broths and preparations
thereof

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23994

Actas ir jo pakaitalai pagaminti iš acto
rūgšties

Vinegar and substitutes therefor
obtained from acetic acid

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23995

Padažai; mišrūs prieskoniai; garstyčių
milteliai ir miltai; paruoštos garstyčios

Sauces; mixed condiments; mustard flour
and meal; prepared mustard

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23996

Mielės; kiti negyvi vienaląsčiai
mikroorganizmai; paruošti kepimo
milteliai

Yeasts; other single-cell microorganisms, dead; prepared baking
powders

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

01.1.9

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.

Food products n.e.c. (ND)

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai
(ND)

35420

Klijai ir želatina, peptonai ir jų dariniai bei Glues and gelatine, peptones and their
panašūs produktai; kazeinatai ir kiti
derivatives, and related products;
kazeino dariniai; albuminatai ir kiti
caseinates and other casein derivatives;
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albuminų dariniai

albuminates and other albumin
derivatives

01611

Neskrudinta kava su kofeinu

Coffee, not roasted, not decaffeinated
Green tea (not fermented), black tea
(fermented) and partly fermented tea, in
immediate packing of a content
exceeding 3 kg

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

01612

Žalioji arbata (nefermentuota), juodoji
arbata (fermentuota) ir iš dalies
fermentuota arbata, tiesiogiai išfasuota į
paketus, kuriuose jos masė didesnė kaip
3 kg

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

01613

Matė

Mate
Plants and parts of plants used primarily
in perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or similar
purposes

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

01930

Augalai ir augalų dalys, dažniausiai
naudojamos parfumerijoje, farmacijoje
arba kaip insekticidai, fungicidai ar
panašiems tikslams

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23630

Nesaldinti kakavos milteliai

Cocoa powder, not sweetened

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23640

Saldinti kakavos milteliai

Cocoa powder, sweetened
Chocolate and other food preparations
containing cocoa (except sweetened
cocoa powder), other than in bulk forms

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23660

Šokoladas ir kiti maistiniai preparatai su
kakava (išskyrus saldintus kakavos
miltelius), išskyrus neįpakuotus

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23911

Kava be kofeino arba skrudinta

Coffee, decaffeinated or roasted

23912

Kavos pakaitalai, turintys kavos; kavos
ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei
gaminiai, daugiausia pagaminti iš šių
produktų arba iš kavos; skrudinta
trūkažolė (cikorija) ir kiti skrudinti kavos
pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos
ir koncentratai; kavos lukštai ir luobelės

Coffee substitutes containing coffee;
extracts, essences and concentrates of
coffee, and preparations with a basis
thereof or with a basis of coffee; roasted
chicory and other roasted coffee
substitutes, and extracts, essences and
concentrates thereof; coffee husks and
skins

23913

Žalioji arbata (nefermentuota), juodoji
arbata (fermentuota) ir iš dalies
fermentuota arbata, tiesiogiai išfasuota į
paketus, kuriuose jos masė ne didesnė
kaip 3 kg

Green tea (not fermented), black tea
(fermented) and partly fermented tea, in
immediate packings of a content not
exceeding 3 kg
Extracts, essences and concentrates of
tea or mate, and preparations with a
basis thereof or with a basis of tea or
mate

Coffee, tea and cocoa (ND)

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

01.2.1

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23914

Arbatos bei matės ekstraktai, esencijos ir
koncentratai bei mišiniai, daugiausia
pagaminti iš šių produktų arba iš arbatos
ar matės

Coffee, tea and cocoa (ND)

Kava, arbata ir kakava (ND)

01.2.1

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.

Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices (ND)

Mineraliniai vandenys, gaivieji gėrimai ir
sultys (ND)

01.2.2

21400

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

Fruit juices and vegetable juices
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01.2.2

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.
Waters (including mineral waters and
aerated waters), not sweetened nor
flavoured, except natural water; ice and
snow

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices (ND)

Mineraliniai vandenys, gaivieji gėrimai ir
sultys (ND)

Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices (ND)

Mineraliniai vandenys, gaivieji gėrimai ir
sultys (ND)

01.2.2

24410

Nesaldinti ir nearomatinti vandenys
(įskaitant mineralinius ir gazuotuosius
vandenis), išskyrus gamtinį vandenį; ledas
ir sniegas

Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices (ND)

Mineraliniai vandenys, gaivieji gėrimai ir
sultys (ND)

01.2.2

24490

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Other non-alcoholic beverages

Spirits (ND)

Spirituoti gėrimai (ND)

02.1.1

24110

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
tūrinė alkoholio koncentracija ne
mažesnė kaip 80 % tūrio

Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of 80% vol
or higher
Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less than
80% vol; spirits, liqueurs and other
spirituous beverages

Spirits (ND)

Spirituoti gėrimai (ND)

02.1.1

24130

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
mažesnė kaip 80% tūrio; spiritas, likeris ir
kiti spirituoti gėrimai

Spirits (ND)

Spirituoti gėrimai (ND)

02.1.1

24220

Sidras, kriaušių sidras, midus ir kiti
fermentuoti gėrimai, išskyrus šviežių
vynuogių vyną ir salyklinį alų

Cider, perry, mead and other fermented
beverages, except wine of fresh grapes
and beer made from malt

Wine (ND)

Vynas (ND)

02.1.2

24211

Putojantis šviežių vynuogių vynas

Sparkling wine of fresh grapes

Wine (ND)

Vynas (ND)

02.1.2

24212

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį Wine of fresh grapes, except sparkling
vyną; vynuogių misa
wine; grape must

Wine (ND)

Vynas (ND)

02.1.2

24213

Vermutas ir kiti šviežių vynuogių vynai,
aromatinti augalais arba aromatinėmis
medžiagomis

Vermouth and other wine of fresh grapes
flavoured with plats or aromatic
substances

Wine (ND)

Vynas (ND)

02.1.2

24220

Sidras, kriaušių sidras, midus ir kiti
fermentuoti gėrimai, išskyrus šviežių
vynuogių vyną ir salyklinį alų

Cider, perry, mead and other fermented
beverages, except wine of fresh grapes
and beer made from malt

Wine (ND)

Vynas (ND)

02.1.2

24490

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Other non-alcoholic beverages
Cider, perry, mead and other fermented
beverages, except wine of fresh grapes
and beer made from malt

Beer (ND)

Alus (ND)

02.1.3

24220

Sidras, kriaušių sidras, midus ir kiti
fermentuoti gėrimai, išskyrus šviežių
vynuogių vyną ir salyklinį alų

Beer (ND)

Alus (ND)

02.1.3

24310

Salyklinis alus

Beer made from malt

Beer (ND)

Alus (ND)

02.1.3

24490

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Other non-alcoholic beverages

Tobacco (ND)

Tabakas (ND)

02.2.0

25010

Cigarai, maniliniai cigarai, cigariukai ir
cigaretės, iš tabako ar tabako pakaitalų

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes
of tobacco or tobacco substitutes
Other manufactured tobacco and
manufactured tobacco substitutes;
"homogenised" or "reconstituted"
tobacco; tobacco extracts and essences

Tobacco (ND)

Tabakas (ND)

02.2.0

25090

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti
tabako pakaitalai; homogenizuotas ar
atkurtas tabakas; tabako ekstraktai ir
esencijos

Tobacco (ND)

Tabakas (ND)

02.2.0

32199

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata Other paper, paperboard, cellulose
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ir celiuliozės pluoštų audiniai, supjaustyti
pagal matmenis arba formą; ritininis
blokelių ar vamzdelių pavidalo rūkomasis
popierius, kurio plotis neviršija 5 cm; kiti
dirbiniai iš popieriaus masės, popieriaus,
kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluoštų audinių

wadding and webs of cellulose fibres, cut
to size or shape; cigarette paper, in
booklets or tubes, or in rolls of a width
not exceeding 5 cm; other articles of
paper pulp, paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres
Plants and parts of plants used primarily
in perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or similar
purposes

Narcotics (ND)

Narkotikai (ND)

02.3.0

01930

Augalai ir augalų dalys, dažniausiai
naudojamos parfumerijoje, farmacijoje
arba kaip insekticidai, fungicidai ar
panašiems tikslams

Narcotics (ND)

Narkotikai (ND)

02.3.0

03230

Šelakas, kitos gamtinės dervos, sakai ir
kiti augalų syvai bei ekstraktai

Lac; other natural gums, resins and other
vegetable saps and extracts

Narcotics (ND)

Narkotikai (ND)

02.3.0

23999

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto
produktai

Other food products n.e.c.

34150

Junginiai su funkcine amino grupe;
aminojunginiai su funkcine deguonies
grupe, išskyrus liziną ir jo esterius, jų
druskas, taip pat glutamo rūgštis ir jų
druskas; ureinai ir jų dariniai, jų druskos;
junginiai su funkcine karboksiimido
grupe ir junginiai su funkcine imino
grupe; junginiai su funkcine nitrilo grupe;
diazo-, azo- arba azoksi- junginiai;
hidrazino arba hidroksilamino organiniai
dariniai; junginiai su kitomis funkcinėmis
azoto grupėmis

Amine-function compounds; oxygenfunction amino-compounds, except
lysine and its esters and salts thereof and
glutamic acid and its salts; ureines and
their derivatives and salts thereof;
carboxyimide-function compounds and
imine-compounds; nitrile-function
compounds; diazo-, azo- or azoxycompounds; organic derivatives of
hydrazine or of hydroxylamine;
compounds with other nitrogen function

Narcotics (ND)

Narkotikai (ND)

02.3.0

Provitamins, vitamins and hormones;
glycosides and vegetable alkaloids and
their salts, ethers, esters and other
derivatives; antibiotics

Narcotics (ND)

Narkotikai (ND)

02.3.0

35250

Provitaminai, vitaminai ir hormonai;
glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų
druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai;
antibiotikai

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26510

Šilko ar šilko atliekų audiniai

Woven fabrics of silk or of silk waste

26520

Karštos vilnos arba karštų švelniavilnių
gyvulių plaukų audiniai, kuriuose vilna ar
švelniavilnių gyvulių plaukai sudaro ne
mažiau kaip 85 % jų masės

Woven fabrics of carded wool or of
carded fine animal hair, containing 85%
or more by weight of wool or fine animal
hair
Woven fabrics of combed wool or of
combed fine animal hair, containing 85%
or more by weight of wool or fine animal
hair
Woven fabrics of wool or fine animal

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26530

Šukuotos vilnos ar šukuotų švelniavilnių
gyvulių plaukų audiniai, kuriuose vilna ar
švelniavilnių gyvulių plaukai sudaro ne
mažiau kaip 85 % jų masės

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26540

Vilnos ar švelniavilnių gyvulių plaukų
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audiniai, kuriuose vilna ar švelniavilnių
hair, containing less than 85% by weight
gyvulių plaukai sudaro mažiau kaip 85 %
of wool or fine animal hair
jų masės
Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26550

Šiurkščiavilnių gyvulių plaukų ar ašutų
audiniai

Woven fabrics of coarse animal hair or of
horsehair

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26560

Lino audiniai

Woven fabrics of flax

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26570

Džiuto ir kitų luobinių tekstilės pluoštų
(išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir
pluoštinę bemeriją) audiniai

Woven fabrics of jute and other textile
bast fibres (except flax, true hemp and
ramie)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26590

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai;
popieriaus verpalų audiniai

Woven fabrics of other vegetable textile
fibres; woven fabrics of paper yarn

26610

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų masės, ir
kurių paviršinis tankis ne didesnis kaip
200 g/m2

Woven fabrics of cotton, containing 85%
or more by weight of cotton, weighing
not more than 200 g/m2

26620

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85 % jų masės, ir
kurių paviršinis tankis didesnis kaip 200
g/m2

Woven fabrics of cotton, containing 85%
or more by weight of cotton, weighing
more than 200 g/m2
Woven fabrics of cotton, containing less
than 85% by weight of cotton, mixed
mainly or solely with man-made fibres

Clothing materials (SD)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

03.1.1

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26630

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85 % jų masės,
maišyta daugiausiai arba vien tik su
cheminiais pluoštais

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26690

Kiti medvilniniai audiniai

Other woven fabrics of cotton
Woven fabrics of man-made filament
yarn, obtained from high tenacity yarn of
nylon or other polyamides, of polyesters
or of viscose rayon; woven fabrics of
synthetic filament yarn, obtained from
strip or the like; woven fabrics of
synthetic filament yarn, consisting of
layers of parallel yarns superimposed on
each other at angles, the layers being
bonded at the intersections of the yarns
(including mesh scrims)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26710

Audiniai iš cheminių gijų verpalų,
pagaminti iš didelio trūkio stiprumo
nailono ar kitų poliamidų, poliesterių ar
viskozinio pluošto verpalų; audiniai iš
sintetinių gijų verpalų, pagaminti iš
juostelių arba panašių darinių; audiniai iš
sintetinių gijų verpalų, susidedantys iš
lygiagrečių verpalų sluoksnių, sudėtų
vienas ant kito kampais, o tie sluoksniai
susieti verpalų perskyromis (įskaitant
tinklinę storą medžiagą)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26720

Kiti audiniai iš cheminių gijų verpalų,
kuriuose tokios gijos sudaro ne mažiau
kaip 85 % jų masės

Other woven fabrics of man-made
filament yarn, containing 85% or more by
weight of such filaments

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26730

Kiti audiniai iš cheminių gijų verpalų

Other woven fabrics of man-made
filament yarn

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26740

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai,

Woven fabrics of synthetic staple fibres,
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kuriuose šie pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % jų masės

containing 85% or more by weight of
synthetic staple fibres

26750

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai,
kuriuose šie pluoštai sudaro ne mažiau
kaip 85 % jų masės

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

26760

Cheminių kuokštelinių pluoštų audiniai,
Woven fabrics of man-made staple
kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip
fibres, containing less than 85% of such
85 % jų masės, maišyti daugiausiai arba
fibres, mixed mainly or solely with cotton
vien tiktai su medvilne
Woven fabrics of man-made staple
fibres, containing less than 85% of such
fibres, mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair
Other woven fabrics of man-made staple
fibres

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26770

Cheminių kuokštelinių pluoštų audiniai,
kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip
85 % jų masės, maišyti daugiausiai arba
vien tiktai su vilna ar švelniavilnių gyvulių
plaukais

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26790

Kiti cheminių kuokštelinių pluoštų
audiniai

26810

Veliūriniai ir pliušiniai bei pūkajuosčių
Woven pile fabrics and chenille fabrics
audiniai (kitokie negu kilpeliniai (frotiniai)
(other than terry towelling and narrow
rankšluostiniai ir siaurieji audiniai) iš
fabrics) of cotton
medvilnės

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26820

Veliūriniai ir pliušiniai bei pūkajuosčių
Woven pile fabrics and chenille fabrics
audiniai (kitokie negu kilpeliniai (frotiniai)
(other than terry towelling and narrow
rankšluostiniai ir siaurieji audiniai) iš
fabrics) of man-made fibres
cheminių pluoštų

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26830

Kiti veliūriniai ir pliušiniai bei pūkajuosčių Other woven pile fabrics and chenille
audiniai (kitokie negu kilpeliniai (frotiniai) fabrics (other than terry towelling and
rankšluostiniai ir siaurieji audiniai)
narrow fabrics)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26840

Medvilniniai kilpeliniai rankšluostiniai ir
panašūs kilpeliniai audiniai (kitokie negu
siaurieji audiniai)

Terry towelling and similar woven terry
fabrics (other than narrow fabrics) of
cotton

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26850

Kiti kilpeliniai rankšluostiniai ir panašūs
kilpeliniai audiniai (kitokie negu siaurieji
audiniai)

Other terry towelling and similar woven
terry fabrics (other than narrow fabrics)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26860

Medvilninė marlė (kitokia negu siaurieji
audiniai)

Gauze (other than narrow fabrics) of
cotton

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26870

Kita marlė (kitokia negu siaurieji audiniai) Other gauze (other than narrow fabrics)

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

26880

Kuokštuotieji tekstilės audiniai, kitokie
negu kilimai

Tufted textile fabrics, other than carpets

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

27921

Veltinys

Felt

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

27922

Neaustinės medžiagos

Nonwovens
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Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

28110

Megztos arba nertos pūkinės ir pliušinės
ar kilpelinės medžiagos

Pile fabrics and terry fabrics, knitted or
crocheted

Clothing materials (SD)

Aprangos medžiagos (SD)

03.1.1

28190

Kitos megztos arba nertos medžiagos

Other knitted or crocheted fabrics

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28210

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti Panty hose, tights, stockings, socks and
panašūs megzti arba nerti gaminiai
other hosiery, knitted or crocheted

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28221

Vyriški arba berniukų megzti arba nerti
kostiumai, apsiaustai, švarkeliai, kelnės,
trumpės (šortai) ir panašūs dirbiniai

Men's or boys' suits, coats, jackets,
trousers, shorts and the like, knitted or
crocheted

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28222

Vyriški arba berniukų megzti arba nerti
marškiniai, apatinės kelnės, pižamos,
kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

Men's or boys' shirts, underpants,
pyjamas, dressing gowns and similar
articles, knitted or crocheted

28223

Moteriški arba mergaičių megzti arba
Women's or girls' suits, coats, jackets,
nerti kostiumai, apsiaustai, švarkeliai,
dresses, skirts, trousers, shorts and the
suknelės, sijonai, kelnės, trumpės (šortai)
like, knitted or crocheted
ir panašūs dirbiniai

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28224

Moteriškos arba mergaičių megztos arba
nertos palaidinukės, marškiniai, apatiniai
sijonai, kelnaitės, naktiniai marškiniai,
kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28225

Megzti arba nerti viršutiniai marškiniai be
T-shirts, singlets and other vests, knitted
užsegimo, marškinaičiai ir trumpės bei
or crocheted
kitos berankovės palaidinukės

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28226

Megztiniai, puloveriai, susagstomi
megztiniai, liemenės ir panašūs megzti
arba nerti dirbiniai

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28227

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir jų Babies' garments and clothing
reikmenys
accessories, knitted or crocheted

28228

Niekur kitur nepriskirti megzti arba nerti
sportiniai kostiumai, slidinėjimo
kostiumai, maudymosi apranga ir kiti
drabužiai

Track suits, ski suits, swimwear and other
garments, knitted or crocheted n.e.c.

28231

Tekstilės medžiagų vyriški arba berniukų
kostiumai, apsiaustai, švarkeliai, kelnės,
trumpės (šortai) ir panašūs dirbiniai,
išskyrus megztus ar nertus

Men's or boys' suits, coats, jackets,
trousers, shorts and the like, of textile
fabric, not knitted or crocheted
Men's or boys' shirts, singlets,
underpants, pyjamas, dressing gowns
and similar articles, of textile fabric, not
knitted or crocheted
Women's or girls' suits, coats, jackets,

Garments (SD)

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

03.1.2

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28232

Tekstilės medžiagų vyriški arba berniukų
marškiniai, apatiniai marškiniai (be
rankovių), apatinės kelnės, pižamos,
kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai,
išskyrus megztus ar nertus

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28233

Tekstilės medžiagų moteriški arba
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mergaičių kostiumai, apsiaustai,
švarkeliai, suknelės, sijonai, kelnės,
trumpės (šortai) ir panašūs dirbiniai,
išskyrus megztus ar nertus

dresses, skirts, trousers, shorts and the
like, of textile fabric, not knitted or
crocheted

Women's or girls' blouses, shirts, singlets,
petticoats, panties, nightdresses, dressing
gowns and similar articles, of textile
fabric, not knitted or crocheted

Babies' garments and clothing
accessories, of textile fabric, not knitted
or crocheted

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28234

Tekstilės medžiagų moteriškos arba
mergaičių palaidinukės, marškiniai,
apatiniai marškiniai (be rankovių),
apatiniai sijonai, kelnaitės, naktiniai
marškiniai, kambariniai chalatai ir
panašūs dirbiniai, išskyrus megztus ar
nertus

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28235

Tekstilės medžiagų kūdikių drabužėliai ir
jų priedai, išskyrus megztus ar nertus

28236

Niekur kitur nepriskirti tekstilės medžiagų
Track suits, ski suits, swimwear and other
sportiniai kostiumai, slidinėjimo
garments, of textile fabric, not knitted or
kostiumai, maudymosi ir kita apranga,
crocheted n.e.c.
išskyrus megztus ar nertus
Brassieres, girdles, corsets, braces,
suspenders, garters and similar articles
and parts thereof, whether or not knitted
or crocheted

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28237

Liemenėlės, juosmenėlės, korsetai,
petnešos, kojinių pokraščiai, keliaraiščiai
ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, nesvarbu,
megzti ar nerti arba iš tekstilės audinių

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28241

Drabužiai iš odos arba kompozicinės
odos

Apparel of leather or of composition
leather

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28243

Drabužiai ir drabužių priedai iš plastikų
(įskaitant pirštines)

Apparel and clothing accessories of
plastics (incl. gloves)
Garments made up of felt or nonwovens;
garments made up of textile fabrics
impregnated or coated with plastics,
rubber or other materials

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28250

Gatavi drabužiai iš veltinio arba
neaustinių medžiagų; gatavi drabužiai iš
tekstilės medžiagų, įmirkytų ar padengtų
plastikais, guma ar kitomis medžiagomis

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28320

Articles of apparel, clothing accessories
Drabužiai, drabužių priedai ir kiti dirbiniai
and other articles of furskin (except
iš kailių (išskyrus galvos apdangalus)
headgear)

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

28330

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai (išskyrus
galvos apdangalus)

Garments (SD)
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Drabužiai (SD)

03.1.2

32193

Tualetinis popierius, popierinės nosinės,
rankšluosčiai, stalo servetėlės, popieriniai
vystyklai, tamponai ir panašūs namų ūkio,
higienos arba ligoninės reikmenys ir
drabužiai iš popieriaus masės, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės

Artificial fur and articles thereof (except
headgear)
Toilet paper, handkerchiefs, towels,
serviettes, napkins for babies, tampons,
and similar household, sanitary or
hospital articles, and articles of apparel,
of paper pulp, paper, cellulose wadding
or webs of cellulose fibres
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pluoštų audinių
Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

36260

Drabužiai, drabužių priedai (įskaitant
pirštines) iš vulkanizuotos gumos,
kitokios negu kietoji guma

Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves) of
vulcanised rubber other than hard rubber

Garments (SD)

Drabužiai (SD)

03.1.2

39217

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės
dirbiniai

Worn clothing and other worn textile
articles

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26310

Šilkiniai verpalai ir verpalų gijos iš šilko
atliekų; šilkaverpių fibroinas

Silk yarn and yarn spun from silk waste;
silk-worn gut

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26350

Medvilniniai siuvimo siūlai

Cotton sewing thread

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26360

Medvilniniai verpalai (kitokie negu
Cotton yarn (other than sewing thread),
siuvimo siūlai), kuriuose medvilnė sudaro containing 85% or more by weight of
ne mažiau kaip 85 % jų masės
cotton

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26370

Medvilniniai verpalai (kitokie negu
Cotton yarn (other than sewing thread),
siuvimo siūlai), kuriuose medvilnė sudaro containing less than 85% by weight of
mažiau kaip 85 % jų masės
cotton

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26380

Augalinių tekstilės pluoštų, kitokių negu
medvilniniai, verpalai (įskaitant lino,
džiuto, koiro ir tikrųjų kanapių pluoštų
verpalus); popieriaus verpalai

Yarn of vegetable textile fibres other than
cotton (including flax, jute, coir and true
hemp); paper yarn

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26410

Siuvimo siūlai iš cheminių kompleksinių
siūlų arba kuokštelinių pluoštų

Sewing thread of man-made filaments or
staple fibres

26420

Daugiagijai ar susuktieji verpalai iš
cheminių gijų (kitokie negu siuvimo
siūlai, didelio trūkio stiprumo verpalai iš
poliamidų, poliesterių ar viskozinio
pluošto arba tekstūruotieji verpalai),
nesupakuoti mažmeninei prekybai;
verpalai iš cheminių gijų (kitokie negu
siuvimo siūlai), supakuoti mažmeninei
prekybai

Yarn of man-made filaments, multiple or
cabled (other than sewing thread, high
tenacity yarn of polyamides, polyesters
or viscose rayon, or textured yarn), not
put up for retail sale; man-made filament
yarn (other than sewing thread), put up
for retail sale

26430

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(kitokie negu siuvimo siūlai), kuriuose
toks pluoštas sudaro ne mažiau kaip 85
% jų masės

Yarn (other than sewing thread) of
synthetic staple fibres, containing 85% or
more by weight of such fibres

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26440

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai
Yarn (other than sewing thread) of
(kitokie negu siuvimo siūlai), kuriuose
synthetic staple fibres, containing less
toks pluoštas sudaro mažiau kaip 85 % jų
than 85% by weight of such fibres
masės

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

26460

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(kitokie negu siuvimo siūlai), kuriuose
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toks pluoštas sudaro mažiau kaip 85 % jų
masės, nesupakuoti mažmeninei
prekybai; dirbtinių kuokštelinių pluoštų
verpalai (kitokie negu siuvimo siūlai),
supakuoti mažmeninei prekybai

than 85% by weight of such fibres, not
put up for retail sale; yarn (other than
sewing thread) of artificial staple fibres,
put up for retail sale

27190

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant
grindų, indų, dulkių šluostes ir panašias
valymo šluostes, gelbėjimo liemenes ir
gelbėjimo juostas)

Other made-up textile articles (including
floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

27911

Siaurieji audiniai; siaurieji audiniai,
kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų,
sutvirtinti rišamosiomis medžiagomis
(adhesyvais); žymenos (etiketės),
emblemos ir panašūs nesiuvinėti dirbiniai
iš tekstilės medžiagų; vienetinės pintinės
juostelės; vienetiniai raštuoti nesiuvinėti
apvadai, išskyrus megztus ir nertus, kutai,
bumbulai (pomponai) ir panašūs dirbiniai

Narrow woven fabrics; narrow fabrics of
warp without weft assembled by
adhesive (bolducs); labels, badges and
similar articles of textile materials, not
embroidered; braids in the piece;
ornamental trimmings in the piece,
without embroidery, other than knitted
or crocheted; tassels, pompons and
similar articles
Tulles and other net fabrics, except
woven, knitted or crocheted fabrics; lace
in the piece, in strips or in motifs

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

27912

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos,
išskyrus austas, megztas arba nertas
tekstilės medžiagas; vienetiniai nėriniai,
juostelių arba raštų pavidalo

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

27913

Vienetiniai siuvinėjimo dirbiniai, juostelių Embroidery in the piece, in strips or in
arba raštų pavidalo
motifs

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28227

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir jų Babies' garments and clothing
reikmenys
accessories, knitted or crocheted
Gloves, shawls, scarves, veils, ties, cravats
and other made-up clothing accessories,
knitted or crocheted; knitted or
crocheted parts of garments or of
clothing accessories
Babies' garments and clothing
accessories, of textile fabric, not knitted
or crocheted

03.1.3

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28229

Megzti arba nerti pirštinės, šaliai, šalikai,
vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai ir kitų
gatavų drabužių reikmenys; megztos
arba nertos drabužių ar aprangos
reikmenų dalys

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28235

Tekstilės medžiagų kūdikių drabužėliai ir
jų priedai, išskyrus megztus ar nertus

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

28236

Niekur kitur nepriskirti tekstilės medžiagų
Track suits, ski suits, swimwear and other
sportiniai kostiumai, slidinėjimo
garments, of textile fabric, not knitted or
kostiumai, maudymosi ir kita apranga,
crocheted n.e.c.
išskyrus megztus ar nertus

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

28237

Liemenėlės, juosmenėlės, korsetai,
petnešos, kojinių pokraščiai, keliaraiščiai
ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, nesvarbu,
megzti ar nerti arba iš tekstilės audinių
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Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties,
cravats, gloves and other made-up
clothing accessories, of textile fabric, not
knitted or crocheted; parts of garments
or of clothing accessories, of textile
fabric, not knitted or crocheted n.e.c.

