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

Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius
Standard International Trade Classification
SITC
SITC 4 red.
2006-01-01

I

Piniginis auksas
Gold, monetary

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

Piniginis auksas

Description:

Gold, monetary

II

Auksinės monetos ir dabartinės (einamos) monetos
Gold coin and current coin

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

Auksinės monetos ir dabartinės (einamos) monetos

Description:

Gold coin and current coin

0

MAISTO PRODUKTAI IR GYVI GYVŪNAI
Food and live animals

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

MAISTO PRODUKTAI IR GYVI GYVŪNAI

Description:

Food and live animals

00

GYVI GYVŪNAI, IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMUS 03 SKYRIUJE
Live animals other than animals of division 03

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GYVI GYVŪNAI, IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMUS 03
SKYRIUJE

Description:

Live animals other than animals of division 03

001

GYVI GYVŪNAI, IŠSKYRUS GYVŪNUS, KLASIFIKUOJAMUS 03 SKYRIUJE
Live animals other than animals of division 03

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GYVI GYVŪNAI, IŠSKYRUS GYVŪNUS,
KLASIFIKUOJAMUS 03 SKYRIUJE

Description:

Live animals other than animals of division 03

001.1

Gyvi galvijai
Bovine animals, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvi galvijai

Description:

Bovine animals, live

001.11

Grynaveisliai veisliniai galvijai
Pure-bred breeding animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynaveisliai veisliniai galvijai

Description:

Pure-bred breeding animals
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001.19

Kiti galvijai, išskyrus grynaveislius veislinius galvijus
Other than pure-bred breeding animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti galvijai, išskyrus grynaveislius veislinius galvijus

Description:

Other than pure-bred breeding animals

001.2

Gyvos avys ir ožkos
Sheep and goats, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvos avys ir ožkos

Description:

Sheep and goats, live

001.21

Gyvos avys
Sheep, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvos avys

Description:

Sheep, live

001.22

Gyvos ožkos
Goats, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvos ožkos

Description:

Goats, live

001.3

Gyvos kiaulės
Swine, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvos kiaulės

Description:

Swine, live

001.31

Grynaveislės veislinės kiaulės
Pure-bred breeding animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynaveislės veislinės kiaulės

Description:

Pure-bred breeding animals

001.39

Kitos gyvos kiaulės, išskyrus grynaveisles veislines kiaules
Other than pure-bred breeding animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos gyvos kiaulės, išskyrus grynaveisles veislines
kiaules

Description:

Other than pure-bred breeding animals

001.4

Gyvi naminiai paukščiai (Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos)
Poultry, live (i.e., fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea-fowls)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvi naminiai paukščiai (Gallus domesticus rūšies vištos Description:
(naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos)
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001.41

Gyvi naminiai paukščiai, (Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos) ne didesnio kaip 185 g
svorio
Poultry, live (i.e., fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea-fowls, weighing not more than 185 g

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvi naminiai paukščiai, (Gallus domesticus rūšies
vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir
patarškos) ne didesnio kaip 185 g svorio

Description:

Poultry, live (i.e., fowls of the species Gallus
domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea-fowls,
weighing not more than 185 g

001.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

001.5

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai
Horses, asses, mules and hinnies, live

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Description:

Horses, asses, mules and hinnies, live

001.9

Niekur kitur nepriskirti gyvi gyvūnai
Live animals, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvi gyvūnai

Description:

Live animals, n.e.s.

01

MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI
Meat and meat preparations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI

Description:

Meat and meat preparations

011

ŠVIEŽIA, ATŠALDYTA ARBA UŽŠALDYTA GALVIJIENA
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIEŽIA, ATŠALDYTA ARBA UŽŠALDYTA GALVIJIENA

Description:

Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen

011.1

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

Description:

Meat of bovine animals, fresh or chilled

011.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena su kaulais
Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta galvijiena su kaulais

Description:

Meat of bovine animals, fresh or chilled, with bone in

011.12

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta galvijiena be kaulų

Description:

Meat of bovine animals, fresh or chilled, boneless

011.2

Užšaldyta galvijiena
Meat of bovine animals, frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užšaldyta galvijiena

Description:

Meat of bovine animals, frozen

011.21

Užšaldyta galvijiena su kaulais
Meat of bovine animals, frozen, with bone in

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta galvijiena su kaulais

Description:

Meat of bovine animals, frozen, with bone in

011.22

Užšaldyta galvijiena be kaulų
Meat of bovine animals, frozen, boneless

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta galvijiena be kaulų

Description:

Meat of bovine animals, frozen, boneless

012

KITA MĖSA IR KITI VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI (IŠSKYRUS MĖSĄ IR SUBPRODUKTUS, NETINKAMUS VARTOTI ŽMONIŲ
MAISTUI), ŠVIEŽI, ATŠALDYTI ARBA UŽŠALDYTI
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen (except meat and meat offal unfit or unsuitable for human consumption)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITA MĖSA IR KITI VALGOMIEJI MĖSOS
SUBPRODUKTAI (IŠSKYRUS MĖSĄ IR SUBPRODUKTUS,
NETINKAMUS VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI), ŠVIEŽI,
ATŠALDYTI ARBA UŽŠALDYTI

Description:

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or
frozen (except meat and meat offal unfit or unsuitable
for human consumption)

012.1

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta aviena ir ožkiena
Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta aviena ir ožkiena

Description:

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

012.11

Šviežia arba atšaldyta aviena
Meat of sheep, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta aviena

Description:

Meat of sheep, fresh or chilled
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012.12

Užšaldyta aviena
Meat of sheep, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta aviena

Description:

Meat of sheep, frozen

012.13

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta ožkiena
Meat of goats, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta ožkiena

Description:

Meat of goats, fresh, chilled or frozen

012.2

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta kiauliena
Meat of swine, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta kiauliena

Description:

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

012.21

Šviežia arba atšaldyta kiauliena
....fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

Description:

....fresh or chilled

012.22

Užšaldyta kiauliena
....frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta kiauliena

Description:

....frozen

012.3

Naminių paukščių, klasifikuojamų 001.4 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti
Meat and edible offal of the poultry of subgroup 001.4, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naminių paukščių, klasifikuojamų 001.4 pozicijoje,
mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba
užšaldyti

Description:

Meat and edible offal of the poultry of subgroup 001.4,
fresh, chilled or frozen

012.31

Šviežia arba atšaldyta, nesukapota į gabalus paukštiena
Poultry not cut in pieces, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta, nesukapota į gabalus paukštiena Description:

012.32

Užšaldyta nesukapota į gabalus paukštiena
Poultry not cut in pieces, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta nesukapota į gabalus paukštiena

Description:

Poultry not cut in pieces, frozen
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012.33

Šviežios arba atšaldytos žąsų ir ančių riebiosios kepenys
Fatty livers of geese or ducks, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos žąsų ir ančių riebiosios
kepenys

Description:

Fatty livers of geese or ducks, fresh or chilled

012.34

Sukapota į gabalus paukštiena ir kiti naminių paukščių subproduktai, švieži arba atšaldyti
Poultry cuts and other offal, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukapota į gabalus paukštiena ir kiti naminių paukščių
subproduktai, švieži arba atšaldyti

Description:

Poultry cuts and other offal, fresh or chilled

012.35

Sukapota į gabalus paukštiena ir naminių paukščių subproduktai, užšaldyti
Poultry cuts and offal, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukapota į gabalus paukštiena ir naminių paukščių
subproduktai, užšaldyti

Description:

Poultry cuts and offal, frozen

012.4

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta arkliena, asilų, mulų ir arklėnų mėsa
Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta arkliena, asilų, mulų ir
arklėnų mėsa

Description:

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or
frozen

012.5

Švieži, atšaldyti arba užšaldyti valgomieji galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos
subproduktai
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži, atšaldyti arba užšaldyti valgomieji galvijienos,
kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų
arba arklėnų mėsos subproduktai

Description:

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

012.51

Švieži arba atšaldyti valgomieji galvijienos subproduktai
....of bovine animals, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti valgomieji galvijienos
subproduktai

Description:

....of bovine animals, fresh or chilled

012.52

Užšaldyti valgomieji galvijienos subproduktai
....of bovine animals, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti valgomieji galvijienos subproduktai

Description:

....of bovine animals, frozen
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012.53

Švieži arba atšaldyti valgomieji kiaulienos subproduktai
....of swine, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti valgomieji kiaulienos subproduktai Description:

012.54

Užšaldyti valgomieji kiaulienos subproduktai
....of swine, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti valgomieji kiaulienos subproduktai

Description:

....of swine, frozen

012.55

Švieži arba atšaldyti valgomieji avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos subproduktai
....of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti valgomieji avienos, ožkienos,
Description:
arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos subproduktai

012.56

Užšaldyti valgomieji avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos subproduktai
....of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti valgomieji avienos, ožkienos, arklienos, asilų,
mulų arba arklėnų mėsos subproduktai

Description:

....of sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies,
frozen

012.9

Niekur kitur nepriskirti švieži, atšaldyti ar užšaldyti mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
Meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti švieži, atšaldyti ar užšaldyti
mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Description:

Meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen,
n.e.s.