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28238

Tekstilės medžiagų nosinės, šaliai, šalikai,
vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai,
pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai
(išskyrus megztus ar nertus); niekur kitur
nepriskirtos tekstilės medžiagų drabužių
ar drabužių priedų dalys (išskyrus
megztas ar nertas)

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28242

Drabužių priedai iš odos arba
kompozicinės odos, išskyrus sportines
pirštines

Clothing accessories of leather or of
composition leather, except sports
gloves

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28243

Drabužiai ir drabužių priedai iš plastikų
(įskaitant pirštines)

Apparel and clothing accessories of
plastics (incl. gloves)

28262

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš
veltinio, pinti arba pagaminti sujungiant
įvairių medžiagų juosteles, megzti arba
nerti, arba pagaminti iš nėrinių ar kitų
tekstilės medžiagų, vienetiniai; tinkleliai
plaukams

Hats and other headgear, of felt, or
plaited or made by assembling strips of
any material, or knitted or crocheted or
made up from lace or other textile fabric
in the piece; hair-nets

Other headgear except headgear of
rubber or of plastics, safety headgear
and asbestos headgear; head-bands,
linings, covers, hat foundations, hat
frames, peaks and chinstraps, for
headgear

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28269

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos
apdangalus iš gumos ar plastikų,
apsauginius ir iš asbesto pagamintus
galvos apdangalus; galvos raiščiai,
pamušalai, apvalkalai, skrybėlių
pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir
pasmakrėje surišami raišteliai galvos
apdangalams

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

28320

Articles of apparel, clothing accessories
Drabužiai, drabužių priedai ir kiti dirbiniai
and other articles of furskin (except
iš kailių (išskyrus galvos apdangalus)
headgear)

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

36260

Drabužiai, drabužių priedai (įskaitant
pirštines) iš vulkanizuotos gumos,
kitokios negu kietoji guma

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

36970

Apsauginiai galvos apdangalai; kiti galvos Safety headgear; other headgear of
apdangalai iš gumos ar plastikų
rubber or plastics

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

38923

Spaudės, sąsagos, kabės ir jų dalys;
sagos; užtrauktukai

Press-fasteners, snap-fasteners, pressstuds and parts therefor; buttons; slide
fasteners

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

38924

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų
ruošiniai; užtrauktukų dalys

Button moulds and other parts of
buttons; button blanks; parts of slide
fasteners

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

39110

Nevalgoma subproduktų žaliava
(įskaitant kiaulių šerius, gyvūnų žarnas,

Raw offal, inedible (including pigs'
bristles, animal guts, bird skins, feathers,
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paukščių odas, plunksnas, kaulus ir
dramblio kaulą)

bones and ivory)

Sewing needles, knitting needles,
bodkins, crochet hooks, embroidery
stilettos and similar articles, for use in the
hand, of iron or steel; safety pins and
other pins of iron or steel n.e.c.; clasps,
frames with clasps, buckles, buckleclasps, hooks, eyes, eyelets and the like,
of base metal, of a kind used for
clothing, footwear, awnings, handbags,
travel goods or other made-up articles;
tubular or bifurcated rivets, of base
metal; beads and spangles of base metal

Other articles of clothing and clothing
accessories (SD)

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos
reikmenys (SD)

03.1.3

42997

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai,
ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjimo adatos
ir panašūs rankų darbui skirti dirbiniai iš
geležies arba plieno; kiti, niekur kitur
nepriskirti, žiogeliai ir smeigtukai iš
geležies arba plieno; sąsagos,
konstrukcijos su sąsagomis, sagtys,
sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės,
ąselės ir panašūs dirbiniai iš netauriųjų
metalų, skirti drabužiams, avalynei,
apdangalams, rankinėms, kelionės
reikmenims arba kitiems gataviems
dirbiniams bei gaminiams; vamzdelinės
arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš
netauriųjų metalų; perliukai ir blizgučiai iš
netauriųjų metalų

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

73260

Tekstilės, drabužių ir avalynės
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
textiles, clothing and footwear

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

87230

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei
gaminių taisymo paslaugos

Garment and household textile repair
services

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

97110

Moneta valdomų skalbyklų paslaugos

Coin-operated laundry services

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

97120

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant
kailinių gaminių valymo paslaugas)

Dry cleaning services (including fur
product cleaning services)

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

97130

Kitų tekstilės gaminių valymo paslaugos

Other textile cleaning services

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

97140

Lyginimo paslaugos

Pressing services

Cleaning, repair and hire of clothing (S)

Aprangos valymas, taisymas ir nuoma (S)

03.1.4

97150

Dažymo ir spalvinimo paslaugos

Dyeing and colouring services

27190

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant
grindų, indų, dulkių šluostes ir panašias
valymo šluostes, gelbėjimo liemenes ir
gelbėjimo juostas)

Other made-up textile articles (including
floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

29310

Neperšlampama avalynė su guminiais
arba plastikiniais padais ir batviršiais,
išskyrus avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis

Waterproof footwear, with outer soles
and uppers of rubber or plastics, other
than footwear incorporating a protective
metal toe-cap

29320

Avalynė su guminiais arba plastikiniais
padais ir batviršiais, kitokia negu
neperšlampama avalynė, sportinė
avalynė ir avalynė su metalinėmis

Footwear with outer soles and uppers of
rubber or plastics, other than waterproof
footwear, sports footwear and footwear
incorporating a protective metal toe-cap

Shoes and other footwear (SD)

Shoes and other footwear (SD)

Shoes and other footwear (SD)
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apsauginėmis nosimis

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29330

Avalynė su odiniais batviršiais, kitokia
negu sportinė avalynė, avalynė su
metalinėmis apsauginėmis nosimis ir
įvairi speciali avalynė

Footwear with uppers of leather, other
than sports footwear, footwear
incorporating a protective metal toe-cap
and miscellaneous special footwear

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29340

Avalynė su batviršiais iš tekstilės
medžiagų, kitokia negu sportinė avalynė

Footwear with uppers of textile materials,
other than sports footwear

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29420

Teniso bateliai, krepšinio bateliai,
gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai
ir panaši avalynė

Tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29510

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis
nosimis

Footwear incorporating a protective
metal toe-cap

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29520

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir
kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

Wooden footwear, miscellaneous special
footwear and other footwear n.e.c.

Shoes and other footwear (SD)

Batai ir kita avalynė (SD)

03.2.1

29600

Parts of footwear; removable in-soles,
Avalynės dalys; išimami vidpadžiai,
heel cushions and similar articles; gaiters,
pakulnės ir panašūs dirbiniai; blauzdinės,
leggings and similar articles, and parts
getrai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys
thereof

Repair and hire of footwear (S)

Avalynės taisymas ir nuoma (S)

03.2.2

73260

Tekstilės, drabužių ir avalynės
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
textiles, clothing and footwear

Repair and hire of footwear (S)

Avalynės taisymas ir nuoma (S)

03.2.2

87210

Avalynės ir odos gaminių taisymo
paslaugos

Footwear and leather goods repair
services

Repair and hire of footwear (S)

Avalynės taisymas ir nuoma (S)

03.2.2

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Repair and hire of footwear (S)

Avalynės taisymas ir nuoma (S)

03.2.2

97990

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos,
paslaugos

Other miscellaneous services n.e.c.

Actual rentals paid by tenants (S)

Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai
(S)

04.1.1

63110

Apgyvendinimo viešbučiuose ir
moteliuose paslaugos

Hotel and motel lodging services

Actual rentals paid by tenants (S)

Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai
(S)

04.1.1

63192

Baldais apstatytų apgyvendinimo patalpų Letting services of furnished
nuomos paslaugos
accommodation

Actual rentals paid by tenants (S)

Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai
(S)

04.1.1

67530

Automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos

Actual rentals paid by tenants (S)

Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai
(S)

04.1.1

72111

Nuosavos ar nuomojamos gyvenamosios
Renting or leasing services involving own
nuosavybės nuomos ar išperkamosios
or leased residential property
nuomos paslaugos

Actual rentals paid by tenants (S)

Nuomininkų mokami nuomos mokesčiai
(S)

04.1.1

72112

Nuosavos arba nuomojamos
Renting or leasing services involving own
negyvenamosios nuosavybės nuomos ar
or leased non-residential property
išperkamosios nuomos paslaugos
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Other actual rentals (S)

Kiti nuomos mokesčiai (S)

04.1.2

72111

Nuosavos ar nuomojamos gyvenamosios
Renting or leasing services involving own
nuosavybės nuomos ar išperkamosios
or leased residential property
nuomos paslaugos

Imputed rentals of owner-occupiers (S)

Priskirtieji būsto savininkų nuomos
mokesčiai (S)

04.2.1

72111

Nuosavos ar nuomojamos gyvenamosios
Renting or leasing services involving own
nuosavybės nuomos ar išperkamosios
or leased residential property
nuomos paslaugos

Other imputed rentals (S)

Kiti priskirtieji nuomos mokesčiai (S)

04.2.2

72111

Nuosavos ar nuomojamos gyvenamosios
Renting or leasing services involving own
nuosavybės nuomos ar išperkamosios
or leased residential property
nuomos paslaugos

31100

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6
mm, išilgai supjaustyta arba susmulkinta,
drožta arba lukštinta; neįmirkyti mediniai
geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

Wood, sawn or chipped lengthwise,
sliced or peeled, of a thickness exceeding
6 mm; railway or tramway sleepers
(cross-ties) of wood, not impregnated
Wood, continuously shaped along any of
its edges or faces (including strips and
friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and
mouldings)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31210

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet
kurio krašto ar šono (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims,
grindjuostes ir bagetus)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31410

Fanera, sudaryta tiktai iš medienos lakšto Plywood consisting solely of sheets of
(lukšto)
wood

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31420

Kita fanera, faneruotieji skydai ir panaši
sluoksniuotoji mediena

Other plywood, veneered panels and
similar laminated wood

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31430

Medienos drožlių plokštės ir panašios
plokštės iš medienos arba su mediena

Particle board and similar board of wood
or other ligneous materials

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31440

Medienos plaušų plokštės arba kitos
plokštės su mediena

Fibreboard of wood or other ligneous
materials
Builders' joinery and carpentry of wood
(including cellular wood panels,
assembled parquet panels, shingles and
shakes)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31600

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš
medienos (įskaitant akytosios medienos
plokštes, sujungtas parketo plokštes,
juodąjį viršūklį ir skalas)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

31922

Natūraliosios kamštienos dirbiniai;
aglomeruota kamštiena ir panašūs
dirbiniai

Articles of natural cork; agglomerated
cork and articles thereof

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

32194

Popieriniai ir panašūs sienų apmušalai;
skaidrios popierinės langų dangos

Wallpaper and similar wall coverings;
window transparencies of paper

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

32195

Tekstiliniai sienų apmušalai

Textile wall coverings

Gyvuliniai ar augaliniai riebalai ir aliejus
bei jų frakcijos, chemiškai modifikuoti,
išskyrus hydrogenizuotuosius,

Animal or vegetable fats and oils and
their fractions, chemically modified,
except those hydrogenated, inter-

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)
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COICOP1 Pavadinimas

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

04.3.1

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

interesterintuosius, peresterintuosius
arba elaidintuosius riebalus; nemaistiniai
gyvulinių arba augalinių riebalų ar
aliejaus mišiniai arba preparatai

esterified, re-esterified or elaidinised;
inedible mixtures or preparations of
animal or vegetable fats or oils

35110

Dažai ir lakai (įskaitant emalinius dažus ir
politūrą); paruošti pigmentai, paruošti
drumstikliai ir paruošti dažai, stiklėjantys
emaliniai dažai ir glazūros, aplipdai
(angobai), skysti liustriniai dažai ir
panašūs preparatai, naudojami
keramikos, emalio ar stiklo pramonėje;
fritas ir kitas miltelių, granulių arba
kruopelyčių pavidalo stiklas; paruošti
vandeniniai pigmentai, naudojami odų
apdailai; paruošti džiovikliai; pigmentai
disperguoti nevandeninėje terpėje ir
naudojami dažams gaminti; spaudos
folija; dažikliai ir kitos dažiosios
medžiagos, supakuotos mažmeninei
prekybai; langų glaistai, sodo tepalai,
kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir
kitos mastikos; gruntai; neatsparios
ugniai pastatų sienų, grindų ir lubų
paviršiaus dangos; niekur kitur nepriskirti
sudėtiniai organiniai tirpikliai ir
skiedikliai; paruoštos dažų arba lakų
pašalinimo priemonės

Paints and varnishes (including enamels
and lacquers); prepared pigments,
prepared opacifiers and prepared
colours, vitrifiable enamels and glazes,
engobes, liquid lustres and similar
preparations, of a kind used in the
ceramic, enamelling or glass industry;
glass frit and other glass in the form of
powder, granules or flakes; prepared
water pigments of a kind used for
finishing leather; prepared driers;
pigments dispersed in non-aqueous
media, of a kind used in the manufacture
of paints; stamping foils; dyes and other
colouring matter, put up for retail sale;
glaziers' putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and other
mastics; painters' fillings; non-refractory
surfacing preparations for walls, floors
and ceilings; organic composite solvents
and thinners n.e.c.; prepared paint or
varnish removers

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

35420

Glues and gelatine, peptones and their
Klijai ir želatina, peptonai ir jų dariniai bei
derivatives, and related products;
panašūs produktai; kazeinatai ir kiti
caseinates and other casein derivatives;
kazeino dariniai; albuminatai ir kiti
albuminates and other albumin
albuminų dariniai
derivatives

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

36230

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
vulkanizuotos gumos, kitokios negu
kietoji guma

Tubes, pipes and hoses of vulcanised
rubber other than hard rubber

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

36320

Vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų
jungiamosios detalės iš plastikų

Tubes, pipes and hoses, and fittings
therefor, of plastics

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40
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COICOP1 - CPC 1.0 red.

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

36910

Grindų dangos iš plastikų, susuktos į
Floor coverings of plastics, in rolls or in
ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba the form of tiles; wall or ceiling coverings
lubų dangos iš plastikų
of plastics

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37112

Neapdoroti lietinio, valcuotojo, temptinio Unworked cast, rolled, drawn or blown
ar pūstinio stiklo lakštai
glass, in sheets

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37113

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba
poliruotu paviršiumi lakštai

Float glass and surface ground or
polished glass, in sheets

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37115

Beskeveldris stiklas

Safety glass

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37116

Stikliniai veidrodžiai; sienų izoliaciniai
daugialypiai elementai iš stiklo

Glass mirrors; multiple walled insulating
units of glass
Ceramic flags and paving, hearth or wall
tiles; ceramic mosaic cubes and the like

Plasters

COICOP1 Name

COICOP1 Pavadinimas

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Articles of plastics n.e.c.

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37370

Keraminės šaligatvio arba grindinio
plytelės ar grindų plytelės, kokliai ar
sienų apdailos plytelės; keraminiai
mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37410

Gipsas

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37420

Negesintos, gesintos ir hidraulinės kalkės Quicklime, slaked lime and hydraulic lime
Portland cement, aluminous cement, slag
cement and similar hydraulic cements,
except in the form of clinkers

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37440

Portlandcementis, aliuminatinis
cementas, šlakinis cementas ir panašus
hidraulinis cementas, išskyrus klinkerių
pavidalo cementą

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

37510

Ugniai neatsparūs cemento skiediniai ir
betonas

Non-refractory mortars and concretes

37910

Girnos ir statgirnės, šlifavimo ratai ir
panašūs dirbiniai, be karkaso, skirti
akmenimis apdirbti, jų dalys iš gamtinių
akmenų, aglomeruotų gamtinių arba
dirbtinių abrazyvų arba keramikos;
gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai
milteliai arba grūdeliai ant audinio,
popieriaus arba kitos medžiagos

Millstones, grindstones, grinding wheels
and the like, without frame-works, for
working stones, and parts thereof, of
natural stone, of agglomerated natural or
artificial abrasives, or of ceramics; natural
or artificial abrasive powder or grain, on
a base of textile, paper or other material

38993

Šluotos, šepečiai, rankiniai mechaniniai
grindų šlavimo įtaisai (be variklio),
plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių
šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti
naudoti šluotų arba šepečių gamyboje;
dažymo padėklai ir velenėliai; valytuvai

Brooms, brushes, hand-operated
mechanical floor sweepers (not
motorised), mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller squeegees)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)
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su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams,
šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)

Materials for the maintenance and repair Gaminiai ir medžiagos būsto priežiūrai ir
of the dwelling (ND)
remontui (ND)

04.3.1

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54611

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų
įrengimo paslaugos

Electrical wiring and fitting services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54612

Gaisro pavojaus signalizavimo sistemų
įrengimo paslaugos

Fire alarm installation services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54613

Apsaugos signalizavimo sistemų
įrengimo paslaugos

Burglar alarm system installation services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54619

Kitos elektros įrengimo paslaugos

Other electrical installation services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54621

Vandentiekio paslaugos

Water plumbing services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54640

Dujų įrenginių įrengimo paslaugos

Gas fitting installation services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54650

Izoliacijos paslaugos

Insulation services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54699

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, įrengimo
paslaugos

Other installation services n.e.c.

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54710

Stiklinimo paslaugos

Glazing services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54720

Tinkavimo paslaugos

Plastering services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54730

Dažymo paslaugos

Painting services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54740

Grindų ir sienų dengimo plytelėmis
paslaugos

Floor and wall tiling services

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)
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Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54750

Kitos grindų klojimo, sienų dengimo ir
tapetavimo paslaugos

Other floor laying, wall covering and wall
papering services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54760

Medienos ir metalo stalystės bei
dailidystės paslaugos

Wood and metal joinery and carpentry
services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54770

Tvorų ir užtvarų įrengimo paslaugos

Fencing and railing services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

54790

Kiti pastatų baigiamieji darbai ir apdailos Other building completion and finishing
paslaugos
services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

83410

Interjero projektavimo paslaugos

Interior design services

Services for the maintenance and repair
of the dwelling (S)

Būsto priežiūros ir remonto paslaugos (S)

04.3.2

94390

Kitos sanitarinių sąlygų užtikrinimo
paslaugos

Other sanitation services

Water supply (ND)

Vandentieka (ND)

04.4.1

18000

Gamtinis vanduo

Natural water
Water, except steam and hot water,
distribution services through mains

COICOP1 Name

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Water supply (ND)

Vandentieka (ND)

04.4.1

69210

Vandens, išskyrus garą ir karštą vandenį,
paskirstymo vandentiekiais paslaugos

Refuse collection (S)

Atliekų rinkimas (S)

04.4.2

94211

Nepavojingų atliekų rinkimo paslaugos

Non-hazardous waste collection services
Non-hazardous waste treatment and
disposal services

Refuse collection (S)

Atliekų rinkimas (S)

04.4.2

94212

Nepavojingų atliekų apdorojimo ir
šalinimo paslaugos

Sewerage collection (S)

Nuotėkų rinkimo paslaugos (S)

04.4.3

94110

Nuotekų apdorojimo paslaugos

Sewage treatment services

Sewerage collection (S)

Nuotėkų rinkimo paslaugos (S)

04.4.3

94120

Talpyklų tuštinimo ir valymo paslaugos

Tank emptying and cleaning services

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

72211

Gyvenamosios nuosavybės valdymo
paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

Residential property management
services on a fee or contract basis

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

85230

Pavojaus signalizavimo sistemų
stebėjimo ir kontrolės paslaugos

Alarm monitoring services

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

85250

Apsaugininkų paslaugos

Guard services

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

85340

Specializuotosios valymo paslaugos

Specialized cleaning services

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

86112

Sodininkystės ir kraštovaizdžio tvarkymo
Gardening and landscaping services
paslaugos

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

87159

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
Maintenance and repair services of
įrenginių techninės priežiūros ir remonto
machinery and equipment n.e.c.
paslaugos

Other services relating to the dwelling
n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su būstu
susijusios paslaugos (S)

04.4.4

94310

Valymo ir sniego šalinimo paslaugos

Sweeping and snow removal services

Electricity (ND)

Elektra (ND)

04.5.1

17100

Elektros energija

Electrical energy

Electricity (ND)

Elektra (ND)

04.5.1

69110

Elektros tiekimo ir paskirstymo paslaugos

Electricity transmission and distribution
services
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Gas (ND)

Dujos (ND)

04.5.2

17200

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir Coal gas, water gas, producer gas and
panašios dujos, kitokios negu naftos
similar gases, other than petroleum
dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai
gases and other gaseous hydrocarbons

Gas (ND)

Dujos (ND)

04.5.2

33410

Suskystintas propanas ir butanas

Propane and butanes, liquefied

Gas (ND)

Dujos (ND)

04.5.2

42220

Suslėgtų ir suskystintų dujų konteineriai
iš geležies, plieno arba aliuminio

Containers for compressed or liquefied
gas, of iron, steel or aluminium

Gas (ND)

Dujos (ND)

04.5.2

69120

Dujų paskirstymo dujotiekiais paslaugos

Gas distribution services through mains
Kerosene (including kerosene type jet
fuel)

Liquid fuels (ND)

Skystasis kuras (ND)

04.5.3

33340

Žibalas (įskaitant žibalinį reaktyvinių
variklių kurą)

Liquid fuels (ND)

Skystasis kuras (ND)

04.5.3

33360

Gazoliai

Gas oils
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in
faggots or in similar forms

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

03130

Malkoms skirti rąstai, pliauskos, šakos,
žabų kūleliai ir pan.

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

11010

Neaglomeruotos akmens anglys

Coal, not agglomerated

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

11020

Briketai ir panašus kietasis kuras,
pagamintas iš akmens anglių

Briquettes and similar solid fuels
manufactured from coal

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

11030

Aglomeruotos arba neaglomeruotos
rausvosios anglys (lignitas)

Lignite, whether or not agglomerated

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

11040

Durpės

Peat

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

33100

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių,
rusvųjų anglių arba durpių; retortinė
anglis

Coke and semi-coke of coal, of lignite or
of peat; retort carbon

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

34510

Medžio anglys

Wood charcoal

Solid fuels (ND)

Kietasis kuras (ND)

04.5.4

39280

Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos

Sawdust and wood waste and scrap

Heat energy (ND)

Šiluminė energija (ND)

04.5.5

17300

Garas ir karštas vanduo

Steam and hot water
Steam and hot water distribution services
through mains

Heat energy (ND)

Šiluminė energija (ND)

04.5.5

69220

Garo ir karšto vandens paskirstymo
vandentiekiais paslaugos

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

04910

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

Coral and similar products, shells of
molluscs, crustaceans or echinoderms
and cuttle-bone
Other furnishing articles n.e.c.; sets of
woven fabric and yarn for making up into
rugs, tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile articles, put
up in packings for retail sale

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

27140

Kiti, niekur kitur nepriskirti, baldams ir
būstui dekoruoti skirti dirbiniai; audinių ir
verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams,
gobelenams, staltiesėms, servetėlėms
arba panašiems tekstilės dirbiniams
gaminti, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

28310

Rauginti arba išdirbti kailiai

Tanned or dressed furskins

29130

Kitos odos be plaukų (įskaitant avių,
ėriukų arba ožkų odas); kompozicinė

Other leather, without hair on (including
sheep, lamb, goat or kid skin leather);

Furniture and furnishings (D)
Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40
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25/95

COICOP1 - CPC 1.0 red.

COICOP1 Name

COICOP1 Pavadinimas

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

oda, kurios pagrindas yra oda arba odos
pluoštai

composition leather with a basis of
leather or leather fibre
Wood marquetry and inlaid wood; cases
for jewellery or cutlery, and similar
articles, of wood; statuettes and other
ornaments, of wood
Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

31913

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji
mediena; medinės papuošalų ar stalo
įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai;
statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai
dirbiniai

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

36950

Niekur kitur nepriskirti statybos gaminiai
Builders' ware of plastics n.e.c.
iš plastiko
Parts n.e.c. of lamps, lighting fittings,
illuminated signs, illuminated nameplates and the like, of plastics

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

36960

Niekur kitur nepriskirtos lempų ir
šviestuvų dalys, šviečiantys ženklai,
šviečiančiosios iškabos ir panašūs
dirbiniai iš plastikų

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

37116

Stikliniai veidrodžiai; sienų izoliaciniai
daugialypiai elementai iš stiklo

Glass mirrors; multiple walled insulating
units of glass

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

37196

Niekur kitur nepriskirtos lempų, šviestuvų Parts n.e.c. of lamps, lighting fittings,
dalys, šviečiamieji ženklai, šviečiamosios illuminated signs, illuminated nameiškabos ir panašūs dirbiniai iš stiklo
plates and the like, of glass

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

37222

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai keraminiai Statuettes and other ornamental ceramic
dirbiniai
articles

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

37530

Dirbiniai iš gipso arba mišinių, kurių
pagrindas yra gipsas

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38111

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais
Seats, primarily with metal frames
karkasais

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38112

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais
karkasais

Seats, primarily with wooden frames

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38119

Kiti sėdimieji baldai

Other seats

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38121

Kiti metaliniai įstaigų baldai

Other metal furniture, of a kind used in
offices

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38122

Kiti mediniai įstaigų baldai

Other wooden furniture, of a kind used in
offices

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38130

Kiti mediniai virtuvės baldai

Other wooden furniture, of a kind used in
the kitchen

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38140

Kiti, niekur kitur nepriskirti, baldai

Other furniture n.e.c

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40
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Mattress supports; mattresses, fitted with
springs or stuffed or internally fitted with
any material or of cellular rubber or
plastics, whether or not covered

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38150

Čiužinių karkasai; spyruokliniai, kimštiniai
čiužiniai, užpildyti bet kuriomis
medžiagomis arba pagaminti iš akytosios
gumos ar plastikų, apmušti arba
neapmušti

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

38160

Baldų detalės

Parts of furniture

38960

Paveikslai, piešiniai ir pastelės; graviūrų,
atspaudų ir litografijų originalai;
skulptūrų ir statulų originalai iš bet kokių
medžiagų; pašto ar žyminių mokesčių
ženklai, pašto ženklai su atspaudais,
vokai "Pirmoji diena", pašto popierius
(herbinis popierius) ir panašūs spaudiniai;
zoologijos, botanikos, mineralogijos,
anatomijos, istorijos, etnografijos arba
numizmatikos vertybių kolekcijos ir
kolekcionavimo objektai; antikvariniai
daiktai

Paintings, drawings and pastels; original
engravings, prints and lithographs;
original sculptures and statuary, in any
material; postage or revenue stamps,
stamp-postmarks, first-day covers, postal
stationery (stamped paper) and the like;
collections and collectors' pieces of
zoological, botanical, mineralogical,
anatomical, historical, ethnographic or
numismatic interest; antiques

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

42996

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš
netauriųjų metalų; fotografijų, paveikslų
arba panašūs rėmai iš netauriųjų metalų;
veidrodžiai iš netauriųjų metalų

Statuettes and other ornaments of base
metal; photograph, picture or similar
frames of base metal; mirrors of base
metal

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

Furniture and furnishings (D)

Furniture and furnishings (D)

Furniture and furnishings (D)

Furniture and furnishings (D)
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05.1.1

05.1.1

05.1.1

05.1.1
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metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)
Furniture and furnishings (D)

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

05.1.1

44750

Kardai, kalavijai, rapyros, durtuvai, ietys ir Swords, cutlasses, bayonets, lances and
panašūs ginklai bei jų dalys, taip pat jų
similar arms and parts thereof and
makštys ir dėklai
scabbards and sheaths therefor

46531

Nešiojamosios elektros lempos,
maitinamos savo energijos šaltinio
(išskyrus skirtus dviračiams arba
variklinėms transporto priemonėms);
lubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai
(išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto
magistralėms apšviesti); stalinės, įstaigos,
naktinės arba grindinės elektros lempos;
neelektriniai žibintai ir šviestuvai;
šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs dirbiniai

Portable electric lamps designed to
function by their own source of energy
(except those for cycles or motor
vehicles); electric ceiling or wall lighting
fittings (except those for lighting public
open spaces or thorough-fares); electric
table, desk, bedside or floor-standing
lamps; non-electrical lamps and lighting
fittings; illuminated signs, illuminated
name-plates and the like
Other electric lamps and lighting fittings
(including lamps and lighting fittings of a
kind used for lighting public open spaces
or thorough-fares)