012.91

Triušių arba kiškių mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
Meat and edible meat offal of rabbits or hares

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Triušių arba kiškių mėsa ir valgomieji mėsos
subproduktai

Description:

Meat and edible meat offal of rabbits or hares

012.93

Sraigės (išskyrus jūrų sraiges)
Snails (other than sea snails)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigės (išskyrus jūrų sraiges)

Description:

Snails (other than sea snails)
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012.99

Kiti švieži, atšaldyti arba užšaldyti mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti švieži, atšaldyti arba užšaldyti mėsa ir valgomieji
mėsos subproduktai

Description:

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or
frozen

016

MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI, SŪDYTI, UŽPILTI SŪRYMU, DŽIOVINTI AR RŪKYTI ;VALGOMIEJI MĖSOS ARBA MĖSOS
SUBPRODUKTŲ MILTAI IR RUPINIAI
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI, SŪDYTI, Description:
UŽPILTI SŪRYMU, DŽIOVINTI AR RŪKYTI ;VALGOMIEJI
MĖSOS ARBA MĖSOS SUBPRODUKTŲ MILTAI IR
RUPINIAI

016.1

Bekoniena, kumpis bei kita sūdyta, džiovinta ar rūkyta kiauliena
Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of swine

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Bekoniena, kumpis bei kita sūdyta, džiovinta ar rūkyta
kiauliena

Description:

Bacon, ham and other salted, dried or smoked meat of
swine

016.11

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais
Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais

Description:

Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

016.12

Kiaulienos papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys
Bellies (streaky) and cuts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiaulienos papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys Description:

016.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

016.8

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, išskyrus kiaulieną, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti ar rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos
subproduktų miltai ir milteliai
Meat and edible meat offal, other than meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, išskyrus
kiaulieną, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti ar rūkyti;
valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir
milteliai

Description:

Meat and edible meat offal, other than meat of swine,
salted, in brine, dried or smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal
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016.81

Jautiena
Meat of bovine animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jautiena

Description:

Meat of bovine animals

016.89

Kiti, įskaitant valgomuosius mėsos ar mėsos subproduktų miltus ir rupinius
Other, including edible flours and meals of meat or meat offal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, įskaitant valgomuosius mėsos ar mėsos
subproduktų miltus ir rupinius

Description:

Other, including edible flours and meals of meat or
meat offal

017

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI ARBA KONSERVAI IŠ MĖSOS ARBA VALGOMŲJŲ MĖSOS SUBPRODUKTŲ
Meat and edible meat offal, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI ARBA
KONSERVAI IŠ MĖSOS ARBA VALGOMŲJŲ MĖSOS
SUBPRODUKTŲ

Description:

Meat and edible meat offal, prepared or preserved,
n.e.s.

017.1

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

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

Description:

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

017.2

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, pagaminti iš šių produktų
Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos
subproduktų arba kraujo; maisto produktai, pagaminti
iš šių produktų

Description:

Sausages and similar products, of meat, meat offal or
blood; food preparations based on these products

017.3

Niekur kitur nepriskirtos paruoštos arba konservuotos bet kurių gyvūnų kepenys
Liver of any animal, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos paruoštos arba konservuotos
bet kurių gyvūnų kepenys

Description:

Liver of any animal, prepared or preserved, n.e.s.

017.4

Niekur kitur nepriskirti naminių paukščių, klasifikuojamų 001.4 pozicijoje, mėsa ir mėsos subproduktai (išskyrus kepenis), paruošti arba
konservuoti
Meat and offal (other than liver) of poultry of subgroup 001.4, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti naminių paukščių,
klasifikuojamų 001.4 pozicijoje, mėsa ir mėsos
subproduktai (išskyrus kepenis), paruošti arba
konservuoti

Description:

Meat and offal (other than liver) of poultry of subgroup
001.4, prepared or preserved, n.e.s.
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017.5

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti kiauliena ir kiaulienos subproduktai (išskyrus kepenis)
Meat and offal (other than liver), of swine, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti
kiauliena ir kiaulienos subproduktai (išskyrus kepenis)

Description:

Meat and offal (other than liver), of swine, prepared or
preserved, n.e.s.

017.6

Niekur kitur nepriskirti, paruošti arba konservuoti jautiena ir jautienos subproduktai (išskyrus kepenis)
Meat and offal (other than liver), of bovine animals, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti, paruošti arba konservuoti
jautiena ir jautienos subproduktai (išskyrus kepenis)

Description:

Meat and offal (other than liver), of bovine animals,
prepared or preserved, n.e.s.

017.9

Kita mėsa ir kiti mėsos subproduktai, (įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo), paruošti arba konservuoti
Other prepared or preserved meat or meat offal (including preparations of blood of any animal)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kita mėsa ir kiti mėsos subproduktai, (įskaitant
produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo), paruošti arba
konservuoti

Description:

Other prepared or preserved meat or meat offal
(including preparations of blood of any animal)

02

PIENO PRODUKTAI IR PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI
Dairy products and birds' eggs

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

PIENO PRODUKTAI IR PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI

Description:

Dairy products and birds' eggs

022

PIENAS IR GRIETINĖLĖ BEI PIENO PRODUKTAI, IŠSKYRUS SVIESTĄ IR SŪRĮ
Milk and cream and milk products other than butter or cheese

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIENAS IR GRIETINĖLĖ BEI PIENO PRODUKTAI,
IŠSKYRUS SVIESTĄ IR SŪRĮ

Description:

Milk and cream and milk products other than butter or
cheese

022.1

Nekoncentruoti ir nesaldinti pienas (įskaitant nugriebtą pieną) ir grietinėlė
Milk (including skimmed milk) and cream, not concentrated or sweetened

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nekoncentruoti ir nesaldinti pienas (įskaitant nugriebtą Description:
pieną) ir grietinėlė

022.11

Pienas, kurio riebumas ne didesnis kaip 1%
Milk of a fat content, by weight, not exceeding 1%

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pienas, kurio riebumas ne didesnis kaip 1%

Description:

Milk of a fat content, by weight, not exceeding 1%
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022.12

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 1%, bet ne didesnis kaip 6%
Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 1%,
bet ne didesnis kaip 6%

Description:

Milk and cream, of a fat content, by weight, exceeding
1% but not exceeding 6%

022.13

Grietinėlė, kurios riebumas didesnis kaip 6%
Cream of a fat content, by weight, exceeding 6%

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grietinėlė, kurios riebumas didesnis kaip 6%

Description:

Cream of a fat content, by weight, exceeding 6%

022.2

Koncentruoti ir pasaldinti pienas ir grietinėlė
Milk and cream, concentrated or sweetened

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Koncentruoti ir pasaldinti pienas ir grietinėlė

Description:

Milk and cream, concentrated or sweetened

022.21

Pieno milteliai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5%
Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pieno milteliai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5%

Description:

Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not
exceeding 1.5%

022.22

Pieno ir grietinėlės milteliai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5%
Milk and cream, in solid form, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pieno ir grietinėlės milteliai, kurių riebumas didesnis
kaip 1,5%

Description:

Milk and cream, in solid form, of a fat content, by
weight, exceeding 1.5%

022.23

Pienas ir grietinėlė be cukraus arba kitų saldiklių
Milk and cream, not in solid form, not containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pienas ir grietinėlė be cukraus arba kitų saldiklių

Description:

Milk and cream, not in solid form, not containing
added sugar or other sweetening matter

022.24

Pienas ir grietinėlė su cukrumi arba kitais saldikliais
Milk and cream, not in solid form, containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pienas ir grietinėlė su cukrumi arba kitais saldikliais

Description:

Milk and cream, not in solid form, containing added
sugar or other sweetening matter
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022.3

Jogurtas; pasukos, rūgpienis, raugintas ar parūgštintas pienas ir grietinė; grietininiai ledai
Yogurt; buttermilk, curdled, fermented or acidified milk and cream; ice-cream

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Jogurtas; pasukos, rūgpienis, raugintas ar parūgštintas
pienas ir grietinė; grietininiai ledai

Description:

Yogurt; buttermilk, curdled, fermented or acidified milk
and cream; ice-cream

022.31

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, su cukraus ar kitų saldiklių ir kvapiųjų medžiagų priedais arba be jų, su vaisiais, riešutais
ar kakava arba be jų
Yogurt, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit,
nuts or cocoa

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jogurtas, koncentruotas arba nekoncentruotas, su
cukraus ar kitų saldiklių ir kvapiųjų medžiagų priedais
arba be jų, su vaisiais, riešutais ar kakava arba be jų

Description:

Yogurt, whether or not concentrated or containing
added sugar or other sweetening matter or flavoured
or containing added fruit, nuts or cocoa

022.32

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks raugintas arba parūgštintas pienas ar grietinė, koncentruotas arba nekoncentruotas, su
cukraus ar kitų saldiklių ir kvapiųjų medžiagų priedais arba be jų, su vaisiais, riešutais ar kakava arba be jų
Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing
added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks raugintas Description:
arba parūgštintas pienas ar grietinė, koncentruotas
arba nekoncentruotas, su cukraus ar kitų saldiklių ir
kvapiųjų medžiagų priedais arba be jų, su vaisiais,
riešutais ar kakava arba be jų

022.33

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai su kakava arba be jos
Ice-cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai su kakava arba be jos Description:

022.4

Išrūgos; niekur kitur nepriskirti, produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių
Whey; products consisting of natural milk constituents, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Išrūgos; niekur kitur nepriskirti, produktai iš natūralių
pieno sudedamųjų dalių

Description:

Whey; products consisting of natural milk constituents,
n.e.s.

022.41

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, su cukraus ar kitų saldiklių priedais arba be jų
Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba Description:
nekoncentruotos, su cukraus ar kitų saldiklių priedais
arba be jų
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concentrated or containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured or containing added
fruit, nuts or cocoa

Ice-cream and other edible ice, whether or not
containing cocoa

Whey and modified whey, whether or not concentrated
or containing added sugar or other sweetening matter

12/601

SITC 4 red.

022.49

Niekur kitur nepriskirti produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių
Products consisting of natural milk constituents, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti produktai iš natūralių pieno
sudedamųjų dalių

Description:

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

023

SVIESTAS IR KITI PIENO RIEBALAI BEI ALIEJAI
Butter and other fats and oils derived from milk

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SVIESTAS IR KITI PIENO RIEBALAI BEI ALIEJAI

Description:

Butter and other fats and oils derived from milk

023.0

Sviestas ir kiti pieno riebalai bei aliejai; tepieji pieno riebalai
Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sviestas ir kiti pieno riebalai bei aliejai; tepieji pieno
riebalai

Description:

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy
spreads

024

SŪRIAI IR VARŠKĖ
Cheese and curd

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SŪRIAI IR VARŠKĖ

Description:

Cheese and curd

024.1

Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai
Grated or powdered cheese, of all kinds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai

Description:

Grated or powdered cheese, of all kinds

024.2

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius
Processed cheese, not grated or powdered

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo
sūrius

Description:

Processed cheese, not grated or powdered

024.3

Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis
Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti
pelėsių gijomis

Description:

Blue-veined cheese and other cheese containing veins
produced by Penicillium roqueforti
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024.9

Kiti sūriai; varškė
Other cheese; curd

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti sūriai; varškė

Description:

Other cheese; curd

024.91

Švieži (nebrandinti ar nekonservuoti) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė
Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži (nebrandinti ar nekonservuoti) sūriai, įskaitant
išrūgų sūrius, ir varškė

Description:

Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey
cheese, and curd

024.99

Kiti sūriai
Other cheese

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sūriai

Description:

Other cheese

025

ŠVIEŽI, DŽIOVINTI AR KITAIP KONSERVUOTI, SALDINTI ARBA NESALDINTI PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI IR JŲ TRYNIAI; KIAUŠINIŲ
ALBUMINAS
Eggs, birds', and egg yolks, fresh, dried or otherwise preserved, sweetened or not; egg albumin

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIEŽI, DŽIOVINTI AR KITAIP KONSERVUOTI, SALDINTI Description:
ARBA NESALDINTI PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI IR JŲ
TRYNIAI; KIAUŠINIŲ ALBUMINAS

025.1

Švieži, konservuoti ar virti paukščių kiaušiniai su lukštais
Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži, konservuoti ar virti paukščių kiaušiniai su lukštais Description:

025.2

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai
Birds' eggs, not in shell, and egg yolks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai

Description:

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks

025.21

Džiovinti paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai
....dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiovinti paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių
tryniai

Description:

....dried
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025.22

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, išskyrus džiovintus
....other than dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, išskyrus Description:
džiovintus

025.3

Kiaušinių albuminas
Egg albumin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiaušinių albuminas

Description:

Egg albumin

03

ŽUVYS (IŠSKYRUS JŪRŲ ŽINDUOLIUS), VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI BEI GAMINIAI IŠ JŲ
Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ŽUVYS (IŠSKYRUS JŪRŲ ŽINDUOLIUS), VĖŽIAGYVIAI,
MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI BEI
GAMINIAI IŠ JŲ

Description:

Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and
aquatic invertebrates, and preparations thereof

034

ŠVIEŽIOS (GYVOS ARBA NEGYVOS), ATŠALDYTOS ARBA UŽŠALDYTOS ŽUVYS
Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIEŽIOS (GYVOS ARBA NEGYVOS), ATŠALDYTOS
ARBA UŽŠALDYTOS ŽUVYS

Description:

Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen

034.1

Šviežios (gyvos arba negyvos) ar atšaldytos žuvys (išskyrus filė ir žuvies faršą)
Fish, fresh (live or dead) or chilled (excluding fillets and minced fish)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežios (gyvos arba negyvos) ar atšaldytos žuvys
(išskyrus filė ir žuvies faršą)

Description:

Fish, fresh (live or dead) or chilled (excluding fillets and
minced fish)

034.11

Gyvos žuvys
Fish, live

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvos žuvys

Description:

Fish, live

034.12

Šviežios ar atšaldytos lašišos (išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius)
Salmonidae, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos lašišos (išskyrus jų kepenis, ikrus
ir pienius)

Description:

Salmonidae, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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034.13

Šviežios ar atšaldytos plekšnės (išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius)
Flat-fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos plekšnės (išskyrus jų kepenis,
ikrus ir pienius)

Description:

Flat-fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.14

Švieži ar atšaldyti tunai, doradai arba dryžuotieji tunai (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar atšaldyti tunai, doradai arba dryžuotieji tunai
(išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled
(excluding livers and roes)

034.15

Šviežios ar atšaldytos silkės, sardinės, sardinėlės arba kilkės (šprotai) (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos silkės, sardinės, sardinėlės arba
kilkės (šprotai) (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, fresh
or chilled (excluding livers and roes)

034.16

Šviežios ar atšaldytos menkės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Cod, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos menkės (išskyrus kepenis, ikrus ir Description:
pienius)

034.17

Šviežios ar atšaldytos skumbrės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Mackerel (scombrids), fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos skumbrės (išskyrus kepenis, ikrus
ir pienius)

Description:

Mackerel (scombrids), fresh or chilled (excluding livers
and roes)