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

46539

Kitos elektros lempos ir šviestuvai
(įskaitant naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto
magistralėms apšviesti)

Furniture and furnishings (D)

Baldai ir būsto apstatymo reikmenys (D)

05.1.1

54611

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų
įrengimo paslaugos

Electrical wiring and fitting services

Other furnishing articles n.e.c.; sets of
woven fabric and yarn for making up into
rugs, tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile articles, put
up in packings for retail sale

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

27140

Kiti, niekur kitur nepriskirti, baldams ir
būstui dekoruoti skirti dirbiniai; audinių ir
verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams,
gobelenams, staltiesėms, servetėlėms
arba panašiems tekstilės dirbiniams
gaminti, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

27210

Rištiniai kilimai ir kitos rištinės tekstilinės
grindų dangos

Carpets and other textile floor coverings,
knotted

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

27220

Austiniai kilimai ir kitos austinės
tekstilinės grindų dangos, kitokios negu
siūtinės arba papūkintos

Carpets and other textile floor coverings,
woven, not tufted or flocked

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

27230

Siūtiniai kilimai ir kitos siūtinės tekstilinės Carpets and other textile floor coverings,
grindų dangos
tufted

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

27290

Kiti kilimai ir kitos tekstilinės grindų
dangos (įskaitant pagamintas iš veltinio)

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

28320

Articles of apparel, clothing accessories
Drabužiai, drabužių priedai ir kiti dirbiniai
and other articles of furskin (except
iš kailių (išskyrus galvos apdangalus)
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headgear)

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

31922

Natūraliosios kamštienos dirbiniai;
aglomeruota kamštiena ir panašūs
dirbiniai

Articles of natural cork; agglomerated
cork and articles thereof

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

32196

Grindų dangos popieriaus arba kartono
pagrindu

Floor coverings on a base of paper or
paperboard

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

36910

Grindų dangos iš plastikų, susuktos į
Floor coverings of plastics, in rolls or in
ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba the form of tiles; wall or ceiling coverings
lubų dangos iš plastikų
of plastics

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

38930

Linoleumas

Linoleum

Carpets and other floor coverings (D)

Kilimai ir kitos grindų dangos (D)

05.1.2

54750

Kitos grindų klojimo, sienų dengimo ir
tapetavimo paslaugos

Other floor laying, wall covering and wall
papering services

Repair of furniture, furnishings and floor
coverings (S)

Baldų, būsto apstatymo reikmenų ir
grindų dangų remontas (S)

05.1.3

87240

Baldų taisymo paslaugos

Furniture repair services

Repair of furniture, furnishings and floor
coverings (S)

Baldų, būsto apstatymo reikmenų ir
grindų dangų remontas (S)

05.1.3

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Repair of furniture, furnishings and floor
coverings (S)

Baldų, būsto apstatymo reikmenų ir
grindų dangų remontas (S)

05.1.3

96320

Services of authors, composers, sculptors
Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų
and other artists, except performing
menininkų, išskyrus aktorius, paslaugos
artists

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27110

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus
elektrines antklodes)

Blankets and travelling rugs (except
electric blankets)

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27120

Patalynės, stalo, tualeto ir virtuvės
skalbiniai

Bed linen, table linen, toilet linen and
kitchen linen

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27130

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidaus
Curtains (including drapes) and interior
žaliuzės; užuolaidų arba lovų lambrekenai
blinds; curtain or bed valances

Other furnishing articles n.e.c.; sets of
woven fabric and yarn for making up into
rugs, tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile articles, put
up in packings for retail sale
Sacks and bags, of a kind used for the
packing of goods

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27140

Kiti, niekur kitur nepriskirti, baldams ir
būstui dekoruoti skirti dirbiniai; audinių ir
verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams,
gobelenams, staltiesėms, servetėlėms
arba panašiems tekstilės dirbiniams
gaminti, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27150

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms
pakuoti

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27160

Brezentai, burės laivams ir t.t., apdangalai Tarpaulins, sails for boats etc., awnings,
(tentai), pastogėlės (markizės), palapinės sunblinds, tents and camping goods
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ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant
pripučiamuosius čiužinius)

(including pneumatic mattresses)

27180

Dygsniuotos antklodės, pūkinės
antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės,
pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs
kimštiniai dirbiniai su spyruoklėmis viduje
užpildyti įvairiomis medžiagomis ar
pagaminti iš akytosios gumos arba
plastikų

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes,
pillows, sleeping bags and the like, fitted
with springs or stuffed or internally fitted
with any material or of cellular rubber or
plastics
Other made-up textile articles (including
floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27190

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant
grindų, indų, dulkių šluostes ir panašias
valymo šluostes, gelbėjimo liemenes ir
gelbėjimo juostas)

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27290

Kiti kilimai ir kitos tekstilinės grindų
dangos (įskaitant pagamintas iš veltinio)

Other carpets and textile floor coverings
(including those of felt)
Knotted netting of twine, cordage or
rope; made up nets of textile materials;
articles of yarn, strip, twine, cordage,
rope or cables n.e.c.

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27320

Tinklai rišti iš raiščių, laivavirvių arba lynų;
gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės
medžiagų; niekur kitur nepriskirti
dirbiniai iš verpalų, juostelių, raiščių,
laivavirvių, virvių ar kabelių

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

27997

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti tekstilės
audiniai, aptraukti arba padengti

Textile fabrics, impregnated, coated or
covered n.e.c.

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

28110

Megztos arba nertos pūkinės ir pliušinės
ar kilpelinės medžiagos

Pile fabrics and terry fabrics, knitted or
crocheted

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

31922

Natūraliosios kamštienos dirbiniai;
aglomeruota kamštiena ir panašūs
dirbiniai

Articles of natural cork; agglomerated
cork and articles thereof

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

31923

Dirbiniai iš šiaudų, esparto ir kitų pynimo Manufactures of straw, of esparto or of
medžiagų; pintinės ir kiti pintiniai
other plaiting materials; basketware and
dirbiniai
wickerwork

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

36950

Niekur kitur nepriskirti statybos gaminiai
Builders' ware of plastics n.e.c.
iš plastiko

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

38921

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės, lazdos,
lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir
panašūs daiktai

Umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and the
like

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

38922

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų,
lazdų-sėdynių, vytinių, botagų ir panašių
gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys

Parts, trimmings and accessories of
umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and the
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Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

39110

Nevalgoma subproduktų žaliava
(įskaitant kiaulių šerius, gyvūnų žarnas,
paukščių odas, plunksnas, kaulus ir
dramblio kaulą)

Household textiles (SD)

Namų ūkio tekstilė (SD)

05.2.0

87230

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei
gaminių taisymo paslaugos

Garment and household textile repair
services
Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers
for strong-rooms, cash or deed boxes
and the like, of base metal

Raw offal, inedible (including pigs'
bristles, animal guts, bird skins, feathers,
bones and ivory)

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

42993

Šarvuotos arba sustiprintos
nedegamosios spintos, seifai ir durys bei
seifų, saugyklų pinigams arba
dokumentų dėžėms bei panašiems
gaminiams saugios spynos iš netauriųjų
metalų

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

43912

Oro kondicionavimo įrenginiai

Air conditioning machines

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

43914

Skysčių arba dujų filtravimo arba
gryninimo įrenginiai ir aparatai, išskyrus
vidaus degimo variklių degalų, tepalų
arba oro ėmiklių filtrus

Filtering or purifying machinery and
apparatus, for liquids or gases, except oil
filters, petrol filters and air intake filters
for internal combustion engines

43944

Niekur kitur nepriskirtos indų plovimo
mašinų dalys; butelių arba kitų talpyklų
plovimo, valymo arba džiovinimo
įrenginių dalys; butelių, skardinių, dėžių,
maišų arba kitų talpyklų pripildymo,
uždarymo, sandarinimo, užkimšimo arba
žymėjimo (etikečių pritvirtinimo)
įrenginių dalys ir gėrimų gazavimo
įrenginių dalys; kitos pakavimo arba
įvyniojimo įrenginių dalys

Parts n.e.c. of dish washing machines;
parts of machinery for cleaning or drying
bottles or other containers; parts of
machinery for filling, closing, sealing,
capsuling or labelling bottles, cans,
boxes, bags or other containers and of
machinery for aerating beverages; parts
of other packing or wrapping machinery

44613

Mezgimo mašinos, mezgimo ir susiuvimo
mašinos, galioninių verpalų, tiulio,
nėrinių, siuvinėjimo, apsiuvų
(peltakiavimo), pintinių juostelių arba
tinklų gamybos bei kilpojimo mašinos

Knitting machines, stitch-bonding
machines, machines for making gimped
yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings,
braid or net and machines for tufting

44621

Veltinių arba neaustinių medžiagų
vienetinių gabalų arba formų gamybos ar
apdailos mašinos ir įranga; skrybėlių
gamybos formos; mašinos ir įranga
tekstilės verpalams, audiniams ir
gataviems tekstilės dirbiniams skalbti,
gręžti, laidyti, presuoti, balinti, dažyti,
apretuoti, apdailinti, apvilkti, padengti

Machinery for the manufacture or
finishing of felt or nonwovens in the
piece or in shapes; blocks for making
hats; machinery for washing, wringing,
ironing, pressing, bleaching, dyeing,
dressing, finishing, coating or
impregnating textile yarns, fabrics or
made up textile articles, except

Major household appliances whether
electric or not (D)

Major household appliances whether
electric or not (D)

Major household appliances whether
electric or not (D)
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Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
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Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
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namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

05.3.1

05.3.1

05.3.1
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arba įmirkyti, išskyrus buitines arba
skalbyklose naudojamas skalbimo
mašinas ir sausojo valymo mašinas;
mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant
tekstilės audinio arba kito pagrindo,
naudojamos grindų dangų, tokių kaip
linoleumo, gamyboje; tekstilės audinių
vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš
rietimų, lankstymo, pjaustymo ar badymo
mašinos

household or laundry-type washing
machines and dry-cleaning machines;
machines for applying the paste to the
base fabric or other support used in the
manufacture of floor coverings such as
linoleum; machines for reeling, unreeling,
folding, cutting or pinking textile fabrics

44811

Elektriniai arba neelektriniai buitiniai
šaldytuvai ir šaldikliai

Refrigerators and freezers, household
type, electric or non-electric

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44812

Elektrinės arba neelektrinės buitinės indų
Dishwashing machines and clothes or
plovimo mašinos ir drabužių ar namų
linen washing or drying machines,
apyvokos skalbinių skalbimo ar
household type, electric or non-electric
džiovinimo mašinos

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44814

Buitinės siuvamosios mašinos

Household sewing machines

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44815

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir
ventiliaciniai arba recirkuliaciniai (garų)
gaubtuvai

Fans and ventilating or recycling hoods
of the domestic type

44816

Kiti maži elektriniai buitiniai aparatai
(įskaitant dulkių siurblius, virtuvės atliekų
šalintuvus, maisto produktų maišytuvus,
skustuvus, plaukų džiovintuvus, laidynes,
kavinukus ir skrudintuvus)

Other small electric domestic appliances
(including vacuum cleaners, kitchen
waste disposers, food mixers, shavers,
hair dryers, smoothing irons, coffee
makers and toasters)

44817

Elektriniai akimirkiniai arba netekančiojo
vandens šildytuvai ir panardinamieji
šildytuvai; elektriniai patalpų ir
dirvožemio šildymo aparatai; orkaitės;
viryklės, elektriniai kepimo ir virimo stalai,
virimo žiedai; grotelės ir krosnelės

Electric instantaneous or storage water
heaters and immersion heaters; electric
space heating apparatus and soil heating
apparatus; ovens; cookers, cooking
plates, boiling rings, grillers and roasters

44821

Cooking appliances and plate warmers,
Neelektriniai buitiniai kepimo ir virimo
non-electric, domestic, of iron or steel;
plokštieji kaitintuvai iš ketaus ar plieno;
cooking or heating apparatus of a kind
neelektriniai buitiniai virimo, kepimo arba
used for domestic purposes, non-electric,
šildymo įrenginiai iš vario
of copper

Major household appliances whether
electric or not (D)

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

05.3.1

05.3.1

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44822

Krosnys, grotelės, žarijų indai ir panašūs
neelektriniai buitiniai aparatai (kitokie
negu kepimo ir virimo plokštieji
kaitintuvai) iš ketaus ar plieno

Major household appliances whether

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai

05.3.1

44824

Neelektriniai oro šildytuvai ir karštojo oro Air heaters and hot air distributors, not
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electric or not (D)
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skirstytuvai iš ketaus arba ar plieno, su
varikliniais vėdintuvais (ventiliatoriais)
arba orpūtėmis

electrically heated, incorporating a
motor-driven fan or blower, of iron or
steel

44826

Neelektriniai akimirkiniai arba vandens
saugyklų šildytuvai

Water heaters, instantaneous or storage,
non-electric

44831

Poklasyje paminėtų aparatų dalys:
elektromechaniniai buitiniai aparatai,
skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės, su
įmontuotu elektros varikliu; elektriniai
akimirkiniai arba vandens saugyklų bei
panardinamieji kaitintuvai, erdvės
(patalpų) ir žemės (dirvožemio) šildymo
aparatai; elektroterminiai kirpyklų
(šukavimo) aparatai ir rankų džiovintuvai;
elektrinės laidynės; kiti buitiniai
elektroterminiai aparatai

Parts of the following appliances: electromechanical domestic appliances, shavers
and hairclippers, with self-contained
electric motor; electric instantaneous or
storage water heaters, immersion
heaters, space heating apparatus and soil
heating apparatus; electro-thermic hairdressing apparatus and hand dryers;
electric smoothing irons; other electrothermic appliances of a kind used for
domestic purposes
Parts of stoves, ranges, grates, cookers,
barbecues, braziers, gas-rings, platewarmers and similar non-electric
domestic appliances, of iron or steel

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44832

Krosnių, krosnių-viryklių, židinių, viryklių,
mėsos keptuvų, žarijų indų, dujinių
degiklių, plokščiųjų kaitintuvų ir panašių
neelektrinių buitinių aparatų dalys iš
ketaus arba plieno

Major household appliances whether
electric or not (D)

Elektriniai arba neelektriniai pagrindiniai
namų ūkio prietaisai (D)

05.3.1

44911

Centrifuginės drabužių džiovyklos

Centrifugal clothes driers

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes,
pillows, sleeping bags and the like, fitted
with springs or stuffed or internally fitted
with any material or of cellular rubber or
plastics

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

27180

Dygsniuotos antklodės, pūkinės
antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės,
pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs
kimštiniai dirbiniai su spyruoklėmis viduje
užpildyti įvairiomis medžiagomis ar
pagaminti iš akytosios gumos arba
plastikų

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

44813

Elektrinės antklodės

Electric blankets

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

44815

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir
ventiliaciniai arba recirkuliaciniai (garų)
gaubtuvai

Fans and ventilating or recycling hoods
of the domestic type
Other small electric domestic appliances
(including vacuum cleaners, kitchen
waste disposers, food mixers, shavers,
hair dryers, smoothing irons, coffee
makers and toasters)
Electric instantaneous or storage water
heaters and immersion heaters; electric

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

44816

Kiti maži elektriniai buitiniai aparatai
(įskaitant dulkių siurblius, virtuvės atliekų
šalintuvus, maisto produktų maišytuvus,
skustuvus, plaukų džiovintuvus, laidynes,
kavinukus ir skrudintuvus)

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

44817

Elektriniai akimirkiniai arba netekančiojo
vandens šildytuvai ir panardinamieji
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šildytuvai; elektriniai patalpų ir
space heating apparatus and soil heating
dirvožemio šildymo aparatai; orkaitės;
apparatus; ovens; cookers, cooking
viryklės, elektriniai kepimo ir virimo stalai,
plates, boiling rings, grillers and roasters
virimo žiedai; grotelės ir krosnelės

Small electric household appliances (SD)

Smulkūs elektriniai namų ūkio prietaisai
(SD)

05.3.2

44831

Poklasyje paminėtų aparatų dalys:
elektromechaniniai buitiniai aparatai,
skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės, su
įmontuotu elektros varikliu; elektriniai
akimirkiniai arba vandens saugyklų bei
panardinamieji kaitintuvai, erdvės
(patalpų) ir žemės (dirvožemio) šildymo
aparatai; elektroterminiai kirpyklų
(šukavimo) aparatai ir rankų džiovintuvai;
elektrinės laidynės; kiti buitiniai
elektroterminiai aparatai

Repair of household appliances (S)

Namų ūkio prietaisų taisymas (S)

05.3.3

54631

Šildymo įrenginių įrengimo paslaugos

Heating installation services

Repair of household appliances (S)

Namų ūkio prietaisų taisymas (S)

05.3.3

73230

Baldų ir kitų buitinių prietaisų
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
furniture and other household appliances

Repair of household appliances (S)

Namų ūkio prietaisų taisymas (S)

05.3.3

87151

Elektrinių namų ūkio reikmenų taisymo
paslaugos

Repair services of electrical household
appliances

Repair of household appliances (S)

Namų ūkio prietaisų taisymas (S)

05.3.3

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

29220

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys
iš odos, kompozicinės odos, lakštinių
plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto
pluošto arba kartono; kelioniniai asmens
tualeto, siuvimo arba batų ar drabužių
valymo rinkiniai

Luggage, handbags and the like, of
leather, composition leather, plastic
sheeting, textile materials, vulcanized
fibre or paperboard; travel sets for
personal toilet, sewing or shoe or clothes
cleaning
Packing cases, boxes, crates, drums and
similar packings, of wood; cable-drums
of wood; pallets, box pallets and other
load boards, of wood; casks, barrels, vats,
tubs and other coopers' products and
parts thereof, of wood (including staves)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

Parts of the following appliances: electromechanical domestic appliances, shavers
and hairclippers, with self-contained
electric motor; electric instantaneous or
storage water heaters, immersion
heaters, space heating apparatus and soil
heating apparatus; electro-thermic hairdressing apparatus and hand dryers;
electric smoothing irons; other electrothermic appliances of a kind used for
domestic purposes

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

31700

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir
panaši medinė tara; mediniai kabelių
būgnai; mediniai padėklai, dėžiniai
padėklai ir kitos apkrovų plokštės;
mediniai konteineriai, statinaitės, kubilai,
puskubiliai ir kiti mediniai kubilų dirbiniai
bei jų dalys (įskaitant šulus)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

31912

Mediniai pietų ir virtuvės indai

Tableware and kitchenware, of wood

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

31913

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji
mediena; medinės papuošalų ar stalo
įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai;
statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai

Wood marquetry and inlaid wood; cases
for jewellery or cutlery, and similar
articles, of wood; statuettes and other
ornaments, of wood
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dirbiniai
Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

31922

Natūraliosios kamštienos dirbiniai;
aglomeruota kamštiena ir panašūs
dirbiniai

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

31923

Dirbiniai iš šiaudų, esparto ir kitų pynimo Manufactures of straw, of esparto or of
medžiagų; pintinės ir kiti pintiniai
other plaiting materials; basketware and
dirbiniai
wickerwork

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

36490

Kiti dirbiniai prekėms transportuoti ar
pakuoti iš plastikų; kamščiai, dangteliai,
gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys iš
plastikų

Other articles for the conveyance or
packing of goods, of plastics; stoppers,
lids, caps and other closures, of plastics

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

36940

Pietų ir virtuvės indai, kiti plastikiniai
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics

37191

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos, skirtos prekėms
gabenti ar pakuoti, išskyrus ampules;
stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti
uždarymo reikmenys

Bottles, jars, phials and other containers,
of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods, except
ampoules; stoppers, lids and other
closures, of glass

37193

Stikliniai indai, naudojami stalui
serviruoti, virtuvėje, tualetui, įstaigoje,
interjerui dekoruoti ir panašiems tikslams
(išskyrus butelius, stiklainius ir panašius
stiklinius gaminius, taip pat puošybinius
gaminius iš degtuvu apdoroto stiklo)

Glassware of a kind used for table,
kitchen, toilet, office, indoor decoration
or similar purposes (except bottles, jars
and the like, of glass, and ornaments of
lamp-worked glass)

Articles of glass n.e.c. (including glass
inners for vacuum flasks, signalling
glassware, glass cubes for mosaics, glass
beads, glass microspheres and
ornaments of lamp-worked glass)
Ceramic tableware, kitchenware, other
household articles and toilet articles

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

05.4.0

Articles of natural cork; agglomerated
cork and articles thereof

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

37199

Niekur kitur nepriskirti stikliniai dirbiniai
(įskaitant vidines stiklines termosams,
signalizavimo stiklo gaminius, stiklinius
kubelius, skirtus mozaikoms, stiklinius
perlus, stiklines mikrosferas ir
puošybinius gaminius iš degtuvu
apdoroto stiklo)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

37221

Keraminiai pietų ir virtuvės indai, kiti
buities ir tualeto reikmenys

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

37222

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai keraminiai Statuettes and other ornamental ceramic
dirbiniai
articles

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

38240

Juvelyriniai dirbiniai ir kiti tauriųjų metalų Jewellery and other articles of precious
arba metalų, plakiruotų tauriaisiais
metal or of metal clad with precious
metalais, dirbiniai; dirbiniai iš gamtinių
metal; articles of natural or cultured
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arba augintinių perlų ar brangiųjų arba
pearls or precious or semi-precious
pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių stones (natural, synthetic or
arba regeneruotų)
reconstructed)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42911

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita
Sinks, wash-basins, baths and other
sanitarijos įranga bei jos dalys iš geležies, sanitary ware and parts thereof, of iron,
plieno, vario arba aliuminio
steel, copper or aluminium
Table, kitchen or other household articles
and parts thereof, of iron, steel, copper
or aluminium; pot scourers and scouring
or polishing pads, gloves and the like, of
iron or steel, copper or aluminium; iron
or steel wool; hand-operated mechanical
appliances, weighing 10 kg or less, used
in the preparation, conditioning or
serving of food or drink

Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42912

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno,
vario arba aliuminio; indų šveitimo
plaušinės, šveitimo arba poliravimo
šluostės ir pirštinės bei panašūs dirbiniai
iš geležies, plieno, vario arba aliuminio;
geležies ar plieno vata; ranka valdomi
mechaniniai aparatai, kurių masė ne
didesnė kaip 10 kg, skirti maistui arba
gėrimams paruošti, laikyti arba pateikti

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42913

Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir
žirklės bei jų geležtės

Knives (except for machines) and
scissors, and blades therefor

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42915

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba
pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

Other articles of cutlery; manicure or
pedicure sets and instruments

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

42916

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai,
torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto
peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs
virtuvės arba stalo įrankiai

Spoons, forks, ladles, skimmers, cakeservers, fish-knives, butter-knives, sugar
tongs and similar kitchen or table ware

Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)
Tanks, casks, drums, cans, boxes and

05.4.0

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Glassware, tableware and household

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų

05.4.0

42931

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės,
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ūkio rykai (SD)

dėžės ir panašūs konteineriai (kitokie
negu suslėgtų ir suskystintų dujų) iš
geležies, plieno arba aliuminio, kurių
talpa ne didesnė kaip 300 litrų, be
pritvirtintų mechaninių arba šiluminių
įrenginių

similar containers (other than for
compressed or liquefied gas) of iron,
steel or aluminium, of a capacity not
exceeding 300 litres, not fitted with
mechanical or thermal equipment

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

42993

Šarvuotos arba sustiprintos
nedegamosios spintos, seifai ir durys bei
seifų, saugyklų pinigams arba
dokumentų dėžėms bei panašiems
gaminiams saugios spynos iš netauriųjų
metalų

Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers
for strong-rooms, cash or deed boxes
and the like, of base metal

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

42996

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš
netauriųjų metalų; fotografijų, paveikslų
arba panašūs rėmai iš netauriųjų metalų;
veidrodžiai iš netauriųjų metalų

Statuettes and other ornaments of base
metal; photograph, picture or similar
frames of base metal; mirrors of base
metal

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

43922

Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles,
kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg)

Weighing machinery (excluding balances
of a sensitivity of 5 cg or better)

utensils (SD)

05.4.0

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

44821

Cooking appliances and plate warmers,
Neelektriniai buitiniai kepimo ir virimo
non-electric, domestic, of iron or steel;
plokštieji kaitintuvai iš ketaus ar plieno;
cooking or heating apparatus of a kind
neelektriniai buitiniai virimo, kepimo arba
used for domestic purposes, non-electric,
šildymo įrenginiai iš vario
of copper

Glassware, tableware and household
utensils (SD)

Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų
ūkio rykai (SD)

05.4.0

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

43220

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai

Pumps for liquids; liquid elevators

43923

Gesintuvai; purkštuvai ir panašūs įtaisai;
garosvaidžiai, smėliasrautės ir panašūs
svaidymo įrenginiai; skysčių arba biriųjų
medžiagų įterpimo, išsklaidimo arba
purškimo mašinos, išskyrus žemės ūkio
arba sodininkystės įtaisus

Fire extinguishers; spray guns and similar
appliances; steam or sand blasting
machines and similar jet projecting
machines; mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying liquids
or powders, except agricultural or
horticultural appliances
Agricultural, horticultural or forestry
machinery for soil preparation or
cultivation; lawn or sports-ground rollers

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44110

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų
ūkio mašinos, naudojamos dirvožemiui
paruošti ar įdirbti; vejų arba sporto
aikštelių volai

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44120

Šienapjovės vejų, parkų arba sporto
aikštelių žolynams pjauti

Mowers for lawns, parks or sportsgrounds

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44160

Skysčių arba biriųjų medžiagų metimo,
išsklaidymo arba purškimo mašinos,

Mechanical appliances for projecting,
dispersing or spraying liquids or powders
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skirtos naudoti žemės ūkyje ar
sodininkystėje

for agriculture or horticulture

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44231

Rankiniai pneumatiniai arba su
įmontuotu neelektriniu varikliu įrankiai

Tools for working in the hand, pneumatic
or with self-contained non-electric motor

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44232

Rankiniai elektromechaniniai įrankiai su
įmontuotu elektros varikliu

Electro-mechanical tools for working in
the hand, with self-contained electric
motor

44240

Minkštojo ar kietojo litavimo ir suvirinimo
mašinos ir aparatai; paviršiaus grūdinimo
dujų liepsna mašinos ir įrenginiai;
elektrinės metalo arba sukepintų metalų
karbidų karštojo purškimo mašinos ir
aparatai

Machinery and apparatus for soldering,
brazing or welding; gas-operated surface
tempering machines and appliances;
electric machines and apparatus for hot
spraying of metals or sintered metal
carbides
Tool holders, self-opening dieheads,
work holders, dividing heads and other
special attachments for machine-tools;
tool-holders for any type of tool for
working in the hand; other parts and
accessories for the goods of class 4421
Leasing or rental services concerning doit-yourself machinery and equipment

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

44251

Įrankių laikikliai, atsiveriančios sriegimo
galvutės, ruošinių laikikliai, dalijimo
galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai;
visų rūšių rankinių įrankių laikikliai; kitos
gaminių ir dirbinių, priskirtų 4421 klasei,
dalys ir reikmenys

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

73270

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto
darbams išperkamosios nuomos ar
nuomos paslaugos

Major tools and equipment (D)

Pagrindiniai įrankiai ir įrenginiai (D)

05.5.1

87159

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
Maintenance and repair services of
įrenginių techninės priežiūros ir remonto
machinery and equipment n.e.c.
paslaugos

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

03190

Kita šiurkščioji mediena (įskaitant
skeltuosius stulpus ir kuolus)

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

31911

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių
Tools, tool bodies, tool handles, broom
rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų
or brush bodies and handles, boot or
korpusai ir kotai, batų ir batelių kurpaliai
shoe lasts and trees, of wood
ir kailiamaučiai

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

36230

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
vulkanizuotos gumos, kitokios negu
kietoji guma

Tubes, pipes and hoses of vulcanised
rubber other than hard rubber

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

36320

Vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų
jungiamosios detalės iš plastikų

Tubes, pipes and hoses, and fittings
therefor, of plastics

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

36940

Pietų ir virtuvės indai, kiti plastikiniai
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics
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05.5.2

36950

Niekur kitur nepriskirti statybos gaminiai
Builders' ware of plastics n.e.c.
iš plastiko
Table, kitchen or other household articles
and parts thereof, of iron, steel, copper
or aluminium; pot scourers and scouring
or polishing pads, gloves and the like, of
iron or steel, copper or aluminium; iron
or steel wool; hand-operated mechanical
appliances, weighing 10 kg or less, used
in the preparation, conditioning or
serving of food or drink

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

42912

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno,
vario arba aliuminio; indų šveitimo
plaušinės, šveitimo arba poliravimo
šluostės ir pirštinės bei panašūs dirbiniai
iš geležies, plieno, vario arba aliuminio;
geležies ar plieno vata; ranka valdomi
mechaniniai aparatai, kurių masė ne
didesnė kaip 10 kg, skirti maistui arba
gėrimams paruošti, laikyti arba pateikti

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

42913

Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir
žirklės bei jų geležtės

Knives (except for machines) and
scissors, and blades therefor

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)

42922

Rankinių įtaisų arba staklių keičiamieji
įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba
išspaudimo (ekstruzijos) štampus,
uolienų arba grunto gręžimo įrankius;
mašinų peiliai; plokštelės, smaigčiai,
antgaliai ir panašūs nepritvirtinti įrankių
reikmenys iš sukepintų metalų karbidų
arba kermeto (metalo keramikos)

Interchangeable tools for hand tools or
for machine-tools, including dies for
drawing or extruding metal, and rock
drilling or earth boring tools; knives for
machines; plates, sticks, tips and the like
for tools, unmounted, of sintered metal
carbides or cermets

42943

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš
Cloth, grill, netting and fencing, of iron,
geležinės, plieninės arba varinės vielos;
steel or copper wire; expanded metal of
išplėstasis metalas iš geležies, plieno arba
iron, steel or copper
vario

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

05.5.2

05.5.2

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

42946

Spygliuota viela iš geležies arba plieno;
susukti lankai arba vienguba plokščioji
viela, taip pat laisvai susukta dviguboji
viela, naudojama aptvarams, iš geležies
arba plieno

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

42991

Geležinės ar plieninės grandinės (išskyrus Chain (except articulated link chain) and
šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir parts thereof, of iron or steel; chain and
jų dalys; varinės grandinės ir jų dalys
parts thereof, of copper

Small tools and miscellaneous

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai

05.5.2

42992

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos
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iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir rėminės
konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis
iš netauriųjų metalų; raktai ir jų dalys iš
netauriųjų metalų; baldų, durų, balno
reikmenų ir panašių gaminių
jungiamosios detales iš netauriųjų metalų

and frames with clasps, incorporating
locks, of base metal; keys and parts
thereof, of base metal; base metal fittings
for furniture, doors, saddlery and the like

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

Agricultural, horticultural or forestry
machinery for soil preparation or
cultivation; lawn or sports-ground rollers

reikmenys (SD)

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

44110

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų
ūkio mašinos, naudojamos dirvožemiui
paruošti ar įdirbti; vejų arba sporto
aikštelių volai

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46121

Elektros transformatoriai

Electrical transformers

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46122

Išlydžio lempų arba vamzdžių balastiniai
įtaisai; statiniai keitikliai; kiti induktoriai

Ballasts for discharge lamps or tubes;
static converters; other inductors
Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, for making
connexions to or in electrical circuits, for
a voltage not exceeding 1000 V

05.5.2

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46212

Elektros aparatūra, skirta ne didesnės
kaip 1000 V įtampos grandinėms
perjungti arba apsaugoti, taip pat
elektrinėms grandinėms prijungti arba
sujungti

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46340

Kiti elektros laidai ne didesnei kaip 1000
V įtampai

Other electric conductors, for a voltage
not exceeding 1000 V

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46410

Galvaniniai elementai ir galvaninės
baterijos

Primary cells and primary batteries

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46420

Elektros akumuliatoriai

Electric accumulators

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

46510

Kaitinamosios ar išlydžio lempos;
lankinės lempos

Electric filament or discharge lamps; arc
lamps
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46531

Nešiojamosios elektros lempos,
maitinamos savo energijos šaltinio
(išskyrus skirtus dviračiams arba
variklinėms transporto priemonėms);
lubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai
(išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto
magistralėms apšviesti); stalinės, įstaigos,
naktinės arba grindinės elektros lempos;
neelektriniai žibintai ir šviestuvai;
šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs dirbiniai

Portable electric lamps designed to
function by their own source of energy
(except those for cycles or motor
vehicles); electric ceiling or wall lighting
fittings (except those for lighting public
open spaces or thorough-fares); electric
table, desk, bedside or floor-standing
lamps; non-electrical lamps and lighting
fittings; illuminated signs, illuminated
name-plates and the like

46920

Elektriniai garsinės arba vaizdinės
signalizacijos aparatai, išskyrus
naudojamus dviračiams arba variklinėms
transporto priemonėms, taip pat išskyrus
elektromechaninius transporto
priemonių eismo reguliavimo įrenginius

Electric sound or visual signalling
apparatus, except for cycles or motor
vehicles, and except electro-mechanical
traffic control equipment for transport
facilities

48233

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio
matavimo prietaisai (įskaitant matuokles
ir matavimo juostas, mikrometrus ir
slankmačius)

Instruments for measuring length, for use
in the hand (including measuring rods
and tapes, micrometers and callipers)
n.e.c.
Instruments and apparatus for measuring
or checking the flow, level, pressure or
other variables of liquids or gases, except
navigational, hydrological or
meteorological instruments and
appliances, gas or liquid supply meters
and automatic regulating or controlling
instruments and apparatus

CPC 1.0 red. Name

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

48252

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba
kitų parametrų matavimo ir tikrinimo
prietaisai, išskyrus navigacijos,
hidrologijos arba meteorologijos
prietaisus ir įtaisus, dujų ar skysčių
tiekimo skaitikliai ir automatinio
reguliavimo arba valdymo prietaisai ir
aparatai

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

48265

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar
tikrinimo, reguliavimo ar valdymo
prietaisai, įtaisai ir mašinos

Measuring, checking, regulating or
controlling instruments, appliances and
machines n.e.c.

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

49930

Niekur kitur nepriskirtos mechaniškai
nevaldomos transporto priemonės

Vehicles n.e.c., not mechanically
propelled

Small tools and miscellaneous
accessories (SD)

Smulkūs įrankiai ir įvairūs pagalbiniai
reikmenys (SD)

05.5.2

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

01930

Augalai ir augalų dalys, dažniausiai
naudojamos parfumerijoje, farmacijoje
arba kaip insekticidai, fungicidai ar
panašiems tikslams

Plants and parts of plants used primarily
in perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or similar
purposes

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio

05.6.1

24120

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti

Ethyl alcohol and other spirits,
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prekės (ND)

denatūruoti įvairaus stiprumo spiritai

denatured, of any strength

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

27190

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant
grindų, indų, dulkių šluostes ir panašias
valymo šluostes, gelbėjimo liemenes ir
gelbėjimo juostas)

Other made-up textile articles (including
floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

27310

Virvelės, laivavirvės, virvės ir kabeliai

Twine, cordage, rope and cables

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

27998

Techninės paskirties tekstilės medžiagos
ir dirbiniai (įskaitant dagčius, kaitinimo
tinklelius, žarnas, pavarų ir konvejerių
juostas, sietų ir koštuvų audinius)

Textile products and articles for technical
uses (including wicks, gas mantles,
hosepiping, transmission or conveyor
belts, bolting cloth and straining cloth)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

28243

Drabužiai ir drabužių priedai iš plastikų
(įskaitant pirštines)

Apparel and clothing accessories of
plastics (incl. gloves)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

29110

Chamois leather; patent leather and
Zomša (zomšinė oda); lakinė oda ir lakinė
patent laminated leather; metallised
laminuota oda; metalizuota oda
leather

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

31911

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių
Tools, tool bodies, tool handles, broom
rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų
or brush bodies and handles, boot or
korpusai ir kotai, batų ir batelių kurpaliai
shoe lasts and trees, of wood
ir kailiamaučiai

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

32137

Augalinis pergamentas, pergamentinis
popierius, vaškuotės, pergaminas ir kitas
blizgintas skaidrusis arba pusiau skaidrus
popierius

Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine and
other glazed transparent or translucent
papers

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

32152

Popieriniai maišai ir krepšiai

Sacks and bags of paper

32153

Dėžutės, dėžės, apvalkalai, įrašų laikmenų
vokai ir kita pakavimo tara (išskyrus
maišus, krepšius) iš popieriaus, kartono,
celiuliozinės vatos ar celiuliozės pluoštų
audinių; kartotekų dėžės, pašto dėtuvės ir
panašūs dirbiniai iš popieriaus arba
kartono, naudojami įstaigose,
parduotuvėse ar kitur

Cartons, boxes, cases, record sleeves and
other packing containers (except bags) of
paper, paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres; box files, letter
trays, and similar articles, of paper or
paperboard of a kind used in offices,
shops or the like

32193

Tualetinis popierius, popierinės nosinės,
rankšluosčiai, stalo servetėlės, popieriniai
vystyklai, tamponai ir panašūs namų ūkio,
higienos arba ligoninės reikmenys ir

Toilet paper, handkerchiefs, towels,
serviettes, napkins for babies, tampons,
and similar household, sanitary or
hospital articles, and articles of apparel,

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)
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drabužiai iš popieriaus masės, popieriaus,
of paper pulp, paper, cellulose wadding
celiuliozinės vatos arba celiuliozės
or webs of cellulose fibres
pluoštų audinių

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

05.6.1

32199

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata
ir celiuliozės pluoštų audiniai, supjaustyti
pagal matmenis arba formą; ritininis
blokelių ar vamzdelių pavidalo rūkomasis
popierius, kurio plotis neviršija 5 cm; kiti
dirbiniai iš popieriaus masės, popieriaus,
kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluoštų audinių

Other paper, paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres, cut
to size or shape; cigarette paper, in
booklets or tubes, or in rolls of a width
not exceeding 5 cm; other articles of
paper pulp, paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

33330

Kitos lengvosios naftos alyvos ir
lengvosios alyvos gautos iš bituminės
mineralinės žaliavos (išskyrus
neapdorotas); kiti, niekur kitur nepriskirti,
lengvieji produktai, turintys ne mažiau
kaip 70% masės naftos alyvų arba alyvų,
gautų iš bituminės mineralinės žaliavos
(išskyrus neapdorotas), be to, šios alyvos
yra pagrindinės sudėtinės jų dalys

Other light petroleum oils and light oils
obtained from bituminous minerals
(other than crude); light preparations
n.e.c. containing not less than 70 per
cent by weight of petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals
(other than crude), these oils being the
basic constituents of the preparations
Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax,
ozokerite, lignite wax, peat wax, other
mineral waxes, and similar products;
petroleum coke, petroleum bitumen and
other residues of petroleum oils or of oils
obtained from bituminous materials

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

33500

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis
naftos parafinas, anglies dulkių vaškas,
ozokeritas (kalnų vaškas), rusvųjų anglių
vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai
vaškai ir panašūs produktai; naftos
koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų
ar alyvų, gautų iš bituminės mineralinės
žaliavos, likučiai

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

34240

Triamonio fosfatai; niekur kitur
nepriskirtos neorganinių rūgščių ir
metalų druskos bei peroksidruskos

Phosphates of triammonium; salts and
peroxysalts of inorganic acids and metals
n.e.c.
Salts of oxometallic or peroxometallic
acids; colloidal precious metals and
compounds thereof; other inorganic
chemicals n.e.c.; compressed air;
amalgams

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

34250

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių
druskos; tauriųjų metalų koloidai ir jų
junginiai; kiti, niekur kitur nepriskirti,
neorganiniai chemikalai; suslėgtasis oras;
amalgamos

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

34611

Azoto rūgštis; sieros ir azoto rūgščių
mišiniai; amoniakas

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

34620

Pesticidai

Pesticides

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35310

Organinės veikliosios paviršiaus
medžiagos, išskyrus muilą

Organic surface active agents, except
soap
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Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35321

Muilas; organinės veikliosios paviršiaus
medžiagos ir preparatai naudojami kaip
muilas; įmirkyti, vilkti arba dengti muilu
arba plovikliu popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35322

Plovikliai ir skalbikliai

Detergents and washing preparations

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35331

Patalpų oro kvepinimo preparatai arba
gaivikliai

Preparations for perfuming or
deodorizing rooms

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35332

Dirbtiniai ir paruošti vaškai

Artificial waxes and prepared waxes

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35333

Poliravimo priemonės ir kremai avalynės, Polishes and creams, for footwear,
baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo furniture, floors, coachwork, glass or
priežiūrai
metal

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35334

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti
poliravimo preparatai

Scouring pastes and powders and other
scouring preparations

35410

Eteriniai aliejai ir koncentratai,
vandeniniai distiliatai ir jų vandeniniai
tirpalai; kvapieji dervų ekstraktai; eterinio
aliejaus deterpenacijos šalutiniai
terpeniniai produktai; kvapiųjų medžiagų
mišiniai, naudojami pramonėje kaip
žaliavos

Essential oils and concentrates, aqueous
distillates and aqueous solutions thereof;
resinoids; terpenic by-products of the
deterpenation of essential oils; mixtures
of odoriferous substances of a kind used
as raw materials in industry

35420

Glues and gelatine, peptones and their
Klijai ir želatina, peptonai ir jų dariniai bei
derivatives, and related products;
panašūs produktai; kazeinatai ir kiti
caseinates and other casein derivatives;
kazeino dariniai; albuminatai ir kiti
albuminates and other albumin
albuminų dariniai
derivatives
Modelling pastes; "dental wax" or "dental
impression compounds"; other
preparations for use in dentistry with a
basis of plaster; preparations and
charges for fire-extinguishers; charged
fire-extinguishing grenades; prepared
culture media for development of microorganisms; composite diagnostic or
laboratory reagents n.e.c.

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

05.6.1

Soap; organic surface-active products
and preparations for use as soap; paper,
wadding, felt and nonwovens,
impregnated, coated or covered with
soap or detergent

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35440

Modeliavimo pastos; odontologiniai
vaškai ar odontologiniai dantų atspaudų
mišiniai; kiti preparatai, skirti
odontotologijai, daugiausia pagaminti iš
gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai;
užpildytos gesinimo granatos; paruoštos
terpės skirtos mikroorganizmų kultūroms
auginti; kiti, niekur kitur nepriskirti,
sudėtiniai diagnostiniai arba
laboratoriniai reagentai

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

05.6.1

36260

Drabužiai, drabužių priedai (įskaitant

Articles of apparel and clothing

Non-durable household goods (ND)
Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40
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pirštines) iš vulkanizuotos gumos,
kitokios negu kietoji guma

accessories (including gloves) of
vulcanised rubber other than hard rubber

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36320

Vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų
jungiamosios detalės iš plastikų

Tubes, pipes and hoses, and fittings
therefor, of plastics
Plates, sheets, film, foil and strip, of
plastics, not self-adhesive, non-cellular
and not reinforced, laminated, supported
or similarly combined with other
materials

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36330

Nelipnios plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos ir juostelės iš plastikų, neakytų,
nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir
panašiai nesujungtų su kitomis
medžiagomis

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36410

Maišai ir krepšiai iš plastikų

Sacks and bags, of plastics

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36490

Kiti dirbiniai prekėms transportuoti ar
pakuoti iš plastikų; kamščiai, dangteliai,
gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys iš
plastikų

Other articles for the conveyance or
packing of goods, of plastics; stoppers,
lids, caps and other closures, of plastics

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36920

Lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos, juostelės, juostos ir kiti plokštieji
fasoniniai gaminiai iš plastikų

Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
tape, strip and other flat shapes, of
plastics

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36940

Pietų ir virtuvės indai, kiti plastikiniai
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.

38911

Plunksnos (rašaliniai rašytuvai),
dauginimo stilografai, pieštukai, laikikliai
plunksnoms, pieštukams ir panašūs
laikikliai, jų dalys; spalvoti pieštukai,
pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai
pieštukai ir kreidos

Pens, duplicating stylos, pencils, penholders, pencil-holders and similar
holders, and parts thereof; crayons,
pencil leads, pastels, drawing charcoals
and chalks

Brooms, brushes, hand-operated
mechanical floor sweepers (not
motorised), mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller squeegees)

Matches

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

38993

Šluotos, šepečiai, rankiniai mechaniniai
grindų šlavimo įtaisai (be variklio),
plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių
šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti
naudoti šluotų arba šepečių gamyboje;
dažymo padėklai ir velenėliai; valytuvai
su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams,
šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio

05.6.1

38998

Degtukai
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Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

prekės (ND)

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Non-durable household goods (ND)

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio
prekės (ND)

05.6.1

41535

Aliumininė folija, kurios storis neviršija
0,2 mm

Foil, of aluminium, of a thickness not
exceeding 0.2 mm

42912

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno,
vario arba aliuminio; indų šveitimo
plaušinės, šveitimo arba poliravimo
šluostės ir pirštinės bei panašūs dirbiniai
iš geležies, plieno, vario arba aliuminio;
geležies ar plieno vata; ranka valdomi
mechaniniai aparatai, kurių masė ne
didesnė kaip 10 kg, skirti maistui arba
gėrimams paruošti, laikyti arba pateikti

Table, kitchen or other household articles
and parts thereof, of iron, steel, copper
or aluminium; pot scourers and scouring
or polishing pads, gloves and the like, of
iron or steel, copper or aluminium; iron
or steel wool; hand-operated mechanical
appliances, weighing 10 kg or less, used
in the preparation, conditioning or
serving of food or drink

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)

42944

Vinys, plačiagalvės vinutės, apkabos
(išskyrus juostines apkabas), sraigtai,
varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės,
kaiščiai, vielokaiščiai, poveržlės ir panašūs
dirbiniai iš geležies, plieno, vario arba
aliuminio

Nails, tacks, staples (except staples in
strips), screws, bolts, nuts, screw hooks,
rivets, cotters, cotter-pins, washers and
similar articles, of iron, steel, copper or
aluminium

42997

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai,
ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjimo adatos
ir panašūs rankų darbui skirti dirbiniai iš
geležies arba plieno; kiti, niekur kitur
nepriskirti, žiogeliai ir smeigtukai iš
geležies arba plieno; sąsagos,
konstrukcijos su sąsagomis, sagtys,

Sewing needles, knitting needles,
bodkins, crochet hooks, embroidery
stilettos and similar articles, for use in the
hand, of iron or steel; safety pins and
other pins of iron or steel n.e.c.; clasps,
frames with clasps, buckles, buckleclasps, hooks, eyes, eyelets and the like,

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)

Non-durable household goods (ND)
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sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės,
ąselės ir panašūs dirbiniai iš netauriųjų
metalų, skirti drabužiams, avalynei,
apdangalams, rankinėms, kelionės
reikmenims arba kitiems gataviems
dirbiniams bei gaminiams; vamzdelinės
arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš
netauriųjų metalų; perliukai ir blizgučiai iš
netauriųjų metalų

of base metal, of a kind used for
clothing, footwear, awnings, handbags,
travel goods or other made-up articles;
tubular or bifurcated rivets, of base
metal; beads and spangles of base metal

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

43923

Gesintuvai; purkštuvai ir panašūs įtaisai;
garosvaidžiai, smėliasrautės ir panašūs
svaidymo įrenginiai; skysčių arba biriųjų
medžiagų įterpimo, išsklaidimo arba
purškimo mašinos, išskyrus žemės ūkio
arba sodininkystės įtaisus

Fire extinguishers; spray guns and similar
appliances; steam or sand blasting
machines and similar jet projecting
machines; mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying liquids
or powders, except agricultural or
horticultural appliances

44640

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 4461 klasei,
dalys; gaminių ir dirbinių, priskirtų 44621
poklasiui, dalys, išskyrus veltinių arba
neaustinių medžiagų gamybos ar
apdailos ir skrybėlių gamybos formų
mašinas ir įrangą; gaminių ir dirbinių,
priskirtų 44622 poklasiui, dalys; buitinių
arba skalbyklų skalbimo mašinų ir
tekstilės džiovinimo mašinų, kurių talpa
ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių,
dalys; gaminių ir dirbinių, priskirtų 44623
poklasiui, dalys (įskaitant siuvamųjų
mašinų adatas ir baldus, stovus ir
dangčius siuvamosioms mašinoms);
gaminių ir dirbinių, priskirtų 44630

Parts for the goods of class 4461; parts
for the goods of subclass 44621, except
parts of machinery for the manufacture
or finishing of felt or nonwovens and
blocks for making hats; parts for the
goods of subclass 44622; parts of
household or laundry-type washing
machines and textile drying machines,
each of a dry linen capacity not
exceeding 10 kg; parts for the goods of
subclass 44623 (including sewing
machine needles and furniture, bases
and covers for sewing machines); parts
for the goods of subclass 44630
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poklasiui, dalys
Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

73230

Baldų ir kitų buitinių prietaisų
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
furniture and other household appliances

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

73250

Namų ūkio skalbinių išperkamosios
nuomos ar nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
household linen

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

85122

Aprūpinimo namų ūkio personalu
paslaugos

Supply of domestic help personnel
services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

85310

Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir
deratizacijos paslaugos

Disinfecting and exterminating services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

85320

Langų valymo paslaugos

Window cleaning services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

85330

Bendrosios valymo paslaugos

General cleaning services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

86112

Sodininkystės ir kraštovaizdžio tvarkymo
Gardening and landscaping services
paslaugos

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

97110

Moneta valdomų skalbyklų paslaugos

Coin-operated laundry services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

97120

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant
kailinių gaminių valymo paslaugas)

Dry cleaning services (including fur
product cleaning services)

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

97130

Kitų tekstilės gaminių valymo paslaugos

Other textile cleaning services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

97140

Lyginimo paslaugos

Pressing services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

97150

Dažymo ir spalvinimo paslaugos

Dyeing and colouring services

Domestic services and household
services (S)

Tarnų ir namų priežiūros paslaugos (S)

05.6.2

98000

Namų ūkio paslaugos

Domestic services

01930

Augalai ir augalų dalys, dažniausiai
naudojamos parfumerijoje, farmacijoje
arba kaip insekticidai, fungicidai ar
panašiems tikslams

Plants and parts of plants used primarily
in perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or similar
purposes
Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less than
80% vol; spirits, liqueurs and other
spirituous beverages

Pharmaceutical products (ND)

Farmacijos gaminiai (ND)

06.1.1

Pharmaceutical products (ND)

Farmacijos gaminiai (ND)

06.1.1

24130

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
mažesnė kaip 80% tūrio; spiritas, likeris ir
kiti spirituoti gėrimai

Pharmaceutical products (ND)

Farmacijos gaminiai (ND)

06.1.1

35260

Vaistai terapijai ar profilaktikai

Medicaments, for therapeutic or
prophylactic uses

Pharmaceutical products (ND)

Farmacijos gaminiai (ND)

06.1.1

35290

Kiti farmaciniai medicinos ar chirurgijos

Other pharmaceutical products or
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produktai ir dirbiniai

articles for medical or surgical purposes
Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less than
80% vol; spirits, liqueurs and other
spirituous beverages

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

24130

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
mažesnė kaip 80% tūrio; spiritas, likeris ir
kiti spirituoti gėrimai

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

28210

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti Panty hose, tights, stockings, socks and
panašūs megzti arba nerti gaminiai
other hosiery, knitted or crocheted

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

35260

Vaistai terapijai ar profilaktikai

Medicaments, for therapeutic or
prophylactic uses

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

35290

Kiti farmaciniai medicinos ar chirurgijos
produktai ir dirbiniai

Other pharmaceutical products or articles
for medical or surgical purposes

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

36260

Drabužiai, drabužių priedai (įskaitant
pirštines) iš vulkanizuotos gumos,
kitokios negu kietoji guma

Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves) of
vulcanised rubber other than hard rubber

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

48150

Kiti instrumentai ir įtaisai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje arba
veterinarijoje (įskaitant švirkštus, adatas,
kateterius, kaniules, niekur kitur
nepriskirtus oftalmologijos instrumentus
bei įtaisus ir niekur kitur nepriskirtus
elektrinius medicinos aparatus)

Other instruments and appliances used
in medical, surgical or veterinary sciences
(including syringes, needles, catheters,
cannulae, ophthalmic instruments and
appliances n.e.c. and electro-medical
apparatus n.e.c.)

48251

Hydrometers and similar floating
Areometrai ir panašūs plūdrieji prietaisai,
instruments, thermometers, pyrometers,
termometrai, pirometrai, barometrai,
barometers, hygrometers and
higrometrai ir psichrometrai
psychrometers

48253

Prietaisai ir aparatai fizikinei arba
cheminei analizei atlikti, klampumui,
poringumui, plėtrumui, paviršiaus
įtempimui arba panašiems parametrams
matuoti arba tikrinti, šilumos, garso arba
šviesos kiekybinėms charakteristikoms
matuoti arba tikrinti

Instruments and apparatus for physical
or chemical analysis, for measuring or
checking viscosity, porosity, expansion,
surface tension or the like, or for
measuring or checking quantities of heat,
sound or light
Electro-diagnostic apparatus, and ultraviolet or infra-red ray apparatus, used in
medical, surgical, dental or veterinary
sciences
Other instruments and appliances used

Other medical products (ND)

Other medical products (ND)

Other medical products (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

Kiti medicinos gaminiai (ND)

06.1.2

06.1.2

06.1.2

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

48120

Elektriniai diagnostikos ultravioletinės
arba infraraudonosios spinduliuotės
aparatai, naudojami medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje

Therapeutic appliances and equipment

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

48150

Kiti instrumentai ir įtaisai, naudojami
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(D)

medicinoje, chirurgijoje arba
veterinarijoje (įskaitant švirkštus, adatas,
kateterius, kaniules, niekur kitur
nepriskirtus oftalmologijos instrumentus
bei įtaisus ir niekur kitur nepriskirtus
elektrinius medicinos aparatus)

in medical, surgical or veterinary sciences
(including syringes, needles, catheters,
cannulae, ophthalmic instruments and
appliances n.e.c. and electro-medical
apparatus n.e.c.)

Therapeutic appliances and equipment
(D)

48160

Mechanoterapijos įtaisai; masažo
aparatai; psichologinio tinkamumo testų
aparatai; ozono terapijos, deguonies
terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio
kvėpavimo arba kiti terapiniai kvėpavimo
aparatai; kiti kvėpavimo įtaisai ir
dujokaukės (išskyrus saugos kaukes be
mechaninių dalių ir keičiamų filtrų)

Mechano-therapy appliances; massage
apparatus; psychological aptitude-testing
apparatus; ozone therapy, oxygen
therapy, aerosol therapy, artificial
respiration or other therapeutic
respiration apparatus; other breathing
appliances and gas masks (excluding
protective masks having neither
mechanical parts nor replaceable filters)

48170

Ortopediniai įtaisai; įtvarai ir kiti lūžių
gydymo įtaisai; dirbtinės kūno dalys;
klausos aparatai ir kiti aparatai, dedami
ant kūno, nešiojami arba implantuojami į
kūną, skirti fiziniam trūkumui arba
negaliai kompensuoti

Orthopaedic appliances; splints and
other fracture appliances; artificial parts
of the body; hearing aids and other
appliances which are worn or carried, or
implanted in the body, to compensate
for a defect or disability

48180

Medicininiai, chirurginiai, odontologiniai
arba veterinariniai baldai; kirpėjų kėdės ir
panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir
pakėlimo įtaisais

Medical, surgical, dental or veterinary
furniture; barbers' chairs and similar
chairs, having rotating as well as both
reclining and elevating movements

48253

Prietaisai ir aparatai fizikinei arba
cheminei analizei atlikti, klampumui,
poringumui, plėtrumui, paviršiaus
įtempimui arba panašiems parametrams
matuoti arba tikrinti, šilumos, garso arba
šviesos kiekybinėms charakteristikoms
matuoti arba tikrinti

Instruments and apparatus for physical
or chemical analysis, for measuring or
checking viscosity, porosity, expansion,
surface tension or the like, or for
measuring or checking quantities of heat,
sound or light

48311

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų
grįžtės; optinių skaidulų kabeliai (išskyrus
sudarytus iš atskirai padengtų
šviesolaidinių skaidulų); poliarizacinių
medžiagų lakštai ir plokštės; lęšiai,
prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai
elementai (išskyrus elementus iš optiškai
neapdirbto stiklo), aptaisyti arba
neaptaisyti, išskyrus skirtus
fotoaparatams, projektoriams,
fotografiniams didintuvams ir

Optical fibres and optical fibre bundles;
optical fibre cables (except those made
up of individually sheathed fibres); sheets
and plates of polarising material; lenses,
prisms, mirrors and other optical
elements (except of glass not optically
worked), whether or not mounted, other
than for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Therapeutic appliances and equipment
(D)
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06.1.3

06.1.3

06.1.3

06.1.3

06.1.3
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mažintuvams
Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

48312

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai
ar kiti panašūs įtaisai

Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

48313

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų Frames and mountings for spectacles,
rėmeliai ir įtvarai
goggles or the like

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

48352

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų Parts of frames and mountings for
rėmelių ir įtvarų dalys
spectacles, goggles or the like

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

49922

Invalidų vežimėliai

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

49942

Dviračių ir kitų pedalinių transporto
Parts and accessories of bicycles and
priemonių, be variklio, ir invalidų
other cycles, not motorised, and of
vežimėlių dalys bei pagalbiniai reikmenys invalid carriages

Therapeutic appliances and equipment
(D)

Terapiniai aparatai ir įranga (D)

06.1.3

87154

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų
taisymo paslaugos

Repair services of medical, precision and
optical instruments

Medical services (S)

Medicinos paslaugos (S)

06.2.1

93121

Bendrosios medicinos paslaugos

General medical services

Medical services (S)

Medicinos paslaugos (S)

06.2.1

93122

Specializuotosios medicinos paslaugos

Specialized medical services

Dental services (S)

Odontologijos paslaugos (S)

06.2.2

93123

Odontologijos paslaugos

Dental services
Leasing or rental services concerning
other goods n.e.c.