034.18

Kitos šviežios arba atšaldytos žuvys (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Other fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos šviežios arba atšaldytos žuvys (išskyrus kepenis,
ikrus ir pienius)

Description:

Other fish, fresh or chilled (excluding livers and roes)

034.19

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti
Fish livers and roes, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

Description:

Fish livers and roes, fresh or chilled
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034.2

Užšaldytos žuvys (išskyrus filė ir žuvies faršą)
Fish, frozen (excluding fillets and minced fish)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užšaldytos žuvys (išskyrus filė ir žuvies faršą)

Description:

Fish, frozen (excluding fillets and minced fish)

034.21

Užšaldytos lašišos (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Salmonidae, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos lašišos (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Salmonidae, frozen (excluding livers and roes)

034.22

Užšaldytos plekšnės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Flat-fish, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos plekšnės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Flat-fish, frozen (excluding livers and roes)

034.23

Užšaldyti tunai, doradai arba dryžuotieji tunai (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti tunai, doradai arba dryžuotieji tunai (išskyrus
kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, frozen
(excluding livers and roes)

034.24

Užšaldytos silkės, sardinės, sardinėlės arba kilkės (šprotai) (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos silkės, sardinės, sardinėlės arba kilkės
(šprotai) (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Herrings, sardines, sardinella, brislings or sprats, frozen
(excluding livers and roes)

034.25

Užšaldytos menkės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Cod, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos menkės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Cod, frozen (excluding livers and roes)

034.26

Užšaldytos skumbrės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Mackerel (scombrids), frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos skumbrės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Mackerel (scombrids), frozen (excluding livers and
roes)

034.27

Užšaldytos merlūzos, amerikinės vėgėlės (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Hake, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Užšaldytos merlūzos, amerikinės vėgėlės (išskyrus
kepenis, ikrus ir pienius)

Description:

Hake, frozen (excluding livers and roes)

034.28

Kitos užšaldytos žuvys (išskyrus kepenis, ikrus ir pienius)
Other fish, frozen (excluding livers and roes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos užšaldytos žuvys (išskyrus kepenis, ikrus ir
pienius)

Description:

Other fish, frozen (excluding livers and roes)

034.29

Užšaldyti žuvų kepenys, ikrai ir pieniai
Fish livers and roes, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti žuvų kepenys, ikrai ir pieniai

Description:

Fish livers and roes, frozen

034.4

Užšaldyta žuvų filė
Fish fillets, frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užšaldyta žuvų filė

Description:

Fish fillets, frozen

034.5

Šviežia arba atšaldyta žuvų filė ir kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta žuvų mėsa (malta arba nemalta)
Fish fillets, fresh or chilled, and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta žuvų filė ir kita šviežia, atšaldyta
arba užšaldyta žuvų mėsa (malta arba nemalta)

Description:

Fish fillets, fresh or chilled, and other fish meat
(whether or not minced), fresh, chilled or frozen

034.51

Šviežia arba atšaldyta žuvų filė ir kita žuvų mėsa
Fish fillets and other fish meat, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežia arba atšaldyta žuvų filė ir kita žuvų mėsa

Description:

Fish fillets and other fish meat, fresh or chilled

034.55

Užšaldyta žuvų mėsa (išskyrus filė)
Fish meat (other than fillets), frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyta žuvų mėsa (išskyrus filė)

Description:

Fish meat (other than fillets), frozen

035

VYTINTOS, SŪDYTOS ARBA UŽPILTOS SŪRYMU ŽUVYS; RŪKYTOS ŽUVYS (VIRTOS ARBA NEVIRTOS PRIEŠ RŪKYMĄ ARBA RŪKYMO
METU) ŽUVIES MILTAI, RUPINIAI IR GRANULĖS TINKAMOS VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI
Fish, dried, salted or in brine; smoked fish (whether or not cooked before or during the smoking process); flours, meals and pellets of
fish, fit for human consumption

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VYTINTOS, SŪDYTOS ARBA UŽPILTOS SŪRYMU ŽUVYS; Description:
RŪKYTOS ŽUVYS (VIRTOS ARBA NEVIRTOS PRIEŠ
RŪKYMĄ ARBA RŪKYMO METU) ŽUVIES MILTAI,
RUPINIAI IR GRANULĖS TINKAMOS VARTOTI ŽMONIŲ
MAISTUI

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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035.1

Vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, bet nerūkytos žuvys
Fish, dried, salted or in brine, but not smoked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, bet nerūkytos
žuvys

Description:

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

035.11

Vytintos, sūdytos arba nesūdytos menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, išskyrus filė)
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), not in fillets, dried, whether or not salted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vytintos, sūdytos arba nesūdytos menkės (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, išskyrus
filė)

Description:

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), not in fillets, dried, whether or not
salted

035.12

Vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu žuvų filė
Fish fillets, dried, salted or in brine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu žuvų filė

Description:

Fish fillets, dried, salted or in brine

035.13

Niekur kitur nepriskirtos vytintos, sūdytos arba nesūdytos žuvys
Fish, dried, whether or not salted, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos vytintos, sūdytos arba
nesūdytos žuvys

Description:

Fish, dried, whether or not salted, n.e.s.

035.2

Sūdytos, bet nevytintos ir nerūkytos žuvys
Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sūdytos, bet nevytintos ir nerūkytos žuvys

Description:

Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine

035.21

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

Description:

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

035.22

Ančiuviai
Anchovies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ančiuviai

Description:

Anchovies
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035.29

Kitos žuvys
Other fish

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos žuvys

Description:

Other fish

035.3

Rūkytos žuvys (įskaitant filė), virtos arba nevirtos prieš rūkymą ar rūkymo metu
Fish (including fillets), smoked, whether or not cooked before or during the smoking process.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rūkytos žuvys (įskaitant filė), virtos arba nevirtos prieš
rūkymą ar rūkymo metu

Description:

Fish (including fillets), smoked, whether or not cooked
before or during the smoking process.

035.4

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, sūdyti, rūkyti arba užpilti sūrymu
Fish liver and roes, dried, smoked, salted or in brine

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, sūdyti, rūkyti arba
užpilti sūrymu

Description:

Fish liver and roes, dried, smoked, salted or in brine

035.5

Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkamos vartoti žmonių maistui
Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkamos vartoti
žmonių maistui

Description:

Flours, meals and pellets of fish, fit for human
consumption

036

ŠVIEŽI (GYVI ARBA NEGYVI), ATŠALDYTI, UŽŠALDYTI, VYTINTI, SŪDYTI AR UŽPILTI SŪRYMU VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR VANDENS
BESTUBURIAI SU KIAUTAIS ARBA BE JŲ; VĖŽIAGYVIAI SU KIAUTAIS VIRTI GARUOSE AR VANDENYJE, KURIE GALI BŪTI: ATŠALDYTI,
UŽŠALDYTI, VYTINTI, SŪDYTI, UŽPILTI SŪRYMU, ARBA NE; VĖŽIAGYVIŲ AR VANDENS BESTUBURIŲ MILTAI, RUPINIAI AR GRANULĖS
TINKAMOS VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI
Crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, whether in shell or not, fresh (live or dead), chilled, frozen, dried, salted or in brine;
crustaceans, in shell, cooked by steaming or boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and
pellets of crustaceans or of aquatic invertebrates, fit for human consumption

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIEŽI (GYVI ARBA NEGYVI), ATŠALDYTI, UŽŠALDYTI,
VYTINTI, SŪDYTI AR UŽPILTI SŪRYMU VĖŽIAGYVIAI,
MOLIUSKAI IR VANDENS BESTUBURIAI SU KIAUTAIS
ARBA BE JŲ; VĖŽIAGYVIAI SU KIAUTAIS VIRTI
GARUOSE AR VANDENYJE, KURIE GALI BŪTI:
ATŠALDYTI, UŽŠALDYTI, VYTINTI, SŪDYTI, UŽPILTI
SŪRYMU, ARBA NE; VĖŽIAGYVIŲ AR VANDENS
BESTUBURIŲ MILTAI, RUPINIAI AR GRANULĖS
TINKAMOS VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI

Description:

Crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates,
whether in shell or not, fresh (live or dead), chilled,
frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell,
cooked by steaming or boiling in water, whether or not
chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals
and pellets of crustaceans or of aquatic invertebrates,
fit for human consumption

036.1

Užšaldyti vėžiagyviai
Crustaceans, frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užšaldyti vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, frozen
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036.11

Užšaldytos krevetės
Shrimps and prawns, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos krevetės

Description:

Shrimps and prawns, frozen

036.19

Kiti užšaldyti vėžiagyviai, įskaitant vėžiagyvių miltus, rupinius ir granules, tinkamas vartoti žmonių maistui
Other crustaceans, frozen, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti užšaldyti vėžiagyviai, įskaitant vėžiagyvių miltus,
rupinius ir granules, tinkamas vartoti žmonių maistui

Description:

Other crustaceans, frozen, including flours, meals and
pellets of crustaceans, fit for human consumption.