Invalid carriages

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

73290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, daiktų
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

85124

Aprūpinimo medicinos personalu
paslaugos

Supply of medical personnel services

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

93122

Specializuotosios medicinos paslaugos

Specialized medical services

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

93191

Gimdymo ir susijusios paslaugos, slaugos Deliveries and related services, nursing
paslaugos, fizioterapijos ir paramedicinos services, physiotherapeutic and parapaslaugos
medical services

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

93192

Greitosios pagalbos paslaugos

Ambulance services
Residential health facilities services other
than hospital services

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

93193

Stacionarių gydymo įstaigų, išskyrus
ligonines, paslaugos

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

93199

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių
sveikatos priežiūros paslaugos

Other human health services n.e.c.

Paramedical services (S)

Paramedicinos paslaugos (S)

06.2.3

97230

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Physical well-being services

Hospital services (S)

Ligoninių paslaugos (S)

06.3.0

93110

Ligoninių paslaugos

Hospital services

49113

Automobiliai ir kitos keleivinės variklinės
transporto priemonės (išskyrus viešojo
naudojimo transporto priemones,
transporto priemones, pritaikytas važiuoti
sniegu, golfo automobiliukus ir panašias
variklines transporto

Motor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport of
persons (except public-transport type
vehicles, vehicles specially designed for
travelling on snow, and golf cars and
similar vehicles)

Motor cars (D)
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priemones)
Motor cars (D)

Automobiliai (D)

07.1.1

49114

Niekur kitur nepriskirtos krovininės
variklinės transporto priemonės

Motor vehicles n.e.c. for the transport of
goods

Motor cycles (D)

Motociklai (D)

07.1.2

49116

Variklinės transporto priemonės važiuoti
sniegu; golfo automobiliukai ir panašios
variklinės transporto priemonės

Motor vehicles, for the transport of
persons, specially designed for travelling
on snow; golf cars and similar vehicles

49911

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis
kaip 50 cm3

Motorcycles and cycles fitted with an
auxiliary motor, with reciprocating
internal combustion piston engine of a
cylinder capacity not exceeding 50 cc

49912

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip
50 cm3

Motorcycles and cycles fitted with an
auxiliary motor, with reciprocating
internal combustion piston engine of a
cylinder capacity exceeding 50 cc
Motorcycles and cycles fitted with an
auxiliary motor, other than those with
reciprocating internal combustion piston
engines; side-cars

Motor cycles (D)

Motor cycles (D)

Motociklai (D)

Motociklai (D)

07.1.2

07.1.2

Motor cycles (D)

Motociklai (D)

07.1.2

49913

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
varikliais, kitokiais negu stūmokliniai
vidaus degimo varikliai; priekabos

Bicycles (D)

Dviračiai (D)

07.1.3

49921

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto
priemonės, be variklio

Bicycles and other cycles, not motorised

Bicycles (D)

Dviračiai (D)

07.1.3

49930

Niekur kitur nepriskirtos mechaniškai
nevaldomos transporto priemonės

Vehicles n.e.c., not mechanically
propelled

Animal drawn vehicles (D)

Gyvulių traukiami vežimai (D)

07.1.4

02111

Gyvi stambieji raguočiai

Bovine cattle, live

Animal drawn vehicles (D)

Gyvulių traukiami vežimai (D)

07.1.4

02113

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Horses, asses, mules and hinnies, live

Animal drawn vehicles (D)

Gyvulių traukiami vežimai (D)

07.1.4

02129

Kiti gyvi gyvuliai

Other live animals
Saddlery and harness, for any animal, of
any material

Animal drawn vehicles (D)

Gyvulių traukiami vežimai (D)

07.1.4

29210

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno
reikmenys ir pakinktai įvairiems
gyvūnams`

Animal drawn vehicles (D)

Gyvulių traukiami vežimai (D)

07.1.4

49930

Niekur kitur nepriskirtos mechaniškai
nevaldomos transporto priemonės

Vehicles n.e.c., not mechanically
propelled
Other furnishing articles n.e.c.; sets of
woven fabric and yarn for making up into
rugs, tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile articles, put
up in packings for retail sale

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

27140

Kiti, niekur kitur nepriskirti, baldams ir
būstui dekoruoti skirti dirbiniai; audinių ir
verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams,
gobelenams, staltiesėms, servetėlėms
arba panašiems tekstilės dirbiniams
gaminti, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

35110

Dažai ir lakai (įskaitant emalinius dažus ir Paints and varnishes (including enamels
politūrą); paruošti pigmentai, paruošti
and lacquers); prepared pigments,
drumstikliai ir paruošti dažai, stiklėjantys prepared opacifiers and prepared
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emaliniai dažai ir glazūros, aplipdai
(angobai), skysti liustriniai dažai ir
panašūs preparatai, naudojami
keramikos, emalio ar stiklo pramonėje;
fritas ir kitas miltelių, granulių arba
kruopelyčių pavidalo stiklas; paruošti
vandeniniai pigmentai, naudojami odų
apdailai; paruošti džiovikliai; pigmentai
disperguoti nevandeninėje terpėje ir
naudojami dažams gaminti; spaudos
folija; dažikliai ir kitos dažiosios
medžiagos, supakuotos mažmeninei
prekybai; langų glaistai, sodo tepalai,
kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir
kitos mastikos; gruntai; neatsparios
ugniai pastatų sienų, grindų ir lubų
paviršiaus dangos; niekur kitur nepriskirti
sudėtiniai organiniai tirpikliai ir
skiedikliai; paruoštos dažų arba lakų
pašalinimo priemonės

colours, vitrifiable enamels and glazes,
engobes, liquid lustres and similar
preparations, of a kind used in the
ceramic, enamelling or glass industry;
glass frit and other glass in the form of
powder, granules or flakes; prepared
water pigments of a kind used for
finishing leather; prepared driers;
pigments dispersed in non-aqueous
media, of a kind used in the manufacture
of paints; stamping foils; dyes and other
colouring matter, put up for retail sale;
glaziers' putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and other
mastics; painters' fillings; non-refractory
surfacing preparations for walls, floors
and ceilings; organic composite solvents
and thinners n.e.c.; prepared paint or
varnish removers

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

35333

Poliravimo priemonės ir kremai avalynės, Polishes and creams, for footwear,
baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo furniture, floors, coachwork, glass or
priežiūrai
metal

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36111

Naujos guminės variklinių automobilių
pneumatinės padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on motor cars

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36112

Naujos guminės motociklų arba dviračių
pneumatinės padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on motor cycles or bicycles

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36114

Kameros, pilnavidurės arba pusiau
pneumatinės padangos, keičiami
padangų protektoriai ir padangų
ratjuostės iš gumos

Inner tubes, solid or cushion tyres,
interchangeable tyre treads and tyre
flaps, of rubber

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36120

Restauruotos pneumatinės guminės
padangos

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36230

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš
vulkanizuotos gumos, kitokios negu
kietoji guma

Tubes, pipes and hoses of vulcanised
rubber other than hard rubber
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Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36240

Vulkanizuotos gumos konvejerių juostos Conveyor or transmission belts or
ir perdavimo diržai ar diržinės pavaros
belting, of vulcanised rubber

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

37115

Beskeveldris stiklas

Safety glass

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

37116

Stikliniai veidrodžiai; sienų izoliaciniai
daugialypiai elementai iš stiklo

Glass mirrors; multiple walled insulating
units of glass

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

39260

Naudotos pneumatinės guminės
padangos

Used pneumatic tyres of rubber

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

42991

Geležinės ar plieninės grandinės (išskyrus Chain (except articulated link chain) and
šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir parts thereof, of iron or steel; chain and
jų dalys; varinės grandinės ir jų dalys
parts thereof, of copper

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)
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Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos
iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir rėminės
konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis
iš netauriųjų metalų; raktai ir jų dalys iš
netauriųjų metalų; baldų, durų, balno
reikmenų ir panašių gaminių
jungiamosios detales iš netauriųjų metalų

Padlocks and locks, of base metal; clasps
and frames with clasps, incorporating
locks, of base metal; keys and parts
thereof, of base metal; base metal fittings
for furniture, doors, saddlery and the like

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)
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Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43121

Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus Spark-ignition reciprocating internal
degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų
combustion piston engines, of a cylinder
tūris ne didesnis kaip 1000 cm3
capacity not exceeding 1000 cc

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43122

Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus Spark-ignition reciprocating internal
degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų
combustion piston engines, of a cylinder
tūris didesnis kaip 1000 cm3
capacity exceeding 1000 cc

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43123

Slėginio uždegimo stūmokliniai vidaus
degimo varikliai (dyzeliniai), naudojami
transporto priemonėse, išskyrus
geležinkelio ir tramvajaus riedmenis

Compression-ignition internal
combustion piston engines, of a kind
used for the propulsion of vehicles other
than railway or tramway rolling stock

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43220

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai

Pumps for liquids; liquid elevators

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43230

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba
kitų dujų kompresoriai

Air or vacuum pumps; air or other gas
compressors

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43240

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų Taps, cocks, valves and similar appliances
ar panašių reikmenų čiaupai, vožtuvai,
for pipes, boiler shells, tanks, vats or the
sklendės ir panašūs elementai
like
Transmission shafts and cranks; bearing
housings and plain shaft bearings; gears
and gearing; ball or roller screws, gear
boxes and other speed changers;
flywheels and pulleys; clutches and shaft
couplings; articulated link chain

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43320

Perdavimo (transmisijos) velenai ir
skriejikai; guolių korpusai ir velenų
slydimo guoliai; krumpliaračiai ir
krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai
pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti
greičio keitikliai; smagračiai ir skriemuliai;
sankabos ir velenų movos; šarnyrinės
plokščiagrandės grandinės

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43510

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, kitokie
negu skipiniai keltuvai; gervės ir
vertikaliosios gervės (špiliai); kėlikliai

Pulley tackle and hoists other than skip
hoists; winches and capstans; jacks

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43915

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų
arba oro ėmiklių filtrai

Oil filters, petrol filters and air intake
filters for internal combustion engines
Fire extinguishers; spray guns and similar
appliances; steam or sand blasting
machines and similar jet projecting
machines; mechanical appliances for
projecting, dispersing or spraying liquids
or powders, except agricultural or
horticultural appliances
Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, for making

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

43923

Gesintuvai; purkštuvai ir panašūs įtaisai;
garosvaidžiai, smėliasrautės ir panašūs
svaidymo įrenginiai; skysčių arba biriųjų
medžiagų įterpimo, išsklaidimo arba
purškimo mašinos, išskyrus žemės ūkio
arba sodininkystės įtaisus

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys

07.2.1

46212

Elektros aparatūra, skirta ne didesnės
kaip 1000 V įtampos grandinėms
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perjungti arba apsaugoti, taip pat
elektrinėms grandinėms prijungti arba
sujungti

connexions to or in electrical circuits, for
a voltage not exceeding 1000 V

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

46330

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti
laidų rinkiniai naudojami transporto
priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

Ignition wiring sets and other wiring sets
of a kind used in vehicles, aircraft or
ships

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

46420

Elektros akumuliatoriai

Electric accumulators

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

46510

Kaitinamosios ar išlydžio lempos;
lankinės lempos

Electric filament or discharge lamps; arc
lamps

46910

Elektriniai uždegikliai arba paleidikliai,
skirti naudoti vidaus degimo varikliuose;
generatoriai ir saugikliai, naudojami kartu
su vidaus degimo varikliais; apšvietimo
arba signalizavimo elektros įranga
(išskyrus kaitinamąsias ir išlydžio lempas),
priekinių stiklų valytuvai bei įtaisai nuo
stiklų apledėjimo ir aprasojimo, skirti
dviračiams arba variklinėms transporto
priemonėms

Electrical ignition or starting equipment
of a kind used for internal combustion
engines; generators and cut-outs of a
kind used in conjunction with internal
combustion engines; electrical lighting or
signalling equipment (except filament or
discharge lamps), windscreen wipers,
defrosters and demisters, of a kind used
for cycles or motor vehicles
Electric sound or visual signalling
apparatus, except for cycles or motor
vehicles, and except electro-mechanical
traffic control equipment for transport
facilities

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

46920

Elektriniai garsinės arba vaizdinės
signalizacijos aparatai, išskyrus
naudojamus dviračiams arba variklinėms
transporto priemonėms, taip pat išskyrus
elektromechaninius transporto
priemonių eismo reguliavimo įrenginius

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

47403

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 47211,
47212, 47311 - 47313, 47332 ir 48220
poklasiams, dalys

Parts for the goods of subclasses 47211,
47212, 47311 to 47313, 47332 and 48220
Revolution counters, production
counters, taximeters, mileometers,
pedometers and the like; speed
indicators and tachometers, except
hydrographic and meteorological
instruments; stroboscopes

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

48264

Apsisukimų skaičiaus ir produkcijos
kiekio skaitikliai, taksometrai,
hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs
prietaisai; greitmačiai (spidometrai) ir
tachometrai, išskyrus hidrografijos ir
meteorologijos prietaisus; stroboskopai

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

48420

Laikrodžiai (sieniniai, staliniai arba
panašūs)

Clocks

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys

07.2.1

49129

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių
transporto priemonių dalys ir reikmenys

Other parts and accessories n.e.c. of
motor vehicles (including brakes, gear
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(SD)

(įskaitant stabdžius, pavarų dėžes, ašis,
ratus, pakabos amortizatorius,
radiatorius, duslintuvus, išmetimo
vamzdžius, sankabas, vairus, vairo
kolonėles, vairo mechanizmo karterius ir
jų dalis)

boxes, axles, road wheels, suspension
shock absorbers, radiators, silencers,
exhaust pipes, clutches, steering wheels,
steering columns, steering boxes, and
parts thereof)

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

49229

Kitos priekabos ir puspriekabės (įskaitant
priekabas ir puspriekabes, skirtas
kroviniams vežti), išskyrus savikroves
arba savivartes priekabas ir puspriekabes,
naudojamas žemės ūkyje

Other trailers and semi-trailers (including
trailers and semi-trailers for the transport
of goods), except self-loading or selfunloading trailers and semi-trailers for
agricultural purposes

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

49231

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 49210
poklasiui, dalys ir reikmenys

Parts and accessories for the goods of
subclass 49210

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

49941

Motociklų ir jų priekabų dalys ir
pagalbiniai reikmenys

Parts and accessories of motorcycles and
side-cars

Spare parts and accessories for personal
transport equipment (SD)

Asmeninių transporto priemonių
atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys
(SD)

07.2.1

49942

Dviračių ir kitų pedalinių transporto
Parts and accessories of bicycles and
priemonių, be variklio, ir invalidų
other cycles, not motorised, and of
vežimėlių dalys bei pagalbiniai reikmenys invalid carriages

Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)

Asmeninių transporto priemonių degalai
ir tepalai (ND)

07.2.2

33310

Automobilinis benzinas (gazolinas),
įskaitant aviacinį benziną

Motor spirit (gasolene) including aviation
spirit

Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)

Asmeninių transporto priemonių degalai
ir tepalai (ND)

07.2.2

33360

Gazoliai

Gas oils
Lubricating petroleum oils and oils
obtained from bituminous minerals,
other heavy petroleum oils and heavy
oils obtained from bituminous minerals
(other than crude), and heavy
preparations n.e.c. containing not less
than 70 per cent by weight of petroleum
oils or oils obtained from bituminous
minerals (other than crude), these oils
being the basic constituents of the
preparations

Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)

Asmeninių transporto priemonių degalai
ir tepalai (ND)

07.2.2

33380

Tepalinės naftos alyvos ir alyvos, gautos
iš bituminės mineralinės žaliavos, kitos
sunkiosios naftos alyvos ir sunkiosios
alyvos, gautos iš bituminės mineralinės
žaliavos (išskyrus neapdorotas), ir kiti,
niekur kitur nepriskirti, sunkiųjų alyvų
produktai, turintys ne mažiau kaip 70% jų
masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš
bituminės mineralinės žaliavos (išskyrus
neapdorotas), be to, šios alyvos yra
pagrindinės sudėtinės jų dalys

Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)

Asmeninių transporto priemonių degalai
ir tepalai (ND)

07.2.2

33410

Suskystintas propanas ir butanas

Propane and butanes, liquefied

35430

Tepimo priemonės ir preparatai, išskyrus
paruoštus iš naftos, naudojami
medžiagoms apdoroti alyvomis ar
riebalais; paruošti mineralinių alyvų
priedai; paruošti hidraulinių pavarų

Lubricating preparations and
preparations of a kind used for the oil or
grease treatment of materials, except of
petroleum; prepared additives for
mineral oils; prepared liquids for

Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)
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skysčiai, išskyrus paruoštus iš naftos;
hydraulic transmission, except of
antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai, petroleum; anti-freezing preparations
saugantys nuo apledėjimo
and prepared de-icing fluids
Fuels and lubricants for personal
transport equipment (ND)

Asmeninių transporto priemonių degalai
ir tepalai (ND)

07.2.2

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Maintenance and repair of personal
transport equipment (S)

Asmeninių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas (S)

07.2.3

87141

Variklinių transporto priemonių techninės
Maintenance and repair services of
priežiūros ir remonto paslaugos
motor vehicles

Maintenance and repair of personal
transport equipment (S)

Asmeninių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas (S)

07.2.3

87142

Motociklų ir sniegaeigių techninės
priežiūros ir remonto paslaugos

Maintenance and repair services of
motorcycles and snowmobiles

Maintenance and repair of personal
transport equipment (S)

Asmeninių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas (S)

07.2.3

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

65211

Keleivių vežimo vidaus vandens
transporto keltais paslaugos

Inland water transport services of
passengers by ferries

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

67520

Magistralių, tiltų ir tunelių eksploatavimo Highway, bridge and tunnel operation
paslaugos
services

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

67530

Automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

72112

Nuosavos arba nuomojamos
Renting or leasing services involving own
negyvenamosios nuosavybės nuomos ar
or leased non-residential property
išperkamosios nuomos paslaugos

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

73111

Automobilių ir lengvųjų automobilinių
namelių be vairuotojo išperkamosios
nuomos ar nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning cars
and light vans without operator

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

73112

Krovininių variklinių transporto
priemonių be vairuotojų išperkamosios
nuomos ar nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
goods transport motor vehicles without
operator

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

73114

Kitų sausumos transporto priemonių be
vairuotojo nuomos arba išperkamosios
nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
other land transport equipment without
operator

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

83564

Kelių transporto priemonių techninės
apžiūros paslaugos

Technical inspection services of road
transport vehicles

Other services in respect of personal
transport equipment (S)

Kitos paslaugos, skirtos asmeninėms
transporto priemonėms (S)

07.2.4

92900

Kitos mokymo ir lavinimo paslaugos

Other education and training services

Passenger transport by railway (S)

Keleivių vežimas geležinkeliu (S)

07.3.1

64111

Keleivinio tarpmiestinio geležinkelio
transporto paslaugos

Interurban railway transport services of
passengers

Passenger transport by railway (S)

Keleivių vežimas geležinkeliu (S)

07.3.1

64112

Keleivinio miesto ir priemiestinio
geležinkelio transporto paslaugos

Urban and suburban railway transport
services of passengers

Passenger transport by railway (S)

Keleivių vežimas geležinkeliu (S)

07.3.1

64211

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto

Urban and suburban scheduled road
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Passenger transport by railway (S)

Keleivių vežimas geležinkeliu (S)

07.3.1

64213

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
Interurban scheduled road transport
tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos services of passengers

Passenger transport by railway (S)

Keleivių vežimas geležinkeliu (S)

07.3.1

64214

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
tarpmiestiniu specialios paskirties kelių
transportu paslaugos

Interurban special purpose scheduled
road transport services of passengers

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64211

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto
ir priemiestiniu kelių transportu
paslaugos

Urban and suburban scheduled road
transport services of passengers

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64212

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto Urban and suburban special purpose
ir priemiestiniu specialios paskirties kelių scheduled road transport services of
transportu paslaugos
passengers

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64213

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
Interurban scheduled road transport
tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos services of passengers

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64214

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
tarpmiestiniu specialios paskirties kelių
transportu paslaugos

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64219

Kito, niekur kitur nepriskirto, keleivių
Other scheduled road transport services
vežimo pagal tvarkaraštį kelių transportu
of passengers n.e.c.
paslaugos

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64221

Taksi paslaugos

Taxi services
Rental services of passenger cars with
operator

Interurban special purpose scheduled
road transport services of passengers

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64222

Keleivinių lengvųjų automobilių su
vairuotojais nuomos paslaugos

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64223

Įvairių klasių autobusų su vairuotojais
nuomos paslaugos

Rental services of buses and coaches
with operator

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64224

Keleivių vežimo gyvulių arba žmogaus
traukiamomis kelių transporto
priemonėmis paslaugos

Road transport services of passengers by
man- or animal-drawn vehicles

Passenger transport by road (S)

Keleivinių vežimas keliais (S)

07.3.2

64229

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, keleivių
vežimo tvarkaraštyje nenurodytu kelių
transportu paslaugos

Other non-scheduled road transport
services of passengers n.e.c.

Passenger transport by air (S)

Keleivinių vežimas oru (S)

07.3.3

66110

Keleivinio oro transporto pagal
tvarkaraštį paslaugos

Scheduled air transport services of
passengers

Passenger transport by air (S)

Keleivinių vežimas oru (S)

07.3.3

66120

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro
transporto paslaugos

Non-scheduled air transport services of
passengers

Passenger transport by air (S)

Keleivinių vežimas oru (S)

07.3.3

66400

Orlaivių su įgula nuomos paslaugos

Rental services of aircraft with operator

67710

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus
krovinių tvarkymą, paslaugos

Airport operation services (excl. cargo
handling)

Passenger transport by air (S)
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Passenger transport by sea and inland
waterway (S)

Keleivių vežimas jūrų ir vidaus
vandenimis (S)

07.3.4

65111

Keleivių vežimo pakrančių ir vandenynų
transporto keltais paslaugos

Coastal and transoceanic water transport
services of passengers by ferries

Passenger transport by sea and inland
waterway (S)

Keleivių vežimas jūrų ir vidaus
vandenimis (S)

07.3.4

65119

Kitos keleivių vežimo pakrančių ir
vandenynų transportu paslaugos

Other coastal and transoceanic water
transport services of passengers

Passenger transport by sea and inland
waterway (S)

Keleivių vežimas jūrų ir vidaus
vandenimis (S)

07.3.4

65211

Keleivių vežimo vidaus vandens
transporto keltais paslaugos

Inland water transport services of
passengers by ferries

Passenger transport by sea and inland
waterway (S)

Keleivių vežimas jūrų ir vidaus
vandenimis (S)

07.3.4

65219

Kitos keleivių vežimo vidaus vandens
transportu paslaugos

Other inland water transport services of
passengers

Passenger transport by sea and inland
waterway (S)

Keleivių vežimas jūrų ir vidaus
vandenimis (S)

07.3.4

67610

Uostų ir vandens kelių eksploatavimo
paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

Port and waterway operation services
(excl. cargo handling)

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

64219

Kito, niekur kitur nepriskirto, keleivių
Other scheduled road transport services
vežimo pagal tvarkaraštį kelių transportu
of passengers n.e.c.
paslaugos

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

64235

Namų apyvokos bei įstaigos baldų ir kitų
Moving services of household and office
reikmenų pervežimo kelių transportu
furniture and other goods
paslaugos

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

64240

Įvairios vietinės pristatymo paslaugos

Miscellaneous local delivery services

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

67290

Kitos saugojimo ar sandėliavimo
paslaugos

Other storage or warehousing services

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

67400

Geležinkelio transportui būdingos
paslaugos

Supporting services for railway transport

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

67510

Autobusų stoties paslaugos

Bus station services

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

67811

Kelionių agentūrų paslaugos

Travel agency services

Other purchased transport services (S)

Kitos transporto paslaugos (S)

07.3.6

67813

Turistų informacijos paslaugos

Tourist information services

Postal services (S)

Pašto paslaugos (S)

08.1.0

68111

Pašto paslaugos, susijusios su laiškais

Postal services related to letters

Postal services (S)

Pašto paslaugos (S)

08.1.0

68112

Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais

Postal services related to parcels

Postal services (S)

Pašto paslaugos (S)

08.1.0

68113

Pašto skyrių paslaugos

Post office counter services

Postal services (S)

Pašto paslaugos (S)

08.1.0

68119

Kitos pašto paslaugos

Other postal services

Postal services (S)

Pašto paslaugos (S)

08.1.0

68120

Pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Courier services
Transmission apparatus for radiotelephony, radio-telegraphy, radiobroadcasting or television, whether or
not incorporating reception apparatus or
sound recording or reproducing
apparatus

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

47211

Perdavimo aparatūra radiotelefonijai,
radiotelegrafijai, radijo arba televizijos
transliavimui, su priėmimo, garso įrašymo
arba atkūrimo aparatais arba be jų

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

47220

Elektrinė laidinės telefonijos arba
telegrafijos aparatūra; video telefonai

Electrical apparatus for line telephony or
line telegraphy; video phones

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

47322

Magnetofonai ir kita garso įrašymo

Magnetic tape recorders and other
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aparatūra (su garso atkūrimo įrenginiais
arba be jų)

sound recording apparatus (whether or
not incorporating a sound reproducing
device)
Microphones and stands therefor;
loudspeakers; headphones, earphones
and combined microphone/speaker sets;
audio-frequency electric amplifiers;
electric sound amplifier sets

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

47331

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai;
(telefono) ausinės, ausiniai telefonai ir
kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono
ir garsiakalbio; elektriniai garsinio dažnio
signalo stiprintuvai; elektrinė garso
stiprinimo aparatūra

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

47332

Priėmimo aparatūra radiotelefonijai arba Reception apparatus for radio-telephony
radiotelegrafijai
or radio-telegraphy

Telephone and telefax equipment (D)

Telefonų ir telefaksų įranga (D)

08.2.0

87153

Telekomunikacijų įrangos ir aparatūros
taisymo paslaugos

Repair services of telecommunication
equipment and apparatus

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

73125

Telekomunikacijų įrangos be
operatoriaus išperkamosios nuomos ar
nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
telecommunications equipment without
operator

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

84110

Laidinio ryšio paslaugos

Wired telecommunications services

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

84120

Belaidžio ryšio paslaugos

Wireless telecommunications services

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

84130

Palydovinio ryšio paslaugos

Satellite telecommunications services

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

84200

Tiesioginės prieigos užtikrinimo
paslaugos

On-line access services

Telephone and telefax services (S)

Telefono ir telefakso paslaugos (S)

08.3.0

85930

Atsakinėjimo į telefono skambučius
paslaugos

Telephone answering services

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47220

Elektrinė laidinės telefonijos arba
telegrafijos aparatūra; video telefonai

Electrical apparatus for line telephony or
line telegraphy; video phones

47311

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus
naudojamus variklinėse transporto
priemonėse), įskaitant aparaus, galinčius
taip pat priimti radiotelefonijos ir
radiotelegrafijos signalus, su garso
įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų,
su laikrodžiu ar be jo

Radio broadcast receivers (except of a
kind used in motor vehicles), including
apparatus capable of receiving also
radio-telephony or radio-telegraphy,
whether or not combined with sound
recording or reproducing apparatus or a
clock
Radio broadcast receivers not capable of
operating without an external source of
power, of a kind used in motor vehicles,
including apparatus capable of receiving
also radio-telephony or radio-telegraphy
Television receivers, whether or not
combined with radio-broadcast receivers

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47312

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys
veikti be išorinio maitinimo šaltinio,
naudojami variklinėse transporto
priemonėse, įskaitant aparatus, galinčius
taip pat priimti radiotelefonijos ir
radiotelegrafijos signalus

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47313

Televizijos imtuvai, sumontuoti su radijo
imtuvais arba garso ar vaizdo įrašymo
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Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
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CPC 1.0 red. Name
or sound or video recording or
reproducing apparatus

47321

Turntables, record-players, cassetteElektriniai grotuvai, grotuvai, kasetiniai
players and other sound reproducing
grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra
apparatus (not incorporating a sound
(be garso įrašymo įrenginių)
recording device)

09.1.1

47322

Magnetofonai ir kita garso įrašymo
aparatūra (su garso atkūrimo įrenginiais
arba be jų)

09.1.1

47323

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra; Video recording or reproducing
vaizdo magnetofono komplekto kameros apparatus; camcorders and still image
ir stop-kadrų vaizdo kameros
video cameras
Microphones and stands therefor;
loudspeakers; headphones, earphones
and combined microphone/speaker sets;
audio-frequency electric amplifiers;
electric sound amplifier sets

09.1.1

Magnetic tape recorders and other
sound recording apparatus (whether or
not incorporating a sound reproducing
device)

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47331

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai;
(telefono) ausinės, ausiniai telefonai ir
kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono
ir garsiakalbio; elektriniai garsinio dažnio
signalo stiprintuvai; elektrinė garso
stiprinimo aparatūra

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47402

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 47321 47323 ir 47331 poklasiams, dalys

Parts for the goods of subclasses 47321
to 47323 and 47331

Equipment for the reception, recording
and reproduction of sound and pictures
(D)

Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir
atgaminimo įrenginiai (D)

09.1.1

47403

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 47211,
47212, 47311 - 47313, 47332 ir 48220
poklasiams, dalys

Parts for the goods of subclasses 47211,
47212, 47311 to 47313, 47332 and 48220

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

47323

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra; Video recording or reproducing
vaizdo magnetofono komplekto kameros apparatus; camcorders and still image
ir stop-kadrų vaizdo kameros
video cameras

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48211

Krypties nustatymo kompasai; kiti
navigacijos prietaisai ir įtaisai

Direction finding compasses; other
navigational instruments and appliances

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

48212

Geodezijos, hidrografijos, okeanografijos,
hidrologijos, meteorologijos arba
geofizikos prietaisai ir įtaisai, išskyrus
kompasus; tolimačiai

Surveying, hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances,
excluding compasses; rangefinders

48253

Prietaisai ir aparatai fizikinei arba
cheminei analizei atlikti, klampumui,
poringumui, plėtrumui, paviršiaus
įtempimui arba panašiems parametrams
matuoti arba tikrinti, šilumos, garso arba
šviesos kiekybinėms charakteristikoms
matuoti arba tikrinti

Instruments and apparatus for physical
or chemical analysis, for measuring or
checking viscosity, porosity, expansion,
surface tension or the like, or for
measuring or checking quantities of heat,
sound or light

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)
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48311

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų
grįžtės; optinių skaidulų kabeliai (išskyrus
sudarytus iš atskirai padengtų
šviesolaidinių skaidulų); poliarizacinių
medžiagų lakštai ir plokštės; lęšiai,
prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai
elementai (išskyrus elementus iš optiškai
neapdirbto stiklo), aptaisyti arba
neaptaisyti, išskyrus skirtus
fotoaparatams, projektoriams,
fotografiniams didintuvams ir
mažintuvams

Optical fibres and optical fibre bundles;
optical fibre cables (except those made
up of individually sheathed fibres); sheets
and plates of polarising material; lenses,
prisms, mirrors and other optical
elements (except of glass not optically
worked), whether or not mounted, other
than for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers

48314

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai
teleskopai; kiti astronomijos prietaisai,
išskyrus radioastronomijos prietaisus;
sudėtiniai optiniai mikroskopai

Binoculars, monoculars and other optical
telescopes; other astronomical
instruments, except instruments for
radio-astronomy; compound optical
microscopes
Liquid crystal devices n.e.c.; lasers, except
laser diodes; other optical appliances and
instruments n.e.c.

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48315

Niekur kitur nepriskirti skystakristaliai
įtaisa; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus;
kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai
prietaisai ir įtaisai

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48321

Objektyvai fotoaparatams, projektoriams, Objective lenses for cameras, projectors
fotografijos didintuvams ar mažintuvams or photographic enlargers or reducers

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48322

Fotoaparatai (įskaitant kinematografijos
kameras)

Photographic (including
cinematographic) cameras

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48323

Kinematografijos projektoriai, skaidrių
projektoriai ir kiti vaizdo projektoriai,
išskyrus mikroformų skaitymo įrenginius

Cinematographic projectors, slide
projectors and other image projectors,
except microform readers
Photographic flashlight apparatus,
except flashbulbs; photographic (except
cinematographic) enlargers and reducers;
apparatus and equipment for
photographic laboratories n.e.c.;
negatoscopes and projection screens

09.1.2

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48324

Fotoblykstės, išskyrus fotoblyksčių
lempas; fotografijos (išskyrus
kinematografijos) didintuvai ir
mažintuvai; niekur kitur nepriskirti
fotolaboratorijų aparatai ir įrenginiai;
negatoskopai ir projekciniai ekranai

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)

Fotografijos ir kinematografijos įrenginiai
ir optikos prietaisai (D)

09.1.2

48351

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 48314 ir
48315 poklasiams, dalys ir reikmenys

Parts and accessories for the goods of
subclasses 48314 and 48315

48353

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 48322
poklasiui, dalys ir reikmenys;
kinematografijos projektorių dalys ir
reikmenys; fotoblyksčių dalys ir
reikmenys; vaizdo projektorių (išskyrus
kinematografijos) ir fotografijos (išskyrus

Parts and accessories for the goods of
subclass 48322; parts and accessories of
cinematographic projectors; parts and
accessories of photographic flashlight
apparatus; parts and accessories of
image projectors (except

Photographic and cinematographic
equipment and optical instruments (D)
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kinematografijos) didintuvų ir mažintuvų
dalys ir reikmenys; niekur kitur
nepriskirtos fotolaboratorijų aparatų ir
įrenginių dalys bei reikmenys;
negatoskopų ir projekcinių ekranų dalys
ir reikmenys

cinematographic) and photographic
(except cinematographic) enlargers and
reducers; parts and accessories n.e.c. of
apparatus and equipment for
photographic laboratories; parts and
accessories of negatoscopes and
projection screens

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45110

Automatinės rašomosios mašinėlės ir
tekstų apdorojimo mašinos

Automatic typewriters and wordprocessing machines

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45120

Kitos rašomosios mašinėlės

Other typewriters
Calculating machines; accounting
machines, cash registers, postagefranking machines, ticket-issuing
machines and similar machines,
incorporating a calculating device

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45130

Skaičiavimo mašinėlės; buhalterinės
mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų
apmokėjimo žymėtuvai, bilietų išdavimo
mašinos ir panašios mašinos su
skaičiavimo įtaisais

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45140

Fotokopijavimo aparatai su optine
sistema arba kontaktiniai bei
termokopijavimo aparatai

Photo-copying apparatus incorporating
an optical system or of the contact type
and thermo-copying apparatus

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45150

Įstaigos spaudos mašinos ir įranga, į
kurias popierius paduodamas lakštais

Office type sheet fed printing machinery

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45170

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 45110Parts and accessories for the goods of
45130 ir 45160 poklasiams, dalys ir
subclasses 45110 to 45130 and 45160,
reikmenys, išskyrus dangčius, nešiojamus
except covers, carrying cases and the like
dėklus ir panašius gaminius

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45180

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 45140
poklasiui, dalys ir reikmenys

Parts and accessories for the goods of
subclass 45140

45220

Nešiojamosios skaitmeninės automatinio
duomenų apdorojimo mašinos, kurių
svoris ne didesnis kaip 10 kg, tokios kaip
skreitiniai, knyginiai ir kišeniniai
kompiuteriai

Portable digital automatic data
processing machines weighing not more
than 10 kg, such as laptops, notebooks
and sub-notebooks
Digital automatic data processing
machines, comprising in the same
housing at least a central processing unit
and an input and output unit, whether or
not combined

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45230

Skaitmeniniai automatinio duomenų
apdorojimo mašinų procesoriai , kurių
bent centrinis procesorius bei įvesties ir
išvesties įtaisai sumontuoti viename
korpuse, sujungti ar nesujungti

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45260

Įvesties arba išvesties įtaisai, sumontuoti
arba nesumontuoti viename korpuse su
atminties įtaisais

Input or output units, whether or not
containing storage units in the same
housing

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45270

Atminties įtaisai

Storage units

Information processing equipment (D)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

09.1.3

45290

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

Parts and accessories of computing
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Information processing equipment (D)

Recording media (SD)

Informacijos apdorojimo įrenginiai (D)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.3

09.1.4

47520

Patefono plokštelės, juostos ir kitos
įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos
(išskyrus kinematografines juostas ir
korteles su magnetinėmis juostelėmis)

Records, tapes and other recorded media
for sound or other similarly recorded
phenomena (except cinematographic
film and cards with magnetic stripe)

32199

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata
ir celiuliozės pluoštų audiniai, supjaustyti
pagal matmenis arba formą; ritininis
blokelių ar vamzdelių pavidalo rūkomasis
popierius, kurio plotis neviršija 5 cm; kiti
dirbiniai iš popieriaus masės, popieriaus,
kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluoštų audinių

Other paper, paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres, cut
to size or shape; cigarette paper, in
booklets or tubes, or in rolls of a width
not exceeding 5 cm; other articles of
paper pulp, paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres
Other articles for the conveyance or
packing of goods, of plastics; stoppers,
lids, caps and other closures, of plastics

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

36490

Kiti dirbiniai prekėms transportuoti ar
pakuoti iš plastikų; kamščiai, dangteliai,
gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys iš
plastikų

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

46520

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių
kubeliai ir panašūs dirbiniai

Photographic flashbulbs, flashcubes and
the like

47510

Parengtos naudoti, neįrašytos garso arba
kitų įrašų laikmenos (išskyrus
kinematografines juostas ir korteles su
magnetinėmis juostelėmis)

Prepared unrecorded media for sound
recording or similar recording of other
phenomena (except cinematographic
film and cards with magnetic stripe)
Records, tapes and other recorded media
for sound or other similarly recorded
phenomena (except cinematographic
film and cards with magnetic stripe)

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

47520

Patefono plokštelės, juostos ir kitos
įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos
(išskyrus kinematografines juostas ir
korteles su magnetinėmis juostelėmis)

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

09.1.4

48341

Jautrintos, neeksponuotos fotografinės
plokštelės, juostos ir momentinės
fotografijos juostos

Photographic plates and film and instant
print film, sensitised, unexposed

09.1.4

48342

Cheminiai preparatai, skirti naudoti
fotografijoje, išskyrus lakus, lipdes ir
panašius preparatus; nesumaišytos
medžiagos, naudojamos fotografijoje,
supakuotos išmatuotais santykiniais
kiekiais arba supakuotos mažmeninei
prekybai, paruoštos naudoti

Chemical preparations for photographic
uses, except varnishes, adhesives and the
like; unmixed products for photographic
uses, put up in measured portions or put
up for retail sale in a form ready for use

09.1.5

54614

Antenų įrengimo gyvenamuosiuose
pastatuose paslaugos

Residential antenna installation services

Recording media (SD)

Įrašų laikmenos (SD)

Audiovizualinių, fotografijos ir
Repair of audio-visual, photographic and
informacijos apdorojimo įrenginių bei
information processing equipment (S)
Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40

65/95

COICOP1 - CPC 1.0 red.

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

Audiovizualinių, fotografijos ir
Repair of audio-visual, photographic and
informacijos apdorojimo įrenginių bei
information processing equipment (S)
reikmenų taisymas (S)

09.1.5

87120

Įstaigos ir buhalterinės įrangos techninės Maintenance and repair services of office
priežiūros ir remonto paslaugos
and accounting machinery

Audiovizualinių, fotografijos ir
Repair of audio-visual, photographic and
informacijos apdorojimo įrenginių bei
information processing equipment (S)
reikmenų taisymas (S)

09.1.5

87130

Kompiuterių techninės įrangos
aptarnavimas, remontas ir priežiūra

Computer hardware servicing, repair and
maintenance

Audiovizualinių, fotografijos ir
Repair of audio-visual, photographic and
informacijos apdorojimo įrenginių bei
information processing equipment (S)
reikmenų taisymas (S)

09.1.5

87151

Elektrinių namų ūkio reikmenų taisymo
paslaugos

Repair services of electrical household
appliances

Audiovizualinių, fotografijos ir
Repair of audio-visual, photographic and
informacijos apdorojimo įrenginių bei
information processing equipment (S)
reikmenų taisymas (S)

09.1.5

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

02113

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Horses, asses, mules and hinnies, live

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

27160

Brezentai, burės laivams ir t.t., apdangalai
Tarpaulins, sails for boats etc., awnings,
(tentai), pastogėlės (markizės), palapinės
sunblinds, tents and camping goods
ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant
(including pneumatic mattresses)
pripučiamuosius čiužinius)

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

29210

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno
reikmenys ir pakinktai įvairiems
gyvūnams`

Saddlery and harness, for any animal, of
any material

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

38420

Vandens slidės, banglentės ir burlentės
bei kiti vandens sporto reikmenys

Water-skis, surf-boards, sailboards and
other water-sport equipment

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

43110

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai,
kitokie negu variklinių transporto
priemonių ir orlaivių

Internal combustion piston engines,
other than for motor vehicles and aircraft
Mechano-therapy appliances; massage
apparatus; psychological aptitude-testing
apparatus; ozone therapy, oxygen
therapy, aerosol therapy, artificial
respiration or other therapeutic
respiration apparatus; other breathing
appliances and gas masks (excluding
protective masks having neither
mechanical parts nor replaceable filters)
Direction finding compasses; other
navigational instruments and appliances

COICOP1 Name

COICOP1 Pavadinimas

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

reikmenų taisymas (S)

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

48160

Mechanoterapijos įtaisai; masažo
aparatai; psichologinio tinkamumo testų
aparatai; ozono terapijos, deguonies
terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio
kvėpavimo arba kiti terapiniai kvėpavimo
aparatai; kiti kvėpavimo įtaisai ir
dujokaukės (išskyrus saugos kaukes be
mechaninių dalių ir keičiamų filtrų)

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

48211

Krypties nustatymo kompasai; kiti
navigacijos prietaisai ir įtaisai
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09.2.1

48220

CPC 1.0 red. Pavadinimas
Radiolokacijos, radionavigacijos ir
nuotolinio radijo valdymo aparatūra
Automobiliai ir kitos keleivinės variklinės
transporto priemonės (išskyrus viešojo
naudojimo transporto priemones,
transporto priemones, pritaikytas važiuoti
sniegu, golfo automobiliukus ir panašias
variklines transporto priemones)

CPC 1.0 red. Name
Radar apparatus, radio navigational aid
apparatus and radio remote control
apparatus
Motor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport of
persons (except public-transport type
vehicles, vehicles specially designed for
travelling on snow, and golf cars and
similar vehicles)

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49113

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49116

Variklinės transporto priemonės važiuoti
sniegu; golfo automobiliukai ir panašios
variklinės transporto priemonės

Motor vehicles, for the transport of
persons, specially designed for travelling
on snow; golf cars and similar vehicles

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49222

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės,
skirtos gyventi arba stovyklauti

Trailers and semi-trailers of the caravan
type, for housing or camping
Other trailers and semi-trailers (including
trailers and semi-trailers for the transport
of goods), except self-loading or selfunloading trailers and semi-trailers for
agricultural purposes

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49229

Kitos priekabos ir puspriekabės (įskaitant
priekabas ir puspriekabes, skirtas
kroviniams vežti), išskyrus savikroves
arba savivartes priekabas ir puspriekabes,
naudojamas žemės ūkyje

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49410

Burinės valtys (išskyrus pripučiamas), su
pagalbiniu varikliu arba be jo

Sailboats (except inflatable), with or
without auxiliary motor

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49490

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai;
irklavimo valtys ir kanojos

Other vessels for pleasure or sports;
rowing boats and canoes

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49611

Sklandytuvai ir skraidyklės

Gliders and hang gliders

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49612

Oro balionai ir dirižabliai; kiti orlaiviai be
variklių

Balloons and dirigibles; other nonpowered aircraft

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49622

Lėktuvai ir kiti orlaiviai su varikliais, kurių
masė be krovinio ne didesnė kaip 2000
kg

Aeroplanes and other powered aircraft,
of an unladen weight not exceeding
2000 kg

Major durables for outdoor recreation
(D)

Pagrindiniai poilsiui skirti ilgalaikio
naudojimo reikmenys (D)

09.2.1

49930

Niekur kitur nepriskirtos mechaniškai
nevaldomos transporto priemonės

Vehicles n.e.c., not mechanically
propelled
Luggage, handbags and the like, of
leather, composition leather, plastic
sheeting, textile materials, vulcanized
fibre or paperboard; travel sets for
personal toilet, sewing or shoe or clothes
cleaning
Pianos and other keyboard stringed
musical instruments

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

29220

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys
iš odos, kompozicinės odos, lakštinių
plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto
pluošto arba kartono; kelioniniai asmens
tualeto, siuvimo arba batų ar drabužių
valymo rinkiniai

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti

09.2.2

38310

Fortepijonai ir kiti klavišiniai styginiai
muzikos instrumentai
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09.2.2

38320

Kiti styginiai muzikos instrumentai

Other string musical instruments

Wind musical instruments (including pipe
organs, accordians and brass-wind
instruments)

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

poilsiui patalpose (D)
Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

38330

Pučiamieji muzikos instrumentai
(įskaitant vamzdinius vargonus,
akordeonus ir žalvarinius pučiamuosius
instrumentus)

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

38340

Muzikos instrumentai, kurių garsas
sukuriamas arba turi būti stiprinamas
elektriniu būdu

Musical instruments, the sound of which
is produced, or must be amplified,
electrically
Other musical instruments (including
percussion instruments, musical boxes
and fairground organs); decoy calls;
whistles, call horns and other mouthblown sound signalling instruments

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

38350

Kiti muzikos instrumentai (įskaitant
mušamuosius muzikos instrumentus,
muzikines skrynutes ir mugių
vargonėlius); vilbynės; švilpukai, ragai ir
kiti burna pučiamieji garsinio
signalizavimo instrumentai

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

38360

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys;
metronomai, kamertonai ir vienatoniai
vamzdeliai

Parts and accessories of musical
instruments; metronomes, tuning forks
and pitch pipes

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

38440

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui
arba lauko žaidimams (įskaitant sportines
pirštines, kamuolius, golfo lazdas, stalo
teniso reikmenis ir lauko teniso raketes);
plaukimo ir irklavimo baseinai

Other articles and equipment for sports
or outdoor games (including sports
gloves, balls, golf clubs, equipment for
table-tennis, and lawn-tennis racquets);
swimming pools and paddling pools

38590

Kiti pramogų, stalo arba kambario
žaidimų reikmenys (įskaitant reikmenis
biliardo stalams, pinbolo stalams,
specialių kazino lošimų stalams ir
automatinių kėglių kelių įrenginiams),
išskyrus vaizdo žaidimus, žaidžiamus
naudojant televizijos imtuvą

Other articles for funfair, table or parlour
games (including articles for billiards,
pintables, special tables for casino games
and automatic bowling alley equipment),
except video games of a kind used with a
television receiver

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)

Musical instruments and major durables
for indoor recreation (D)
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Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

Muzikos instrumentai ir pagrindiniai
ilgalaikio naudojimo reikmenys, skirti
poilsiui patalpose (D)

09.2.2

09.2.2

09.2.2
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metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)
Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

67530

Automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos

Parking lot services

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

67610

Uostų ir vandens kelių eksploatavimo
paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

Port and waterway operation services
(excl. cargo handling)

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

67690

Kitos vandens transportui būdingos
paslaugos

Other supporting services for water
transport

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

67790

Kitos oro ar kosmoso transportui
būdingos paslaugos

Other supporting services for air or space
transport

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

87143

Priekabų, puspriekabių ir kitų, niekur
kitur nepriskirtų, variklinių transporto
priemonių techninės priežiūros ir
remonto paslaugos

Maintenance and repair services of
trailers, semi-trailers and other motor
vehicles n.e.c.

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

87149

Kitų transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugos

Maintenance and repair services of other
transport equipment

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Maintenance and repair of other major
durables for recreation and culture (S)

Kitų poilsiui ir kultūrai skirtų pagrindinių
ilgalaikio naudojimo reikmenų techninė
priežiūra ir remontas (S)

09.2.3

93210

Veterinarijos paslaugos gyvūnams
augintiniams

Veterinary services for pet animals

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

32600

Registrai, buhalterijos knygos, užrašų
knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai,
dienoraščiai ir panašūs spaudiniai,
biuvarai, segtuvai, bylų viršeliai, blankai ir
kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba
kartono

Registers, account books, note books,
letter pads, diaries and similar articles,
blotting-pads, blinders, file covers, forms
and other articles of stationery, of paper
or paperboard

Modeliavimo pastos; odontologiniai
vaškai ar odontologiniai dantų atspaudų
mišiniai; kiti preparatai, skirti
odontotologijai, daugiausia pagaminti iš

Modelling pastes; "dental wax" or "dental
impression compounds"; other
preparations for use in dentistry with a
basis of plaster; preparations and

Games, toys and hobbies (SD)

Games, toys and hobbies (SD)
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35440
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gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai;
užpildytos gesinimo granatos; paruoštos
terpės skirtos mikroorganizmų kultūroms
auginti; kiti, niekur kitur nepriskirti,
sudėtiniai diagnostiniai arba
laboratoriniai reagentai

charges for fire-extinguishers; charged
fire-extinguishing grenades; prepared
culture media for development of microorganisms; composite diagnostic or
laboratory reagents n.e.c.

35460

Pirotechnikos dirbiniai

Pyrotechnic articles
Articles of glass n.e.c. (including glass
inners for vacuum flasks, signalling
glassware, glass cubes for mosaics, glass
beads, glass microspheres and
ornaments of lamp-worked glass)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

37199

Niekur kitur nepriskirti stikliniai dirbiniai
(įskaitant vidines stiklines termosams,
signalizavimo stiklo gaminius, stiklinius
kubelius, skirtus mozaikoms, stiklinius
perlus, stiklines mikrosferas ir
puošybinius gaminius iš degtuvu
apdoroto stiklo)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38250

Monetos

Coin

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38510

Lėlių vežimėliai; žaislai su ratukais, skirti
vaikams važinėtis

Dolls' carriages; wheeled toys designed
to be ridden by children

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38520

Lėlės, turinčios žmogaus pavidalą; žaislai, Dolls representing human beings; toys
vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne
representing animals or non-human
žmonių pavidalo būtybes
creatures

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38530

Lėlių, turinčių žmogaus pavidalą, dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings
Toy electric trains, and tracks, signals and
other accessories therefor; reduced-size
("scale") model assembly kits and other
construction sets and constructional toys

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38540

Žaisliniai elektriniai traukiniai, jų keliai,
signalizacijos įrenginiai ir kiti jų
reikmenys; rinkiniai, iš kurių galima
surinkti sumažinto dydžio modelius ir kiti
konstravimo rinkiniai ar konstruojamieji
žaislai

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38550

Galvosūkiai

Puzzles
Other toys (including toy musical
instruments)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38560

Kiti žaislai (įskaitant žaislinius muzikinius
instrumentus)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38570

Lošimo kortos

Playing cards

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

38580

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant
televizijos imtuvą

Video games of a kind used with a
television receiver

38590

Kiti pramogų, stalo arba kambario
žaidimų reikmenys (įskaitant reikmenis
biliardo stalams, pinbolo stalams,
specialių kazino lošimų stalams ir
automatinių kėglių kelių įrenginiams),
išskyrus vaizdo žaidimus, žaidžiamus
naudojant televizijos imtuvą

Other articles for funfair, table or parlour
games (including articles for billiards,
pintables, special tables for casino games
and automatic bowling alley equipment),
except video games of a kind used with a
television receiver

Games, toys and hobbies (SD)
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38960

Paveikslai, piešiniai ir pastelės; graviūrų,
atspaudų ir litografijų originalai;
skulptūrų ir statulų originalai iš bet kokių
medžiagų; pašto ar žyminių mokesčių
ženklai, pašto ženklai su atspaudais,
vokai "Pirmoji diena", pašto popierius
(herbinis popierius) ir panašūs spaudiniai;
zoologijos, botanikos, mineralogijos,
anatomijos, istorijos, etnografijos arba
numizmatikos vertybių kolekcijos ir
kolekcionavimo objektai; antikvariniai
daiktai

Paintings, drawings and pastels; original
engravings, prints and lithographs;
original sculptures and statuary, in any
material; postage or revenue stamps,
stamp-postmarks, first-day covers, postal
stationery (stamped paper) and the like;
collections and collectors' pieces of
zoological, botanical, mineralogical,
anatomical, historical, ethnographic or
numismatic interest; antiques

38991

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti
pramogoms skirti dirbiniai, įskaitant
priemones, naudojamas triukams rodyti
ir pokštams krėsti

Festive, carnival or other entertainment
articles, including conjuring tricks and
novelty jokes

Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

44612

Audimo mašinos (staklės)

Weaving machines (looms)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

46532

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai

Lighting sets of a kind used for Christmas
trees
Records, tapes and other recorded media
for sound or other similarly recorded
phenomena (except cinematographic
film and cards with magnetic stripe)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

47520

Patefono plokštelės, juostos ir kitos
įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos
(išskyrus kinematografines juostas ir
korteles su magnetinėmis juostelėmis)

Games, toys and hobbies (SD)

Žaidimai, žaislai ir mėgstami dalykai (SD)

09.3.1

48220

Radiolokacijos, radionavigacijos ir
nuotolinio radijo valdymo aparatūra

Radar apparatus, radio navigational aid
apparatus and radio remote control
apparatus

09.3.2

15310

Gamtinis smėlis

Natural sands

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)
Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

27160

Brezentai, burės laivams ir t.t., apdangalai
Tarpaulins, sails for boats etc., awnings,
(tentai), pastogėlės (markizės), palapinės
sunblinds, tents and camping goods
ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant
(including pneumatic mattresses)
pripučiamuosius čiužinius)

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

27170

Parašiutai
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27180

Dygsniuotos antklodės, pūkinės
antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės,
pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs
kimštiniai dirbiniai su spyruoklėmis viduje
užpildyti įvairiomis medžiagomis ar
pagaminti iš akytosios gumos arba
plastikų

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes,
pillows, sleeping bags and the like, fitted
with springs or stuffed or internally fitted
with any material or of cellular rubber or
plastics

27190

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant
grindų, indų, dulkių šluostes ir panašias
valymo šluostes, gelbėjimo liemenes ir
gelbėjimo juostas)

Other made-up textile articles (including
floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)
Luggage, handbags and the like, of
leather, composition leather, plastic
sheeting, textile materials, vulcanized
fibre or paperboard; travel sets for
personal toilet, sewing or shoe or clothes
cleaning

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

29220

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys
iš odos, kompozicinės odos, lakštinių
plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto
pluošto arba kartono; kelioniniai asmens
tualeto, siuvimo arba batų ar drabužių
valymo rinkiniai

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

29410

Kalnų slidžių batai, snieglenčių aulinukai
ir lygumų slidinėjimo avalynė

Ski-boots, snowboard boots and crosscountry ski footwear

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

29420

Teniso bateliai, krepšinio bateliai,
gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai
ir panaši avalynė

Tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

29490

Kita sportinė avalynė, išskyrus čiuožimo
aulinukus

Other sports footwear, except skating
boots

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

36930

Vonios, praustuvės, unitazai, unitazų
dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs
sanitariniai gaminiai iš plastikų

Baths, wash-basins, lavatory pans and
covers, flushing cisterns and similar
sanitary ware, of plastics

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

36970

Apsauginiai galvos apdangalai; kiti galvos Safety headgear; other headgear of
apdangalai iš gumos ar plastikų
rubber or plastics

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.
Other musical instruments (including
percussion instruments, musical boxes
and fairground organs); decoy calls;
whistles, call horns and other mouthblown sound signalling instruments
Snow-skis and other snow-ski

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

38350

Kiti muzikos instrumentai (įskaitant
mušamuosius muzikos instrumentus,
muzikines skrynutes ir mugių
vargonėlius); vilbynės; švilpukai, ragai ir
kiti burna pučiamieji garsinio
signalizavimo instrumentai

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui

09.3.2

38410

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys;
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pačiūžos ir riedučiai

equipment; ice-skates and roller-skates

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

38420

Vandens slidės, banglentės ir burlentės
bei kiti vandens sporto reikmenys

Water-skis, surf-boards, sailboards and
other water-sport equipment

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

38430

Gimnastikos arba atletinių sporto šakų
reikmenys ir įrenginiai

Gymnasium or athletics articles and
equipment

38440

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui
arba lauko žaidimams (įskaitant sportines
pirštines, kamuolius, golfo lazdas, stalo
teniso reikmenis ir lauko teniso raketes);
plaukimo ir irklavimo baseinai

Other articles and equipment for sports
or outdoor games (including sports
gloves, balls, golf clubs, equipment for
table-tennis, and lawn-tennis racquets);
swimming pools and paddling pools
Fishing rods and other line fishing tackle;
fish landing nets, butterfly nets and
similar nets; decoy "birds" and similar
hunting or shooting requisites

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

38450

Meškerykočiai ir kiti žūklės reikmenys;
žvejybos graibštukai, tinkleliai drugeliams
gaudyti ir panašūs tinkleliai; muliažiniai
paukščiai viliokliai, taip pat panašūs
medžioklei arba šaudymui skirti
reikmenys

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

38921

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės, lazdos,
lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir
panašūs daiktai

Umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and the
like

38995

Cigarečių žiebtuvėlių ir kitų žiebtuvėlių
dalys (išskyrus žiebtuvėlių akmenėlius ir
dagčius); piroforiniai lydiniai; niekur kitur
nepriskirti degiųjų medžiagų dirbiniai

Parts of cigarette lighters and other
lighters (except flints and wicks);
pyrophoric alloys; articles of combustible
materials n.e.c.