036.2

Kiti, nei užšaldyti vėžiagyviai, įskaitant vėžiagyvių miltus, rupinius ir granules, tinkamas vartoti žmonių maistui
Crustaceans, other than frozen, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti, nei užšaldyti vėžiagyviai, įskaitant vėžiagyvių
miltus, rupinius ir granules, tinkamas vartoti žmonių
maistui

Description:

Crustaceans, other than frozen, including flours, meals
and pellets of crustaceans, fit for human consumption

036.3

Švieži, atšaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu moliuskai ir vandens bestuburiai; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius,
miltai, rupiniai ir granulės, tinkamos vartoti žmonių maistui
Molluscs and aquatic invertebrates, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates
other than crustaceans, fit for human consumption

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži, atšaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu moliuskai ir vandens bestuburiai; vandens
bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir
granulės, tinkamos vartoti žmonių maistui

Description:

Molluscs and aquatic invertebrates, fresh, chilled,
frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and
pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans,
fit for human consumption

036.31

Austrės
Oysters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Austrės

Description:

Oysters

036.33

Sepijos, aštuonkojai ir kalmarai, švieži arba atšaldyti
Cuttlefish, octopus and squid, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sepijos, aštuonkojai ir kalmarai, švieži arba atšaldyti

Description:

Cuttlefish, octopus and squid, fresh or chilled

036.35

Kiti švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai
Other molluscs and aquatic invertebrates, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens
bestuburiai

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, fresh or
chilled
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036.37

Sepijos, kalmarai ir aštuonkojai, užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; jų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių
maistui
Cuttlefish, octopus and squid, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets thereof, fit for human consumption

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sepijos, kalmarai ir aštuonkojai, užšaldyti, vytinti, sūdyti Description:
arba užpilti sūrymu; jų miltai, rupiniai ir granulės,
tinkami vartoti žmonių maistui

036.39

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu kiti moliuskai ar vandens bestuburiai, įskaitant vandens bestuburių, kitokių nei vėžiagyviai,
miltus, rupinius ir granules, tinkamus vartoti žmonių maistui
Other molluscs and aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in brine, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates
other than crustaceans, fit for human consumption

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu kiti
moliuskai ar vandens bestuburiai, įskaitant vandens
bestuburių, kitokių nei vėžiagyviai, miltus, rupinius ir
granules, tinkamus vartoti žmonių maistui

Description:

Other molluscs and aquatic invertebrates, frozen, dried,
salted or in brine, including flours, meals and pellets of
aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for
human consumption

037

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ŽUVYS IR NEPRISKIRTI VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI, PERDIRBTI ARBA
KONSERVUOTI
Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ŽUVYS IR NEPRISKIRTI
VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS
BESTUBURIAI, PERDIRBTI ARBA KONSERVUOTI

Description:

Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

037.1

Niekur kitur nepriskirtos, perdirbtos arba konservuotos žuvys; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų
Fish, prepared or preserved, n.e.s.; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos, perdirbtos arba konservuotos Description:
žuvys; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų

037.11

Lašišos, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos
Salmon, whole or in pieces, but not minced

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lašišos, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus, bet Description:
nemaltos

037.12

Silkės, sardinės, sardinėlės ir šprotai, nesupjaustyti arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti
Herrings, sardines, sardinella and brislings or sprats, whole or in pieces, but not minced

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silkės, sardinės, sardinėlės ir šprotai, nesupjaustyti arba Description:
supjaustyti į gabalus, bet nemalti
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037.13

Tunai, dryžuotieji tunai ir Atlanto tunai (Sarda spp.), nesupjaustyti arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti
Tunas, skipjack and Atlantic bonito (Sarda spp.), whole or in pieces, but not minced

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tunai, dryžuotieji tunai ir Atlanto tunai (Sarda spp.),
nesupjaustyti arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti

Description:

Tunas, skipjack and Atlantic bonito (Sarda spp.), whole
or in pieces, but not minced

037.14

Skumbrės, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos
Mackerel, whole or in pieces, but not minced

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skumbrės, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus,
bet nemaltos

Description:

Mackerel, whole or in pieces, but not minced

037.15

Kitos žuvys, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos
Other fish, whole or in pieces, but not minced

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos žuvys, nesupjaustytos arba supjaustytos į gabalus, Description:
bet nemaltos

037.16

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paruoštos arba konservuotos žuvys
Other fish, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paruoštos arba
konservuotos žuvys

Description:

Other fish, prepared or preserved, n.e.s.

037.17

Ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų
Caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų

Description:

Caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

037.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, paruošti arba konservuoti
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Description:

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates,
prepared or preserved, n.e.s.

037.21

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti vėžiagyviai
Crustaceans, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti
vėžiagyviai

Description:

Crustaceans, prepared or preserved, n.e.s.
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037.22

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti
moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Description:

Molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or
preserved, n.e.s.

04

JAVŲ GRŪDAI IR GRŪDŲ PRODUKTAI
Cereals and cereal preparations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

JAVŲ GRŪDAI IR GRŪDŲ PRODUKTAI

Description:

Cereals and cereal preparations

041

Nemalti kviečiai (įskaitant speltos kviečius) ir kviečių bei rugių mišinys (meslinas)
Wheat (including spelt) and meslin, unmilled

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Nemalti kviečiai (įskaitant speltos kviečius) ir kviečių bei Description:
rugių mišinys (meslinas)

041.1

Nemalti kietieji kviečiai
Durum wheat, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemalti kietieji kviečiai

Description:

Durum wheat, unmilled

041.2

Kiti nemalti kviečiai (įskaitant speltos kviečius) ir kviečių bei rugių mišinys (meslinas)
Other wheat (including spelt) and meslin, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti nemalti kviečiai (įskaitant speltos kviečius) ir kviečių Description:
bei rugių mišinys (meslinas)

042

RYŽIAI
Rice

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RYŽIAI

Description:

Rice

042.1

Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai arba neapdoroti ryžiai)
Rice in the husk (paddy or rough rice)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai arba neapdoroti ryžiai)

Description:

Rice in the husk (paddy or rough rice)

042.2

Ryžiai, lukštenti, bet toliau neapdoroti (ryžiai paruošti gabenti (cargo) arba rudieji ryžiai)
Rice, husked but not further prepared (cargo rice or brown rice)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Ryžiai, lukštenti, bet toliau neapdoroti (ryžiai paruošti
gabenti (cargo) arba rudieji ryžiai)

042.3

Pusiau arba visiškai malti ryžiai, kurie gali būti: poliruoti, glazūruoti, plikyti, perdirbti (įskaitant skaldytus ryžius), arba ne
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished, glazed, parboiled or converted (including broken rice)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pusiau arba visiškai malti ryžiai, kurie gali būti:
poliruoti, glazūruoti, plikyti, perdirbti (įskaitant
skaldytus ryžius), arba ne

Description:

Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not
polished, glazed, parboiled or converted (including
broken rice)

042.31

Pusiau arba visiškai malti ryžiai, kurie gali būti: poliruoti, glazūruoti, plikyti, perdirbti (išskyrus skaldytus ryžius), arba ne
Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished, glazed, parboiled or converted (excluding broken rice)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pusiau arba visiškai malti ryžiai, kurie gali būti:
poliruoti, glazūruoti, plikyti, perdirbti (išskyrus
skaldytus ryžius), arba ne

Description:

Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not
polished, glazed, parboiled or converted (excluding
broken rice)

042.32

Skaldyti ryžiai
Broken rice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaldyti ryžiai

Description:

Broken rice

043

NEMALTI MIEŽIAI
Barley, unmilled

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEMALTI MIEŽIAI

Description:

Barley, unmilled

043.0

Nemalti miežiai
Barley, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemalti miežiai

Description:

Barley, unmilled

044

NEMALTI KUKURŪZAI (IŠSKYRUS SALDŽIUOSIUS KUKURŪZUS)
Maize (not including sweet corn), unmilled

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEMALTI KUKURŪZAI (IŠSKYRUS SALDŽIUOSIUS
KUKURŪZUS)

Description:

Maize (not including sweet corn), unmilled

044.1

Kukurūzų sėklos
....seed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kukurūzų sėklos

Description:

....seed
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044.9

Kiti kukurūzai
....other

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti kukurūzai

Description:

....other

045

NEMALTI JAVŲ GRŪDAI (IŠSKYRUS KVIEČIUS, RYŽIUS, MIEŽIUS IR KUKURŪZUS)
Cereals, unmilled (other than wheat, rice, barley and maize)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEMALTI JAVŲ GRŪDAI (IŠSKYRUS KVIEČIUS, RYŽIUS,
MIEŽIUS IR KUKURŪZUS)

Description:

Cereals, unmilled (other than wheat, rice, barley and
maize)

045.1

Nemalti rugiai
Rye, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemalti rugiai

Description:

Rye, unmilled

045.2

Nemaltos avižos
Oats, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemaltos avižos

Description:

Oats, unmilled

045.3

Nemaltas grūdinis sorgas
Grain sorghum, unmilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemaltas grūdinis sorgas

Description:

Grain sorghum, unmilled

045.9

Grikiai, soros, strypainio sėklos ir kiti, niekur kitur nepriskirti, nemalti javų grūdai
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals, unmilled, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Grikiai, soros, strypainio sėklos ir kiti, niekur kitur
nepriskirti, nemalti javų grūdai

Description:

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals,
unmilled, n.e.s.

045.91

Nemaltos soros
Millet, unmilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemaltos soros

Description:

Millet, unmilled

045.92

Nemalti grikiai
Buckwheat, unmilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemalti grikiai

Description:

Buckwheat, unmilled
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045.93

Nemaltos strypainio sėklos
Canary seed, unmilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemaltos strypainio sėklos

Description:

Canary seed, unmilled

045.99

Niekur kitur nepriskirti nemalti javų grūdai
Cereals, unmilled, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti nemalti javų grūdai

Description:

Cereals, unmilled, n.e.s.

046

KVIETINIAI RUPINIAI IR MILTAI BEI KVIEČIŲ IR RUGIŲ MIŠINIO (MESLINO) MILTAI
Meal and flour of wheat and flour of meslin

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KVIETINIAI RUPINIAI IR MILTAI BEI KVIEČIŲ IR RUGIŲ
MIŠINIO (MESLINO) MILTAI

Description:

Meal and flour of wheat and flour of meslin

046.1

Kvietiniai ir kviečių bei rugių mišinio (meslino) miltai
Flour of wheat or of meslin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kvietiniai ir kviečių bei rugių mišinio (meslino) miltai

Description:

Flour of wheat or of meslin

046.2

Kviečių kruopos ir rupiniai
Groats and meal of wheat

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kviečių kruopos ir rupiniai

Description:

Groats and meal of wheat

047

KITI GRŪDŲ RUPINIAI IR MILTAI
Other cereal meals and flours

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI GRŪDŲ RUPINIAI IR MILTAI

Description:

Other cereal meals and flours

047.1

Javų grūdų miltai (išskyrus kvietinius ar kviečių bei rugių mišinio (meslino) miltus)
Cereal flours (other than of wheat or meslin)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Javų grūdų miltai (išskyrus kvietinius ar kviečių bei
rugių mišinio (meslino) miltus)

Description:

Cereal flours (other than of wheat or meslin)

047.11

Kukurūzų miltai
Maize (corn) flour

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kukurūzų miltai

Description:

Maize (corn) flour
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047.19

Kiti miltai
Other flours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti miltai

Description:

Other flours

047.2

Niekur kitur nepriskirti rupiniai, javų kruopos ir granulės
Cereal groats, meal and pellets, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti rupiniai, javų kruopos ir
granulės

Description:

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

047.21

Kukurūzų kruopos ir rupiniai
Groats and meal of maize (corn)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kukurūzų kruopos ir rupiniai

Description:

Groats and meal of maize (corn)

047.22

Kitų javų kruopos ir rupiniai
Groats and meal of other cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų javų kruopos ir rupiniai

Description:

Groats and meal of other cereals

047.23

Granulės
Pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Granulės

Description:

Pellets

048

JAVŲ GRŪDŲ PRODUKTAI IR MILTŲ AR VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAKMOLO PRODUKTAI
Cereal preparations and preparations of flour or starch of fruits or vegetables

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

JAVŲ GRŪDŲ PRODUKTAI IR MILTŲ AR VAISIŲ IR
DARŽOVIŲ KRAKMOLO PRODUKTAI

Description:

Cereal preparations and preparations of flour or starch
of fruits or vegetables

048.1

Javų grūdai, apdoroti ar paruošti niekur kitur neapibrėžtu būdu (įskaitant paruoštą pusryčių maistą)
Cereal grains, worked or prepared in a manner not elsewhere specified (including prepared breakfast foods)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Javų grūdai, apdoroti ar paruošti niekur kitur
neapibrėžtu būdu (įskaitant paruoštą pusryčių maistą)

Description:

Cereal grains, worked or prepared in a manner not
elsewhere specified (including prepared breakfast
foods)
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048.11

Paruošti maisto produktai, gauti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus ir iš neskrudintų javų grūdų dribsnių
arba iš neskrudintų ir skrudintų javų grūdų dribsnių mišinių ar išpūstų javų grūdų mišinių
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products and from unroasted cereal flakes or from mixtures of
unroasted and roasted cereal flakes or swelled cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruošti maisto produktai, gauti išpučiant arba
skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus ir iš
neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų ir
skrudintų javų grūdų dribsnių mišinių ar išpūstų javų
grūdų mišinių

Description:

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of
cereals or cereal products and from unroasted cereal
flakes or from mixtures of unroasted and roasted
cereal flakes or swelled cereals

048.12

Javų grūdai, kitokie nei kukurūzai, apvirti arba kitaip paruošti
Cereals other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Javų grūdai, kitokie nei kukurūzai, apvirti arba kitaip
paruošti

Description:

Cereals other than maize (corn), in grain form,
precooked or otherwise prepared

048.13

Kiti traiškyti ar perdirbti į dribsnius javų grūdai, išskyrus ryžius klasifikuojamus 042.3 pozicijoje
Other rolled or flaked cereal grains, except rice of subgroup 042.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti traiškyti ar perdirbti į dribsnius javų grūdai, išskyrus Description:
ryžius klasifikuojamus 042.3 pozicijoje

048.14

Kitaip apdoroti (pvz., lukštenti, gludinti, spausti, pjaustyti ar smulkinti) javų grūdai, išskyrus ryžius klasifikuojamus 042.3 pozicijoje
Other worked cereal grains (e.g., hulled, pearled, clipped, sliced or kibbled), except rice of subgroup 042.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitaip apdoroti (pvz., lukštenti, gludinti, spausti,
pjaustyti ar smulkinti) javų grūdai, išskyrus ryžius
klasifikuojamus 042.3 pozicijoje

Description:

Other worked cereal grains (e.g., hulled, pearled,
clipped, sliced or kibbled), except rice of subgroup
042.3

048.15

Sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti javų grūdų gemalai
Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti javų
grūdų gemalai

Description:

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

048.2

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas (įskaitant salyklo miltus)
Malt, whether or not roasted (including malt flour)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas (įskaitant salyklo
miltus)

Description:

Malt, whether or not roasted (including malt flour)

048.3

Nevirti, neįdaryti ir kitu būdu neparuošti makaronai, spagečiai ir panašūs produktai (kietos tešlos gaminiai)
Macaroni, spaghetti and similar products (pasta), uncooked, not stuffed or otherwise prepared

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Nevirti, neįdaryti ir kitu būdu neparuošti makaronai,
spagečiai ir panašūs produktai (kietos tešlos gaminiai)

048.4

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su bet kokiu kiekiu kakavos arba be jos; ostijos, tuščios kapsulės,
naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa in any proportion; communion wafers, empty
cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice-paper and similar products.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti
kepiniai, su bet kokiu kiekiu kakavos arba be jos;
ostijos, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje,
plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Description:

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,
whether or not containing cocoa in any proportion;
communion wafers, empty cachets of a kind suitable
for pharmaceutical use, sealing wafers, rice-paper and
similar products.