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)
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automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
of base metal)
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)
Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

43230

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba
kitų dujų kompresoriai

Air or vacuum pumps; air or other gas
compressors
Transmission shafts and cranks; bearing
housings and plain shaft bearings; gears
and gearing; ball or roller screws, gear
boxes and other speed changers;
flywheels and pulleys; clutches and shaft
couplings; articulated link chain

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

43320

Perdavimo (transmisijos) velenai ir
skriejikai; guolių korpusai ir velenų
slydimo guoliai; krumpliaračiai ir
krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai
pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti
greičio keitikliai; smagračiai ir skriemuliai;
sankabos ir velenų movos; šarnyrinės
plokščiagrandės grandinės

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

43510

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai, kitokie
negu skipiniai keltuvai; gervės ir
vertikaliosios gervės (špiliai); kėlikliai

Pulley tackle and hoists other than skip
hoists; winches and capstans; jacks

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

44730

Revolveriai, pistoletai, kiti šaunamieji
ginklai ir panašūs prietaisai; kiti ginklai

Revolvers, pistols, other firearms and
similar devices; other arms
Bombs, grenades, torpedoes, mines,
missiles and similar munitions of war and
parts thereof; cartridges and other
ammunition and projectiles and parts
thereof, including shot and cartridge
wads

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

44740

Bombos, granatos, torpedos, minos,
raketos ir panašūs koviniai ginklai bei jų
dalys; šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai
bei jų dalys, įskaitant šratų ir šovinių
kamšalus

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

44750

Kardai, kalavijai, rapyros, durtuvai, ietys ir Swords, cutlasses, bayonets, lances and
panašūs ginklai bei jų dalys, taip pat jų
similar arms and parts thereof and
makštys ir dėklai
scabbards and sheaths therefor

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

44760

Karinių ir kitų ginklų dalys

44821

Cooking appliances and plate warmers,
Neelektriniai buitiniai kepimo ir virimo
non-electric, domestic, of iron or steel;
plokštieji kaitintuvai iš ketaus ar plieno;
cooking or heating apparatus of a kind
neelektriniai buitiniai virimo, kepimo arba
used for domestic purposes, non-electric,
šildymo įrenginiai iš vario
of copper

46531

Nešiojamosios elektros lempos,
maitinamos savo energijos šaltinio
(išskyrus skirtus dviračiams arba
variklinėms transporto priemonėms);
lubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai
(išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)
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magistralėms apšviesti); stalinės, įstaigos,
naktinės arba grindinės elektros lempos; lamps; non-electrical lamps and lighting
neelektriniai žibintai ir šviestuvai;
fittings; illuminated signs, illuminated
šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
name-plates and the like
iškabos ir panašūs dirbiniai
Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

48312

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai
ar kiti panašūs įtaisai

Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other
Liquid crystal devices n.e.c.; lasers, except
laser diodes; other optical appliances and
instruments n.e.c.
Other vessels for pleasure or sports;
rowing boats and canoes

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

48315

Niekur kitur nepriskirti skystakristaliai
įtaisa; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus;
kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai
prietaisai ir įtaisai

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

49490

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai;
irklavimo valtys ir kanojos

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

87159

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
Maintenance and repair services of
įrenginių techninės priežiūros ir remonto
machinery and equipment n.e.c.
paslaugos

Equipment for sport, camping and open- Įrenginiai sportui, stovyklavimui ir poilsiui
air recreation (SD)
lauke (SD)

09.3.2

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

01510

Gyvi augalai; svogūnėliai, gumbai ir
šaknys; auginiai ir ūgliai; grybiena

Live plants; bulbs, tubers and roots;
cuttings and slips; mushroom spawn

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

01520

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai, įskaitant
puokštes, vainikus, gėlių krepšelius ir
kitus dirbinius

Cut flowers and flower buds including
bouquets, wreaths, floral baskets and
similar articles

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

01530

Gėlių ir vaisių sėklos

Flower seeds and fruit seeds
Sugar beet seed and seeds of forage
plants

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

01940

Cukrinių runkelių ir pašarinių augalų
sėklos

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

03920

Dekoratyviniams tikslams tinkančios
augalų dalys be žiedų ar pumpurų, taip
pat žolės, samanos ir kerpės

Parts of plants, without flowers or flower
buds, and grasses, mosses and lichens,
suitable for ornamental purposes

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

11040

Durpės

Peat

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

16190

Kitos cheminės mineralinės iškasenos

Other chemical minerals
Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

34616

Gyvulinės arba augalinės trąšos

Animal or vegetable fertilizers

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

34619

Niekur kitur nepriskirtos trąšos

Fertilizers n.e.c.

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

34620

Pesticidai

Pesticides

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

Gardens, plants and flowers (ND)
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Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

37222

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai keraminiai Statuettes and other ornamental ceramic
dirbiniai
articles

38991

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti
pramogoms skirti dirbiniai, įskaitant
priemones, naudojamas triukams rodyti
ir pokštams krėsti

Festive, carnival or other entertainment
articles, including conjuring tricks and
novelty jokes

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

Gardens, plants and flowers (ND)

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

09.3.3

Articles of plastics n.e.c.

Gardens, plants and flowers (ND)

Sodai, augalai ir gėlės (ND)

09.3.3

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

02129

Kiti gyvi gyvuliai

Other live animals

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

04110

Gyvos žuvys

Fish, live

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

15400

Moliai

Clays

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

23310

Niekur kitur nepriskirti preparatai,
naudojami gyvulių pašarams

Preparations used in animal feeding
n.e.c.

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

29210

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno
reikmenys ir pakinktai įvairiems
gyvūnams`

Saddlery and harness, for any animal, of
any material
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Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

35260

Vaistai terapijai ar profilaktikai

Medicaments, for therapeutic or
prophylactic uses

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

35290

Kiti farmaciniai medicinos ar chirurgijos
produktai ir dirbiniai

Other pharmaceutical products or articles
for medical or surgical purposes

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

36940

Pietų ir virtuvės indai, kiti plastikiniai
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics

37193

Stikliniai indai, naudojami stalui
serviruoti, virtuvėje, tualetui, įstaigoje,
interjerui dekoruoti ir panašiems tikslams
(išskyrus butelius, stiklainius ir panašius
stiklinius gaminius, taip pat puošybinius
gaminius iš degtuvu apdoroto stiklo)

Glassware of a kind used for table,
kitchen, toilet, office, indoor decoration
or similar purposes (except bottles, jars
and the like, of glass, and ornaments of
lamp-worked glass)

38350

Kiti muzikos instrumentai (įskaitant
mušamuosius muzikos instrumentus,
muzikines skrynutes ir mugių
vargonėlius); vilbynės; švilpukai, ragai ir
kiti burna pučiamieji garsinio
signalizavimo instrumentai

Other musical instruments (including
percussion instruments, musical boxes
and fairground organs); decoy calls;
whistles, call horns and other mouthblown sound signalling instruments

Brooms, brushes, hand-operated
mechanical floor sweepers (not
motorised), mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller squeegees)

Sawdust and wood waste and scrap

Pets and related products (ND)

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

09.3.4

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

38993

Šluotos, šepečiai, rankiniai mechaniniai
grindų šlavimo įtaisai (be variklio),
plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių
šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti
naudoti šluotų arba šepečių gamyboje;
dažymo padėklai ir velenėliai; valytuvai
su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams,
šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

39280

Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

42991

Geležinės ar plieninės grandinės (išskyrus Chain (except articulated link chain) and
šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir parts thereof, of iron or steel; chain and
jų dalys; varinės grandinės ir jų dalys
parts thereof, of copper

Pets and related products (ND)
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malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų
metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)

43914

Skysčių arba dujų filtravimo arba
gryninimo įrenginiai ir aparatai, išskyrus
vidaus degimo variklių degalų, tepalų
arba oro ėmiklių filtrus

Filtering or purifying machinery and
apparatus, for liquids or gases, except oil
filters, petrol filters and air intake filters
for internal combustion engines
Other small electric domestic appliances
(including vacuum cleaners, kitchen
waste disposers, food mixers, shavers,
hair dryers, smoothing irons, coffee
makers and toasters)

Pets and related products (ND)

Naminiai gyvūnėliai ir su jais susiję
gaminiai (ND)

09.3.4

44816

Kiti maži elektriniai buitiniai aparatai
(įskaitant dulkių siurblius, virtuvės atliekų
šalintuvus, maisto produktų maišytuvus,
skustuvus, plaukų džiovintuvus, laidynes,
kavinukus ir skrudintuvus)

Veterinary and other services for pets (S)

Veterinarijos ir kitokios paslaugos
naminiams gyvūnėliams (S)

09.3.5

86129

Kitos gyvulininkystės paslaugos

Other animal husbandry services

Veterinary and other services for pets (S)

Veterinarijos ir kitokios paslaugos
naminiams gyvūnėliams (S)

09.3.5

93210

Veterinarijos paslaugos gyvūnams
augintiniams

Veterinary services for pet animals

Veterinary and other services for pets (S)

Veterinarijos ir kitokios paslaugos
naminiams gyvūnėliams (S)

09.3.5

97990

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos,
paslaugos

Other miscellaneous services n.e.c.

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

64219

Kito, niekur kitur nepriskirto, keleivių
Other scheduled road transport services
vežimo pagal tvarkaraštį kelių transportu
of passengers n.e.c.
paslaugos

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

67300

Navigacinės pagalbos paslaugos

Navigational aid services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

67710

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus
krovinių tvarkymą, paslaugos

Airport operation services (excl. cargo
handling)

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

67720

Orlaivių skrydžių kontrolės paslaugos

Air traffic control services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

67820

Turistų gidų paslaugos

Tourist guide services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

72112

Nuosavos arba nuomojamos
Renting or leasing services involving own
negyvenamosios nuosavybės nuomos ar
or leased non-residential property
išperkamosios nuomos paslaugos

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

73114

Kitų sausumos transporto priemonių be
vairuotojo nuomos arba išperkamosios
nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
other land transport equipment without
operator

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

73115

Laivų be vairininko išperkamosios
nuomos ar nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
vessels without operator
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Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

73123

Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius) be operatoriaus
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

73124

Kompiuterių be operatoriaus
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
computers without operator

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

73240

Pramoginių ir laisvalaikio įrenginių
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
pleasure and leisure equipment

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

92900

Kitos mokymo ir lavinimo paslaugos

Other education and training services
Sports and recreational sports event
promotion and organization services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96510

Sporto ir atgaivos sporto renginių
rėmimo ir organizavimo paslaugos

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96520

Sporto ir atgaivos sporto įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Sports and recreational sports facility
operation services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96590

Kitos sporto ir atgaivos sporto
organizavimo paslaugos

Other sports and recreational sports
services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96620

Rėmimo paslaugos, susijusios su sportu ir Support services related to sports and
rekreacija
recreation

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96910

Pramogų parkų ir panašios atrakcionų
paslaugos

Amusement park and similar attraction
services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96930

Moneta valdomų pramogų automatų
paslaugos

Coin-operated amusement machine
services

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

96990

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, rekreacijos
Other recreation and amusement
ir pramogų organizavimo paslaugos
services n.e.c.

Recreational and sporting services (S)

Poilsio ir sporto paslaugos (S)

09.4.1

97230

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Physical well-being services
Leasing or rental services concerning
televisions, radios, video cassette
recorders and related equipment and
accessories

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

73210

Televizorių, radijo imtuvų, vaizdo
magnetofonų ir panašių įrenginių bei
priedų išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

73220

Vaizdajuosčių išperkamosios nuomos ar
nuomos paslaugos

Leasing or rental services concerning
video tape

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

73290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, daiktų
išperkamosios nuomos ar nuomos
paslaugos

Leasing or rental services concerning
other goods n.e.c.

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

83811

Portretinės fotografijos paslaugos

Portrait photography services
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Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

83813

Įvykių fotografijos paslaugos

Action photography services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

83815

Fotografijų atnaujinimo, dauginimo ir
retušavimo paslaugos

Restoration, copying and retouching
services of photography

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

83820

Fotografijų apdorojimo paslaugos

Photography processing services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

84110

Laidinio ryšio paslaugos

Wired telecommunications services
On-line information provision services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

84300

Informacijos tiesioginio teikimo
paslaugos

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

84510

Bibliotekų paslaugos

Library services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

84520

Archyvų paslaugos

Archive services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96151

Kino filmų rodymo paslaugos

Motion picture projection services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96152

Vaizdajuosčių rodymo paslaugos

Video tape projection services
Broadcasting (programming and
scheduling) services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96160

Programų (parinkimo ir tvarkaraščio
sudarymo) transliavimo paslaugos

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96220

Vaidybinio meno renginių pastatymo ir
rodymo paslaugos

Performing arts event production and
presentation services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96230

Vaidybinio meno įrenginių
eksploatavimo paslaugos

Performing arts facility operation services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96310

Scenos artistų paslaugos

Services of performing artists

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96411

Muziejų paslaugos, išskyrus paslaugas
teikiamas istorinėms vietovėms ir
istoriniams pastatams

Museum services except for historical
sites and buildings

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96412

Istorinių vietovių ir pastatų išsaugojimo
paslaugos

Preservation services of historical sites
and buildings

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96421

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Botanical and zoological garden services

Cultural services (S)

Kultūros paslaugos (S)

09.4.2

96422

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos,
Nature reserve services including wildlife
įskaitant natūraliosios gamtos
preservation services
išsaugojimą

Games of chance (S)

Azartiniai lošimai (S)

09.4.3

96920

Lošimų ir lažybų paslaugos

Gambling and betting services

96930

Moneta valdomų pramogų automatų
paslaugos

Coin-operated amusement machine
services
Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter, in single sheets,
other than advertising material

Games of chance (S)

Azartiniai lošimai (S)

09.4.3

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32210

Spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai, tiek
įrišti, tiek neįrišti, kitokie negu reklaminė
medžiaga

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32220

Žodynai ir enciklopedijos bei serijiniai jų
tomai

Dictionaries and encyclopaedias, and
serial installments thereof

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32230

Įrištos spausdintos knygos (išskyrus
žodynus ir enciklopedijas bei atskirus jų

Printed books (except dictionaries and
encyclopaedias and serial installments

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40

80/95

COICOP1 - CPC 1.0 red.

COICOP1 Name

COICOP1 Pavadinimas

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

tomus), brošiūros, lankstinukai ir panašūs
spaudiniai, kitokie negu reklaminė
medžiaga; vaikiškos knygelės su
paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo
knygelės

thereof), brochures, leaflets and similar
printed matter, other than advertising
material, not in single sheets; children's
picture, drawing or colouring books

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32240

Atlasai ir kitos žemėlapių ar panašių
schemų knygos

Atlases and other books of maps or
charts

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32260

Spausdintos arba rankraštinės natos

Music, printed or in manuscript
Registers, account books, note books,
letter pads, diaries and similar articles,
blotting-pads, blinders, file covers, forms
and other articles of stationery, of paper
or paperboard
Printing services and services related to
printing, on a fee or contract basis

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

32600

Registrai, buhalterijos knygos, užrašų
knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai,
dienoraščiai ir panašūs spaudiniai,
biuvarai, segtuvai, bylų viršeliai, blankai ir
kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba
kartono

Books (SD)

Knygos (SD)

09.5.1

86921

Spausdinimo ir su juo susijusios
paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

Newspapers and periodicals (ND)

Laikraščiai ir periodiniai leidiniai (ND)

09.5.2

32300

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai,
Newspapers, journals and periodicals,
leidžiami mažiausiai keturis kartus per
appearing at least four times a week
savaitę

Newspapers and periodicals (ND)

Laikraščiai ir periodiniai leidiniai (ND)

09.5.2

32400

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai,
Newspapers, journals and periodicals,
leidžiami rečiau negu keturis kartus per
appearing less than four times a week
savaitę

32250

Spausdinti žemėlapiai, hidrografijos ir
panašios schemos (įskaitant sieninius
žemėlapius, topografinius planus ir
gaublius), kitokie negu tokio tipo knygos

Maps and hydrographic or similar charts
(including wall maps, topographical plans
and globes), printed, other than in bookform
Printed or illustrated postcards; printed
cards bearing personal greetings or
messages, with or without envelopes or
trimmings

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

32520

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai;
spausdintos kortelės su asmeniniais
sveikinimais arba pranešimais, su vokais
arba be vokų, su papuošimais arba be
papuošimų

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

32530

Prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos
katalogai ir panašūs spaudiniai

Trade advertising material, commercial
catalogues and the like

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

32540

Spausdinti paveikslėliai, eskizai ir
fotografijos

Printed pictures, designs and
photographs

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

32560

Atspaudžiamieji lipdukai ir spausdinti
kalendoriai

Transfers (decalcomanias) and printed
calendars

Miscellaneous printed matter (ND)

Įvairūs spaudiniai (ND)

09.5.3

32590

Kiti spaudiniai

Other printed matter

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

32122

Rankų darbo popierius ir kartonas

Hand-made paper and paperboard
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09.5.4

32137

Augalinis pergamentas, pergamentinis
popierius, vaškuotės, pergaminas ir kitas
blizgintas skaidrusis arba pusiau skaidrus
popierius

Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine and
other glazed transparent or translucent
papers

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

32142

Niekur kitur nepriskirtas krepinis,
klostytas, įspaustinis arba perforuotas
popierius ir kartonas

Paper and paperboard, creped, crinkled,
embossed or perforated n.e.c.

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

32143

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis padengtas popierius ir
kartonas

Paper and paperboard coated with kaolin
or with other inorganic substances

32149

Kitas ritininis arba lakštinis popierius ir
kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės
pluoštų audiniai, padengti, įmirkyti,
dažytu ar dekoruotu paviršiumi arba su
spaudais

Other paper and paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres,
coated, impregnated, covered, surfacecoloured, surface-decorated or printed,
in rolls or sheets

32153

Dėžutės, dėžės, apvalkalai, įrašų laikmenų
vokai ir kita pakavimo tara (išskyrus
maišus, krepšius) iš popieriaus, kartono,
celiuliozinės vatos ar celiuliozės pluoštų
audinių; kartotekų dėžės, pašto dėtuvės ir
panašūs dirbiniai iš popieriaus arba
kartono, naudojami įstaigose,
parduotuvėse ar kitur

Cartons, boxes, cases, record sleeves and
other packing containers (except bags) of
paper, paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres; box files, letter
trays, and similar articles, of paper or
paperboard of a kind used in offices,
shops or the like

32191

Nedidelių matmenų anglinis popierius
(kalkė), savaiminio kopijavimo popierius
ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo
popierius; popieriniai kopijavimo aparatų
trafaretai arba ofsetinės plokštės; klijinis
arba lipnusis popierius

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers, not in bulk
sizes; duplicator stencils and offset
plates, of paper; gummed or adhesive
paper
Envelopes, letter cards, plain postcards
and correspondence cards of paper or
paperboard; boxes, pouches, wallets and
writing compendiums, of paper or
paperboard, containing paper stationery
Labels of paper or paperboard

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

Stationery and drawing materials (ND)

Stationery and drawing materials (ND)

Stationery and drawing materials (ND)

CPC 1.0 red. Pavadinimas

32136

Stationery and drawing materials (ND)

Stationery and drawing materials (ND)

CPC 1.0 red. Kodas / CPC
1.0 red. Code

Kitas nepadengtas popierius ir kartonas;
Other uncoated paper and paperboard;
pagal matmenis nesupjaustytas arba
cigarette paper, not cut to size or in the
blokelių ar vamzdelių pavidalo rūkomasis
form of booklets or tubes
popierius

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

Stationery and drawing materials (ND)

COICOP1 Kodas /
COICOP1 Code

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

09.5.4

09.5.4

09.5.4

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

32192

Popieriniai arba kartoniniai vokai,
atvirukai, paprastieji pašto atvirukai ir
susirašinėjimo kortelės; dėžutės,
maišeliai, aplankai ir užrašų knygelės iš
popieriaus arba kartono su popieriniais
raštinės reikmenimis

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

32197

Popierinės arba kartoninės etiketės

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos

09.5.4

32199

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata Other paper, paperboard, cellulose
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(ND)

ir celiuliozės pluoštų audiniai, supjaustyti
pagal matmenis arba formą; ritininis
blokelių ar vamzdelių pavidalo rūkomasis
popierius, kurio plotis neviršija 5 cm; kiti
dirbiniai iš popieriaus masės, popieriaus,
kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluoštų audinių

wadding and webs of cellulose fibres, cut
to size or shape; cigarette paper, in
booklets or tubes, or in rolls of a width
not exceeding 5 cm; other articles of
paper pulp, paper, paperboard, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

32600

Registrai, buhalterijos knygos, užrašų
knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai,
dienoraščiai ir panašūs spaudiniai,
biuvarai, segtuvai, bylų viršeliai, blankai ir
kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba
kartono

Registers, account books, note books,
letter pads, diaries and similar articles,
blotting-pads, blinders, file covers, forms
and other articles of stationery, of paper
or paperboard

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

35120

Dažai dailininkams, mokiniams arba
iškabų apipavidalintojams, atspalvių
modifikavimo priemonės, dažikliai
pramogoms ir panašios medžiagos

Artists', students' or signboard painters'
colours, modifying tints, amusement
colours and the like

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

35140

Rašymo ar braižymo rašalai ir tušai bei
kiti rašalai

Writing or drawing ink and other inks

09.5.4

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

35420

Glues and gelatine, peptones and their
Klijai ir želatina, peptonai ir jų dariniai bei
derivatives, and related products;
panašūs produktai; kazeinatai ir kiti
caseinates and other casein derivatives;
kazeino dariniai; albuminatai ir kiti
albuminates and other albumin
albuminų dariniai
derivatives

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

35490

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės
medžiagos

Other chemical products n.e.c.

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

36270

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš
vulkanizuotos gumos; kietoji guma;
dirbiniai iš kietosios gumos

Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard
rubber; articles of hard rubber

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

36920

Lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos, juostelės, juostos ir kiti plokštieji
fasoniniai gaminiai iš plastikų

Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
tape, strip and other flat shapes, of
plastics

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

36990

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
plastikų

Articles of plastics n.e.c.

09.5.4

38911

Plunksnos (rašaliniai rašytuvai),
dauginimo stilografai, pieštukai, laikikliai
plunksnoms, pieštukams ir panašūs
laikikliai, jų dalys; spalvoti pieštukai,
pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai
pieštukai ir kreidos

Pens, duplicating stylos, pencils, penholders, pencil-holders and similar
holders, and parts thereof; crayons,
pencil leads, pastels, drawing charcoals
and chalks

09.5.4

38912

Spaudai datai žymėti, anspaudui uždėti

Date, sealing or numbering stamps, and

Stationery and drawing materials (ND)

Stationery and drawing materials (ND)
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(ND)

arba numeriui nurodyti ir panašūs
rankiniai įtaisai; rankiniai rinktuvai ir
rankiniai spaudos rinkiniai, kuriuose yra
tokie rinktuvai; rašomųjų mašinėlių
juostelės arba panašios juostelės,
paruoštos atspaudams gauti; antspaudų
pagalvėlės

the like, designed for operating in the
hand; hand-operated composing sticks
and hand printing sets incorporating
such sticks; typewriter or similar ribbons,
prepared for giving impressions; inkpads

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

38993

Šluotos, šepečiai, rankiniai mechaniniai
grindų šlavimo įtaisai (be variklio),
plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių
šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti
naudoti šluotų arba šepečių gamyboje;
dažymo padėklai ir velenėliai; valytuvai
su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams,
šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)

Brooms, brushes, hand-operated
mechanical floor sweepers (not
motorised), mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller squeegees)

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

42913

Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir
žirklės bei jų geležtės

Knives (except for machines) and
scissors, and blades therefor

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

42915

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba
pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

Other articles of cutlery; manicure or
pedicure sets and instruments

42944

Vinys, plačiagalvės vinutės, apkabos
(išskyrus juostines apkabas), sraigtai,
varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės,
kaiščiai, vielokaiščiai, poveržlės ir panašūs
dirbiniai iš geležies, plieno, vario arba
aliuminio

Nails, tacks, staples (except staples in
strips), screws, bolts, nuts, screw hooks,
rivets, cotters, cotter-pins, washers and
similar articles, of iron, steel, copper or
aluminium

42994

Popieriaus dėtuvės bei padėklai, rašiklių
dėžutės ir dėklai, įstaigų antspaudų
dėklai ir panašūs įstaigos arba darbo
stalo reikmenys iš netauriųjų metalų,
kitokie negu įstaigų baldai

Paper trays, paper rests, pen trays, officestamp stands and similar office or desk
equipment, of base metal, other than
office furniture
Fittings for loose-leaf binders or files;
letter clips, letter corners, paper clips,
indexing tags and similar office articles,
of base metal; staples in strips, of base
metal
Weighing machinery (excluding balances
of a sensitivity of 5 cg or better)

Stationery and drawing materials (ND)

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

09.5.4

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

42995

Segtuvų arba popieriaus susegimo įtaisų
jungiamosios detalės; laiškų spaustukai ir
kampučiai, raštinės sąvaržėlės,
ženklintuvai ir panašūs įstaigos
reikmenys iš netauriųjų metalų; juostinės
apkabėlės iš netauriųjų metalų

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

43922

Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles,
kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg)

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

45160

Kita įstaigos įranga (įskaitant hektografus Other office machines (including
ir trafaretines dauginimo mašinas,
hectograph or stencil duplicating
adresavimo mašinas, banknotų išdavimo machines, addressing machines,
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automatic bank-note dispensers, coinautomatus, monetų skaičiavimo mašinas,
counting machines, pencil-sharpening
pieštukų drožtuvus, perforavimo ir
machines, and perforating or stapling
susegimo apkabėlėmis mašinas)
machines)

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

45170

Gaminių ir dirbinių, priskirtų 45110Parts and accessories for the goods of
45130 ir 45160 poklasiams, dalys ir
subclasses 45110 to 45130 and 45160,
reikmenys, išskyrus dangčius, nešiojamus
except covers, carrying cases and the like
dėklus ir panašius gaminius

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

45290

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

Parts and accessories of computing
machines

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

48232

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

Stationery and drawing materials (ND)

Raštinės reikmenys ir piešimo medžiagos
(ND)

09.5.4

48233

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio
matavimo prietaisai (įskaitant matuokles
ir matavimo juostas, mikrometrus ir
slankmačius)

Instruments for measuring length, for use
in the hand (including measuring rods
and tapes, micrometers and callipers)
n.e.c.

Package holidays (S)

Atostogų išvykos (S)

09.6.0

64223

Įvairių klasių autobusų su vairuotojais
nuomos paslaugos

Rental services of buses and coaches
with operator

Package holidays (S)

Atostogų išvykos (S)

09.6.0

67812

Kelionių organizatorių paslaugos

Tour operator services

Pre-primary and primary education (S)

Ikimokyklinis ir pradinis mokymas (S)

10.1.0

92110

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Preschool education services

Pre-primary and primary education (S)

Ikimokyklinis ir pradinis mokymas (S)

10.1.0

92190

Kitos pradinio ugdymo paslaugos

Other primary education services

Secondary education (S)

Vidurinis mokymas (S)

10.2.0

92210

Pagrindinio ugdymo paslaugos

General secondary education services

Secondary education (S)

Vidurinis mokymas (S)

10.2.0

92220

Vidurinio ugdymo paslaugos

Higher secondary education services

Secondary education (S)

Vidurinis mokymas (S)

10.2.0

92230

Techninio ir profesinio vidurinio mokymo Technical and vocational secondary
paslaugos
education services

Post-secondary non-tertiary education
(S)

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas, baigus vidurinį mokymą
(poantrinis ne tretinis) (S)

10.3.0

92310

Techninio ir profesinio mokymo baigus
vidurinę mokyklą paslaugos

Post-secondary technical and vocational
education services

Tertiary education (S)

Aukštasis (tretinis) mokslas (S)

10.4.0

92390

Universitetinio ir kito aukštojo mokslo
paslaugos

University and other higher education
services

Education not definable by level (S)

Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal
lygmenis (S)

10.5.0

92900

Kitos mokymo ir lavinimo paslaugos

Other education and training services

Restaurants, cafés and the like (S)

Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos
(S)

11.1.1

63210

Maitinimas, įskaitant visas restorano
paslaugas

Meal serving services with full restaurant
services

Restaurants, cafés and the like (S)

Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos
(S)

11.1.1

63220

Maitinimo paslaugos savitarnos
įstaigose

Meal serving services in self-service
facilities

Restaurants, cafés and the like (S)

Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos
(S)

11.1.1

63230

Paruoštų valgių ir gėrimų teikimo
paslaugos ne gamybos vietoje

Caterer services, providing meals to
outside
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Restaurants, cafés and the like (S)

Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos
(S)

11.1.1

63290

Kitos maitinimo paslaugos

Other food serving services

Restaurants, cafés and the like (S)

Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos
(S)

11.1.1

63300

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje
paslaugos

Beverage serving services for
consumption on the premises

Canteens (S)

Valgyklos (S)

11.1.2

63220

Maitinimo paslaugos savitarnos
įstaigose

Meal serving services in self-service
facilities

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63110

Apgyvendinimo viešbučiuose ir
moteliuose paslaugos

Hotel and motel lodging services

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63191

Poilsio centrų ir poilsio namų paslaugos

Holiday centre and holiday home
services

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63192

Baldais apstatytų apgyvendinimo patalpų Letting services of furnished
nuomos paslaugos
accommodation

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63193

Jaunimo nakvynės namų paslaugos

Youth hostel services
Children's training and holiday camp
services

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63194

Vaikų treniruočių ir vasaros stovyklų
paslaugos

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63195

Stovyklaviečių ir automobilinių namelių
aikštelių paslaugos

Camping and caravanning site services

Accommodation services (S)

Apgyvendinimo paslaugos (S)

11.2.0

63199

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
apgyvendinimo paslaugos

Other lodging services n.e.c.

Hairdressing salons and personal
grooming establishments (S)

Moterų ir vyrų kirpyklos ir asmens
priežiūros įstaigos (S)

12.1.1

97210

Kirpyklų ir kirpėjų paslaugos

Hairdressing and barbers' services

Hairdressing salons and personal
grooming establishments (S)

Moterų ir vyrų kirpyklos ir asmens
priežiūros įstaigos (S)

12.1.1

97220

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir
pedikiūro paslaugos

Cosmetic treatment, manicuring and
pedicuring services

Hairdressing salons and personal
grooming establishments (S)

Moterų ir vyrų kirpyklos ir asmens
priežiūros įstaigos (S)

12.1.1

97230

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Physical well-being services

Hairdressing salons and personal
grooming establishments (S)

Moterų ir vyrų kirpyklos ir asmens
priežiūros įstaigos (S)

12.1.1

97290

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, grožio
priežiūros paslaugos

Other beauty treatment services n.e.c.

44816

Kiti maži elektriniai buitiniai aparatai
(įskaitant dulkių siurblius, virtuvės atliekų
šalintuvus, maisto produktų maišytuvus,
skustuvus, plaukų džiovintuvus, laidynes,
kavinukus ir skrudintuvus)

Other small electric domestic appliances
(including vacuum cleaners, kitchen
waste disposers, food mixers, shavers,
hair dryers, smoothing irons, coffee
makers and toasters)

Poklasyje paminėtų aparatų dalys:
elektromechaniniai buitiniai aparatai,
skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės, su
įmontuotu elektros varikliu; elektriniai
akimirkiniai arba vandens saugyklų bei
panardinamieji kaitintuvai, erdvės
(patalpų) ir žemės (dirvožemio) šildymo

Parts of the following appliances: electromechanical domestic appliances, shavers
and hairclippers, with self-contained
electric motor; electric instantaneous or
storage water heaters, immersion
heaters, space heating apparatus and soil
heating apparatus;

Electric appliances for personal care (D)

Electric appliances for personal care (D)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:40

Elektriniai asmens priežiūros prietaisai
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Elektriniai asmens priežiūros prietaisai
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aparatai; elektroterminiai kirpyklų
(šukavimo) aparatai ir rankų džiovintuvai;
elektrinės laidynės; kiti buitiniai
elektroterminiai aparatai

electro-thermic hair-dressing apparatus
and hand dryers; electric smoothing
irons; other electro-thermic appliances of
a kind used for domestic purposes

Electric appliances for personal care (D)

Elektriniai asmens priežiūros prietaisai
(ND)

12.1.2

87151

Elektrinių namų ūkio reikmenų taisymo
paslaugos

Repair services of electrical household
appliances

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

04920

Gyvūninės natūraliosios pintys

Natural sponges of animal origin

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

27120

Patalynės, stalo, tualeto ir virtuvės
skalbiniai

Bed linen, table linen, toilet linen and
kitchen linen

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

27991

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai;
tekstilės pluoštai, kurių ilgis ne didesnis
kaip 5 mm (pūkai), tekstilės dulkės ir
verpimo spurgeliai

Wadding of textile materials and articles
thereof; textile fibres not exceeding 5
mm in length (flock), textile dust and mill
neps

28262

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš
veltinio, pinti arba pagaminti sujungiant
įvairių medžiagų juosteles, megzti arba
nerti, arba pagaminti iš nėrinių ar kitų
tekstilės medžiagų, vienetiniai; tinkleliai
plaukams

Hats and other headgear, of felt, or
plaited or made by assembling strips of
any material, or knitted or crocheted or
made up from lace or other textile fabric
in the piece; hair-nets

32193

Tualetinis popierius, popierinės nosinės,
rankšluosčiai, stalo servetėlės, popieriniai
vystyklai, tamponai ir panašūs namų ūkio,
higienos arba ligoninės reikmenys ir
drabužiai iš popieriaus masės, popieriaus,
celiuliozinės vatos arba celiuliozės
pluoštų audinių

Toilet paper, handkerchiefs, towels,
serviettes, napkins for babies, tampons,
and similar household, sanitary or
hospital articles, and articles of apparel,
of paper pulp, paper, cellulose wadding
or webs of cellulose fibres
Soap; organic surface-active products
and preparations for use as soap; paper,
wadding, felt and nonwovens,
impregnated, coated or covered with
soap or detergent

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

12.1.3

12.1.3

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

35321

Muilas; organinės veikliosios paviršiaus
medžiagos ir preparatai naudojami kaip
muilas; įmirkyti, vilkti arba dengti muilu
arba plovikliu popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

35323

Kvepalai ir tualetinės priemonės

Perfume and toilet preparations

38972

Žmonių plaukai, šukuoti, iškarpyti,
išbalinti arba kitu būdu apdoroti; vilna
arba kitų gyvulių plaukai, taip pat kitos
tekstilės medžiagos, paruoštos perukų ar
panašių dirbinių gamybai; perukai,
dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos,
netikros kasos ir panašūs dirbiniai iš
žmonių arba gyvulių plaukų, taip pat iš

Human hair, dressed, thinned, bleached
or otherwise worked; wool or other
animal hair or other textile materials,
prepared for use in making wigs or the
like; wigs, false beards, eyebrows and
eyelashes, switches and the like, of
human or animal hair or of textile
materials; articles of human hair n.e.c.

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)
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tekstilės medžiagų; niekur kitur
nepriskirti dirbiniai iš žmonių plaukų

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

38993

Šluotos, šepečiai, rankiniai mechaniniai
grindų šlavimo įtaisai (be variklio),
plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių
šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti
naudoti šluotų arba šepečių gamyboje;
dažymo padėklai ir velenėliai; valytuvai
su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams,
šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)

Brooms, brushes, hand-operated
mechanical floor sweepers (not
motorised), mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller squeegees)

Cigarette lighters and other lighters;
smoking pipes and cigar or cigarette
holders, and parts thereof; combs, hairslides and the like; hairpins, curling pins,
curling grips, hair-curlers and the like
(except electro-thermic apparatus), and
parts thereof; scent sprays and similar
toilet sprays, and mounts and heads
therefore; powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

38994

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai;
pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai
bei jų dalys ; šukos, įskaitant šukas
plaukams prilaikyti, ir panašūs dirbiniai;
smeigtukai, segtukai ir spaustukai
plaukams garbanoti, plaukų suktukai ir
panašūs dirbiniai (išskyrus elektroterminę
aparatūrą), taip pat jų dalys; kvepalų
purkštuvai ir panašūs tualetiniai
purkštuvai, taip pat jų antgaliai ir
galvutės; pūkučiai pudrai ir pagalvėlės,
skirtos kosmetikos arba tualetiniams
preparatams

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

42913

Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir
žirklės bei jų geležtės

Knives (except for machines) and
scissors, and blades therefor

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

42914

Skustuvai ir skustuvų peiliukai (įskaitant
juostinius skustuvų peiliukų ruošinius)

Razors and razor blades (including razor
blade blanks in strips)

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

42915

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba
pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

Other articles of cutlery; manicure or
pedicure sets and instruments
Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Other appliances, articles and products
for personal care (ND)

Kiti neelektriniai asmens priežiūros
prietaisai, reikmenys ir priemonės (ND)

12.1.3

43922

Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles,
kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg)

Weighing machinery (excluding balances
of a sensitivity of 5 cg or better)

Prostitution (S)

Prostitucija (S)

12.2.0

97910

Palydos (eskorto) paslaugos

Escort services

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

29230

Laikrodžių dirželiai, išskyrus metalinius

Watch straps, except of metal
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12.3.1

38210

Gamtiniai neapdirbti arba augintiniai
perlai

Pearls, natural or cultured and unworked

38220

Augintiniai perlai, brangakmeniai arba
pusbrangiai akmenys, sintetiniai ar
regeneruoti brangakmeniai arba
pusbrangiai akmenys (išskyrus
pramoninius deimantus ir pjezoelektrinį
kvarcą), apdirbti (išskyrus tiktai
perpjautus, perskeltus ar šiurkščiai
apdirbtus), bet nesuverti, neaptaisyti ar
neįtvirtinti

Cultured pearls, precious or semiprecious stones, and synthetic or
reconstructed precious or semi-precious
stones (except industrial diamonds and
piezo-electric quartz), worked (except
simply sawn, cleaved, bruted or roughly
shaped), but not strung, mounted or set
Jewellery and other articles of precious
metal or of metal clad with precious
metal; articles of natural or cultured
pearls or precious or semi-precious
stones (natural, synthetic or
reconstructed)

12.3.1

CPC 1.0 red. Pavadinimas

CPC 1.0 red. Name

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

38240

Juvelyriniai dirbiniai ir kiti tauriųjų metalų
arba metalų, plakiruotų tauriaisiais
metalais, dirbiniai; dirbiniai iš gamtinių
arba augintinių perlų ar brangiųjų arba
pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių
arba regeneruotų)

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

38997

Dirbtiniai juvelyriniai dirbiniai

Imitation jewellery

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

48410

Laikrodžiai (kišeniniai, rankiniai arba
panašūs)

Watches

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

48420

Laikrodžiai (sieniniai, staliniai arba
panašūs)

Clocks
Time of day recording apparatus,
apparatus for measuring, recording or
otherwise indicating intervals of time,
and time switches, with clock or watch
movement or with synchronous motor

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

48430

Paros laiko rašymo aparatai ir laiko tarpų
matavimo, rašymo arba rodymo aparatai
ir išjungikliai su įvairių tipų laikrodžių
mechanizmais arba sinchroniniais
varikliais

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

48490

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys
Other watch or clock parts (including
(įskaitant akmenis, korpusus ir metalinius
jewels, cases and metal watch bands)
laikrodžių dirželius)

Jewellery, clocks and watches (D)

Juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (D)

12.3.1

87220

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių taisymo paslaugos

Watches, clocks and jewellery repair
services

29220

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys
iš odos, kompozicinės odos, lakštinių
plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto
pluošto arba kartono; kelioniniai asmens
tualeto, siuvimo arba batų ar drabužių
valymo rinkiniai

Luggage, handbags and the like, of
leather, composition leather, plastic
sheeting, textile materials, vulcanized
fibre or paperboard; travel sets for
personal toilet, sewing or shoe or clothes
cleaning

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji
mediena; medinės papuošalų ar stalo
įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai;

Wood marquetry and inlaid wood; cases
for jewellery or cutlery, and similar
articles, of wood; statuettes and other

Other personal effects (SD)

Other personal effects (SD)
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statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai
dirbiniai

ornaments, of wood

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

31914

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai dirbiniai

Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects,
and other articles of wood

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

36930

Vonios, praustuvės, unitazai, unitazų
dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs
sanitariniai gaminiai iš plastikų

Baths, wash-basins, lavatory pans and
covers, flushing cisterns and similar
sanitary ware, of plastics

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

36940

Pietų ir virtuvės indai, kiti plastikiniai
namų apyvokos ir tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics
Glassware of a kind used for table,
kitchen, toilet, office, indoor decoration
or similar purposes (except bottles, jars
and the like, of glass, and ornaments of
lamp-worked glass)

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

37193

Stikliniai indai, naudojami stalui
serviruoti, virtuvėje, tualetui, įstaigoje,
interjerui dekoruoti ir panašiems tikslams
(išskyrus butelius, stiklainius ir panašius
stiklinius gaminius, taip pat puošybinius
gaminius iš degtuvu apdoroto stiklo)

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

37221

Keraminiai pietų ir virtuvės indai, kiti
buities ir tualeto reikmenys

Ceramic tableware, kitchenware, other
household articles and toilet articles

37610

Apdirbtas marmuras, kalkinis tufas
(travertinas) ir alebastras bei jų dirbiniai
(išskyrus tašytus akmenis, apvadų
(bordiūrų) akmenis, šaligatvio arba
grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir
panašius dirbinius); dirbtinai dažytos
granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro,
kalkinio tufo (travertino) ir alebastro

Marble, travertine and alabaster, worked,
and articles thereof (except setts,
curbstones, flagstones, tiles, cubes and
similar articles); artificially coloured
granules, chippings and powder of
marble, travertine and alabaster
Other worked monumental or building
stone and articles thereof; other
artificially coloured granules, chippings
and powder of natural stone; articles of
agglomerated slate

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

37690

Kiti apdirbti paminkliniai ar statybiniai
akmenys ir jų dirbiniai; kitos dirbtinai
dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš
gamtinių akmenų; dirbiniai iš
aglomeruotų skalūnų

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

38111

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais
Seats, primarily with metal frames
karkasais

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

38921

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės, lazdos,
lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir
panašūs daiktai

Umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and the
like
Parts, trimmings and accessories of
umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and the
like
Baby carriages and parts thereof

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

38922

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų,
lazdų-sėdynių, vytinių, botagų ir panašių
gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

38992

Vaikiški vežimėliai ir jų dalys
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38994

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai;
pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai
bei jų dalys ; šukos, įskaitant šukas
plaukams prilaikyti, ir panašūs dirbiniai;
smeigtukai, segtukai ir spaustukai
plaukams garbanoti, plaukų suktukai ir
panašūs dirbiniai (išskyrus elektroterminę
aparatūrą), taip pat jų dalys; kvepalų
purkštuvai ir panašūs tualetiniai
purkštuvai, taip pat jų antgaliai ir
galvutės; pūkučiai pudrai ir pagalvėlės,
skirtos kosmetikos arba tualetiniams
preparatams

Cigarette lighters and other lighters;
smoking pipes and cigar or cigarette
holders, and parts thereof; combs, hairslides and the like; hairpins, curling pins,
curling grips, hair-curlers and the like
(except electro-thermic apparatus), and
parts thereof; scent sprays and similar
toilet sprays, and mounts and heads
therefore; powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations

Articles n.e.c. (including candles, tapers,
skins of birds with their feathers, artificial
flowers, entertainment articles, hand
sieves, hand riddles, vacuum flasks,
tailors dummies, animated displays used
for shop window dressing, and parts
n.e.c.)

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

38999

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai (įskaitant
žvakes, žvakutes, paukščių odą su
plunksnomis, dirbtines gėles,
pramogoms skirtus gaminius ir dirbinius,
rankinius sietus, rankinius rėčius,
termosus, siuvėjų manekenus, judančius
prekių demonstravimo įrenginius,
naudojamus parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti, niekur kitur nepriskirtos
visų čia išvardintų daiktų dalys

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

42913

Peiliai (išskyrus skirtus mašinoms) ir
žirklės bei jų geležtės

Knives (except for machines) and
scissors, and blades therefor

42921

Rankiniai įrankiai (įskaitant rankinius
įrankius, naudojamus žemės ūkyje,
sodininkystėje arba miškų ūkyje,
rankinius pjūklus, dildes, plokščiareples ir
žirkles metalui karpyti, rankinius
veržliarakčius, litavimo lempas ir
veržtuvus)

Hand tools (including hand tools of a
kind used in agriculture, horticulture or
forestry, hand saws, files, pliers and metal
cutting shears, hand-operated spanners,
blow-lamps and clamps)

Other personal effects (SD)

Other personal effects (SD)
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Kiti asmeniniai daiktai (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

12.3.2

42999

Niekur kitur nepriskirti metalų gaminiai ir
dirbiniai (įskaitant inkarus, kobinius ir jų
dalis iš geležies arba plieno; smulkinimo
rutulius ir panašius dirbinius, skirtus
malūnams, iš geležies arba plieno;
lietvamzdžius, stogų apvadus, stoglangių
staktas bei kitas pramonines statybines
detales iš cinko; skrybėlių kabyklas,
gembes ir kt. iš netauriųjų metalų;
automatines durų sklendes iš netauriųjų
metalų; lanksčius vamzdžius iš netauriųjų

Metal goods n.e.c. (including anchors,
grapnels and parts thereof, of iron or
steel; grinding balls and similar articles
for mills, of iron or steel; gutters, roof
capping, skylight frames and other
fabricated building components, of zinc;
base metal hat-racks, brackets, etc.;
automatic door closers of base metal;
flexible tubing of base metal; sign-plates
of base metal)
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metalų; lenteles su ženklais iš netauriųjų
metalų)

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

48251

Hydrometers and similar floating
Areometrai ir panašūs plūdrieji prietaisai,
instruments, thermometers, pyrometers,
termometrai, pirometrai, barometrai,
barometers, hygrometers and
higrometrai ir psichrometrai
psychrometers

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

48312

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai
ar kiti panašūs įtaisai

Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other

Other personal effects (SD)

Kiti asmeniniai daiktai (SD)

12.3.2

87210

Avalynės ir odos gaminių taisymo
paslaugos

Footwear and leather goods repair
services

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93311

Socialinės paramos paslaugos, teikiamos Welfare services delivered through
globos įstaigose seneliams ir žmonėms
residential institutions to elderly persons
su fizine ar psichine negalia
and persons with disabilities

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93319

Kitos socialinės pagalbos paslaugos,
susijusios su apgyvendinimu

Other social services with
accommodation

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93321

Vaikų dienos priežiūros paslaugos

Child day-care services
Guidance and counselling services n.e.c.
related to children

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93322

Niekur kitur nepriskirtos informacinės ir
konsultacinės paslaugos, susijusios su
vaikais

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93323

Socialinės paramos paslaugos,
nesusijusios su apgyvendinimu

Welfare services without accommodation

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93324

Profesinės reabilitacijos paslaugos

Vocational rehabilitation services

Social protection (S)

Socialinė apsauga (S)

12.4.0

93329

Kitos socialinės pagalbos paslaugos,
nesusijusios su apgyvendinimu

Other social services without
accommodation

Life insurance (S)

Gyvybės draudimas (S)

12.5.1

71311

Gyvybės draudimo ir individualių pensijų Life insurance and individual pension
lėšų kaupimo paslaugos
services

Life insurance (S)

Gyvybės draudimas (S)

12.5.1

71312

Grupinio pensijų lėšų kaupimo
paslaugos

Group pension services

Insurance connected with the dwelling
(S)

Būsto draudimas (S)

12.5.2

71334

Kitos turto draudimo paslaugos

Other property insurance services

Insurance connected with health (S)

Sveikatos draudimas (S)

12.5.3

71320

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir
sveikatos draudimo paslaugos

Accident and health insurance services

Insurance connected with transport (S)

Transporto priemonių draudimas (S)

12.5.4

71331

Variklinių transporto priemonių
draudimo paslaugos

Motor vehicle insurance services

Insurance connected with transport (S)

Transporto priemonių draudimas (S)

12.5.4

71334

Kitos turto draudimo paslaugos

Other property insurance services

Insurance connected with transport (S)

Transporto priemonių draudimas (S)

12.5.4

71339

Kitos ne gyvybes draudimo paslaugos

Other non-life insurance services

71335

Bendrosios civilinės atsakomybės
draudimo paslaugos

General liability insurance services

Other insurance (S)
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Other insurance (S)

Kitos draudimo rūšys (S)

12.5.5

71339

Kitos ne gyvybes draudimo paslaugos

Other non-life insurance services

FISIM (S)

Sąlyginai apskaičiuotos finansinio
tarpininkavimo paslaugos (SPFTP) (S)

12.6.1

71100

Finansinio tarpininkavimo paslaugos,
išskyrus investicinę bankininkystę,
draudimo ir pensijų fondų paslaugas

Financial intermediation services, except
investment banking, insurance services
and pension services

FISIM (S)

Sąlyginai apskaičiuotos finansinio
tarpininkavimo paslaugos (SPFTP) (S)

12.6.1

71200

Investicinės bankininkystės paslaugos

Investment banking services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71100

Finansinio tarpininkavimo paslaugos,
išskyrus investicinę bankininkystę,
draudimo ir pensijų fondų paslaugas

Financial intermediation services, except
investment banking, insurance services
and pension services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71200

Investicinės bankininkystės paslaugos

Investment banking services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71521

Vertybinių popierių brokerio paslaugos

Securities brokerage services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71531

Portfelio valdymo paslaugos

Portfolio management services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71532

Patikėjimo paslaugos

Trust services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71533

Saugojimo paslaugos

Custody services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71551

Finansinio konsultavimo paslaugos

Financial consultancy services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71552

Užsienio valiutos keitimo paslaugos

Foreign exchange services

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71559

Kitos, niekur kitus nepriskirtos pagalbinės Other services auxiliary to financial
finansinio tarpininkavimo paslaugos
intermediation n.e.c.

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

71690

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų Other services auxiliary to insurance and
kaupimo paslaugos
pensions

Other financial services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės
paslaugos (S)

12.6.2

82330

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

71610

Draudimo brokerių ir agentų paslaugos

Insurance brokerage and agency services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

72221

Gyvenamųjų pastatų ir su jais susijusios
žemės pardavimo paslaugos už atlygį ar
pagal sutartį

Residential buildings and associated land
sales on a fee or contract basis

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

82111

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų Legal advisory and representation
ir atstovavimo paslaugos
services concerning criminal law

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

82119

Teisinių konsultacijų ir atstovavimo
paslaugos, susijusios su kitomis teisės
sritimis
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82120

Pusiau teisminių tribunolų, teisminių
kolegijų ir kt. įstatymais nustatytų
procedūrų teisinių konsultacijų ir
atstovavimo paslaugos

Legal advisory and representation
services in statutory procedures of quasijudicial tribunals, boards, etc.

12.7.0

82130

Teisinių dokumentų sudarymo ir jų
sertifikavimo paslaugos

Legal documentation and certification
services

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

82191

Oficialaus ginčų sprendimo ir sutaikinimo
Arbitration and conciliation services
paslaugos

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

82199

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, teisinės
paslaugos

Other legal services n.e.c.

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

83910

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

Translation and interpretation services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85111

Vadovaujančiųjų darbuotojų paieškos
paslaugos

Executive search services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85112

Įdarbinimo agentūrų paslaugos

Employment agency services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85210

Tyrimo paslaugos

Investigation services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85220

Apsaugos konsultacijų paslaugos

Security consultation services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85250

Apsaugininkų paslaugos

Guard services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85940

Dauginimo paslaugos

Duplicating services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

85970

Prekybos mugių ir parodų organizavimo
paslaugos

Trade fair and exhibition organization
services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

87290

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
priežiūros ir taisymo paslaugos

Maintenance and repair services of other
goods n.e.c.

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

91111

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

93329

Kitos socialinės pagalbos paslaugos,
nesusijusios su apgyvendinimu

Other social services without
accommodation

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

97310

Kapinių ir kremacijos paslaugos

Cemeteries and cremation services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

97320

Laidojimo biurų paslaugos

Undertaking services

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

97990

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos,
paslaugos

Other miscellaneous services n.e.c.

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

Other services n.e.c. (S)

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

Other services n.e.c. (S)
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Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos
(S)

12.7.0

99000

CPC 1.0 red. Pavadinimas
Eksteritorialinių organizacijų ir įstaigų
teikiamos paslaugos

CPC 1.0 red. Name
Services provided by extraterritorial
organizations and bodies
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