048.41

Duoniniai traškučiai, džiūvėsiai, skrudintos duonos riekelės ir panašūs produktai
Crispbread, rusks, toasted bread and similar products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Duoniniai traškučiai, džiūvėsiai, skrudintos duonos
riekelės ir panašūs produktai

Description:

Crispbread, rusks, toasted bread and similar products

048.42

Saldieji sausainiai, vafliai ir vafliukai, meduoliai su imbieru ir panašūs produktai
Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saldieji sausainiai, vafliai ir vafliukai, meduoliai su
imbieru ir panašūs produktai

Description:

Sweet biscuits, waffles and wafers, gingerbread and the
like

048.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

048.5

Mišiniai ir tirštos tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 048.4 pozicijoje, gamybai
Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of subgroup 048.4

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mišiniai ir tirštos tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų
048.4 pozicijoje, gamybai

Description:

Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares
of subgroup 048.4

05

VAISIAI IR DARŽOVĖS
Vegetables and fruit

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

VAISIAI IR DARŽOVĖS

Description:

Vegetables and fruit

054

ŠVIEŽIOS, ATŠALDYTOS, UŽŠALDYTOS ARBA KONSERVUOTOS DARŽOVĖS (ĮSKAITANT DŽIOVINTAS ANKŠTINES DARŽOVES), ŠVIEŽI
ARBA DŽIOVINTI ŠAKNIAVAISIAI, GUMBAVAISIAI IR KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, VALGOMIEJI DARŽOVIŲ PRODUKTAI
Vegetables, fresh, chilled, frozen or simply preserved (including dried leguminous vegetables); roots, tubers and other edible vegetable
products, n.e.s., fresh or dried

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens

Grupė

Level name:

Group
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pavadinimas:
Pavadinimas:

ŠVIEŽIOS, ATŠALDYTOS, UŽŠALDYTOS ARBA
KONSERVUOTOS DARŽOVĖS (ĮSKAITANT DŽIOVINTAS
ANKŠTINES DARŽOVES), ŠVIEŽI ARBA DŽIOVINTI
ŠAKNIAVAISIAI, GUMBAVAISIAI IR KITI, NIEKUR KITUR
NEPRISKIRTI, VALGOMIEJI DARŽOVIŲ PRODUKTAI

054.1

Šviežios arba atšaldytos bulvės (išskyrus saldžiąsias bulves)
Potatoes, fresh or chilled (not including sweet potatoes)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos bulvės (išskyrus saldžiąsias
bulves)

Description:

Potatoes, fresh or chilled (not including sweet
potatoes)

054.2

Džiovintos, gliaudytos, su luobelėmis arba be jų, skaldytos arba neskaldytos ankštinės daržovės
Leguminous vegetables, dried, shelled, whether or not skinned or split.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Džiovintos, gliaudytos, su luobelėmis arba be jų,
skaldytos arba neskaldytos ankštinės daržovės

Description:

Leguminous vegetables, dried, shelled, whether or not
skinned or split.

054.21

Žirniai
Peas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žirniai

Description:

Peas

054.22

Sėjamieji avinžirniai
Chick-peas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėjamieji avinžirniai

Description:

Chick-peas

054.23

Pupelės, kitokios nei pupos ar arkliapupės
Beans, other than broad beans and horse beans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pupelės, kitokios nei pupos ar arkliapupės

Description:

Beans, other than broad beans and horse beans

054.24

Lęšiai
Lentils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lęšiai

Description:

Lentils

054.25

Pupos ir arkliapupės
Broad beans and horse beans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pupos ir arkliapupės

Description:

Broad beans and horse beans
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054.29

Kitos
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos

Description:

Other

054.4

Švieži ar atšaldyti pomidorai
Tomatoes, fresh or chilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži ar atšaldyti pomidorai

Description:

Tomatoes, fresh or chilled

054.5

Kitos šviežios ar atšaldytos daržovės
Other fresh or chilled vegetables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos šviežios ar atšaldytos daržovės

Description:

Other fresh or chilled vegetables

054.51

Švieži ar atšaldyti svogūnai ir askaloniniai česnakai
Onions and shallots, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar atšaldyti svogūnai ir askaloniniai česnakai

Description:

Onions and shallots, fresh or chilled

054.52

Švieži arba atšaldyti daržiniai česnakai, porai ir kitos svogūninės daržovės
Garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti daržiniai česnakai, porai ir kitos
svogūninės daržovės

Description:

Garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or
chilled

054.53

Švieži arba atšaldyti gūžiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės
Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži arba atšaldyti gūžiniai kopūstai ir panašios
valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės

Description:

Cabbage and similar edible brassicas, fresh or chilled

054.54

Šviežios arba atšaldytos salotos ir cikorijos (įskaitant daržines trūkažoles (endivijas))
Lettuce and chicory (including endive), fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios arba atšaldytos salotos ir cikorijos (įskaitant
daržines trūkažoles (endivijas))

Description:

Lettuce and chicory (including endive), fresh or chilled

054.55

Morkos, ropės, raudonieji (salotiniai) burokėliai, pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži ar atšaldyti
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Morkos, ropės, raudonieji (salotiniai) burokėliai,
pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji
šakniavaisiai, švieži ar atšaldyti

Description:

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac,
radishes and similar edible roots, fresh or chilled

054.56

Švieži ar atšaldyti agurkai ir kornišonai
Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar atšaldyti agurkai ir kornišonai

Description:

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

054.57

Šviežios ar atšaldytos ankštinės daržovės
Leguminous vegetables, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar atšaldytos ankštinės daržovės

Description:

Leguminous vegetables, fresh or chilled

054.58

Švieži ar atšaldyti grybai ir trumai
Mushrooms and truffles, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar atšaldyti grybai ir trumai

Description:

Mushrooms and truffles, fresh or chilled

054.59

Kitos šviežios arba atšaldytos daržovės
Other vegetables, fresh or chilled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos šviežios arba atšaldytos daržovės

Description:

Other vegetables, fresh or chilled

054.6

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užšaldytos daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar
vandenyje)

Description:

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or
boiling in water), frozen

054.61

Saldieji kukurūzai
Sweet corn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saldieji kukurūzai

Description:

Sweet corn

054.69

Kitos daržovės ir kiti daržovių mišiniai
Other vegetables and mixtures of vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos daržovės ir kiti daržovių mišiniai

Description:

Other vegetables and mixtures of vegetables
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054.7

Daržovės, laikinai konservuotos (pvz., dujiniame sieros diokside, sūryme, sieros vandenyje arba kituose konservuojančiuose tirpaluose),
kurios, papildomai neapdorojus, netinkamos vartoti nedelsiant
Vegetables provisionally preserved (e.g., by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but
unsuitable in that state for immediate consumption

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Daržovės, laikinai konservuotos (pvz., dujiniame sieros
diokside, sūryme, sieros vandenyje arba kituose
konservuojančiuose tirpaluose), kurios, papildomai
neapdorojus, netinkamos vartoti nedelsiant

Description:

Vegetables provisionally preserved (e.g., by sulphur
dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other
preservative solutions), but unsuitable in that state for
immediate consumption

054.8

Niekur kitur nepriskirti švieži, džiovinti arba atšaldyti daržovių produktai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, daugiausia vartojami žmonių
maistui
Vegetable products, roots and tubers, chiefly for human food, n.e.s., fresh, dried or chilled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti švieži, džiovinti arba atšaldyti
daržovių produktai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai,
daugiausia vartojami žmonių maistui

Description:

Vegetable products, roots and tubers, chiefly for
human food, n.e.s., fresh, dried or chilled

054.81

Manijokai
Manioc (cassava)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Manijokai

Description:

Manioc (cassava)

054.83

Marandos, salepai, topinambai (bulvinės saulėgrąžos), batatai (saldžiosios bulvės) ir panašūs šakniavaisiai bei gumbavaisiai (išskyrus
manijokus), turintys daug krakmolo ar inulino, pjaustyti griežinėliais arba nepjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago šerdis
Arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers (other than manioc) with high starch or inulin
content whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marandos, salepai, topinambai (bulvinės saulėgrąžos),
batatai (saldžiosios bulvės) ir panašūs šakniavaisiai bei
gumbavaisiai (išskyrus manijokus), turintys daug
krakmolo ar inulino, pjaustyti griežinėliais arba
nepjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago šerdis

Description:

Arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes
and similar roots and tubers (other than manioc) with
high starch or inulin content whether or not sliced or in
the form of pellets; sago pith

054.84

Apynių spurgai ir lupulinas
Hope cones and lupulin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apynių spurgai ir lupulinas

Description:

Hope cones and lupulin

054.87

Švieži ar džiovinti, smulkinti arba nesmulkinti cukriniai runkeliai
Sugar beet, fresh or dried, whether or not ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti, smulkinti arba nesmulkinti cukriniai
runkeliai

Description:

Sugar beet, fresh or dried, whether or not ground
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054.89

Niekur kitur nepriskirti daržovių produktai, daugiausia vartojami žmonių maistui
Vegetable products of a kind used chiefly for human foods, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti daržovių produktai, daugiausia
vartojami žmonių maistui

Description:

Vegetable products of a kind used chiefly for human
foods, n.e.s.

056

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI DARŽOVĖS, ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI, PARUOŠTI ARBA KONSERVUOTI
Vegetables, roots and tubers, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI DARŽOVĖS, ŠAKNIAVAISIAI Description:
IR GUMBAVAISIAI, PARUOŠTI ARBA KONSERVUOTI

056.1

Daržovės, džiovintos (išskyrus ankštines), sveikos, supjaustytos gabaliukais, griežinėliais, susmulkintos arba sutrintos į miltelius, bet
galutinai neparuoštos
Vegetables, dried (excluding leguminous vegetables), whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Daržovės, džiovintos (išskyrus ankštines), sveikos,
supjaustytos gabaliukais, griežinėliais, susmulkintos
arba sutrintos į miltelius, bet galutinai neparuoštos

Description:

Vegetables, dried (excluding leguminous vegetables),
whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further
prepared

056.12

Svogūnai
Onions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Svogūnai

Description:

Onions

056.13

Grybai, ausiagrybiai (Auricularia spp.), žiūryčiai (Tremella spp.) ir trumai
Mushrooms, wood ears, jelly fungi and truffles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grybai, ausiagrybiai (Auricularia spp.), žiūryčiai
(Tremella spp.) ir trumai

Description:

Mushrooms, wood ears, jelly fungi and truffles

056.19

Kitos daržovės; daržovių mišiniai
Other vegetables; mixtures of vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos daržovės; daržovių mišiniai

Description:

Other vegetables; mixtures of vegetables

056.4

Niekur kitur nepriskirti bulvių, vaisių ir daržovių miltai, rupiniai, dribsniai ir granulės
Flour, meal, flakes, granules and pellets of potatoes, fruits and vegetables, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti bulvių, vaisių ir daržovių miltai,
rupiniai, dribsniai ir granulės

Description:

Flour, meal, flakes, granules and pellets of potatoes,
fruits and vegetables, n.e.s.
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056.41

Bulvių miltai ir rupiniai
Flour and meal of potatoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bulvių miltai ir rupiniai

Description:

Flour and meal of potatoes

056.42

Bulvių dribsniai, granulės
Flakes, granules and pellets of potatoes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bulvių dribsniai, granulės

Description:

Flakes, granules and pellets of potatoes

056.45

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą
Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys Description:
dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

056.46

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 054.2 pogrupyje, miltai ir rupiniai
Flour and meal of the dried leguminous vegetables of subgroup 054.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 054.2
pogrupyje, miltai ir rupiniai

Description:

Flour and meal of the dried leguminous vegetables of
subgroup 054.2

056.47

Sago, šakniavaisių ir gumbavaisių, klasifikuojamų 054.81 ir 054.83 pozicijose, miltai ir rupiniai
Flour and meal of sago, roots or tubers of headings 054.81 and 054.83

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sago, šakniavaisių ir gumbavaisių, klasifikuojamų
054.81 ir 054.83 pozicijose, miltai ir rupiniai

Description:

Flour and meal of sago, roots or tubers of headings
054.81 and 054.83

056.48

Produktų, klasifikuojamų bet kokiose 057 grupės pozicijose, miltai, rupiniai ir milteliai
Flour, meal and powder of the products of any heading of group 057

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Produktų, klasifikuojamų bet kokiose 057 grupės
pozicijose, miltai, rupiniai ir milteliai

Description:

Flour, meal and powder of the products of any heading
of group 057

056.6

Niekur kitur nepriskirtos užšaldytos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto ir acto rūgšties
Vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, n.e.s., frozen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos užšaldytos daržovės,
paruoštos arba konservuotos be acto ir acto rūgšties

Description:

Vegetables prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, n.e.s., frozen
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056.61

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto ir acto rūgšties
Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos be
acto ir acto rūgšties

Description:

Potatoes prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, frozen

056.69

Kitos užšaldytos daržovės ir kiti daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties
Other vegetables and mixtures of vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos užšaldytos daržovės ir kiti daržovių mišiniai,
paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties

Description:

Other vegetables and mixtures of vegetables prepared
or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,
frozen

056.7

Niekur kitur nepriskirtos paruoštos arba konservuotos daržovės
Vegetables, prepared or preserved, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos paruoštos arba konservuotos
daržovės

Description:

Vegetables, prepared or preserved, n.e.s.

056.71

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi
Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų
dalys, paruošti arba konservuoti su actu arba acto
rūgštimi

Description:

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

056.72

Sveiki arba supjaustyti gabaliukais pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties
Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, whole or in pieces

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sveiki arba supjaustyti gabaliukais pomidorai, paruošti
arba konservuoti be acto ir acto rūgšties

Description:

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, whole or in pieces

056.73

Niekur kitur nepriskirti pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties
Tomatoes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pomidorai, paruošti arba
konservuoti be acto ir acto rūgšties

Description:

Tomatoes, prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, n.e.s.

056.74

Grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties
Mushrooms and truffles prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto ir
acto rūgšties

Description:

Mushrooms and truffles prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acetic acid
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056.76

Neužšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto ir acto rūgšties
Potatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neužšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos be
acto ir acto rūgšties

Description:

Potatoes prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, not frozen

056.77

Saldieji kukurūzai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties
Sweet corn prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saldieji kukurūzai, paruošti arba konservuoti be acto ir
acto rūgšties

Description:

Sweet corn prepared or preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid

056.79

Kitos neužšaldytos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto ir acto rūgšties
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos neužšaldytos daržovės, paruoštos arba
konservuotos be acto ir acto rūgšties

Description:

Other vegetables prepared or preserved otherwise
than by vinegar or acetic acid, not frozen

057

ŠVIEŽI AR DŽIOVINTI VAISIAI IR RIEŠUTAI (IŠSKYRUS ALIEJINIUS RIEŠUTUS)
Fruit and nuts (not including oil nuts), fresh or dried

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIEŽI AR DŽIOVINTI VAISIAI IR RIEŠUTAI (IŠSKYRUS
ALIEJINIUS RIEŠUTUS)

Description:

Fruit and nuts (not including oil nuts), fresh or dried

057.1

Švieži ar džiovinti apelsinai, mandarinai, klementinos (clementines) ir panašūs citrusinių vaisių hibridai
Oranges, mandarins, clementines and similar citrus hybrids, fresh or dried

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti apelsinai, mandarinai, klementinos
(clementines) ir panašūs citrusinių vaisių hibridai

Description:

Oranges, mandarins, clementines and similar citrus
hybrids, fresh or dried

057.11

Švieži ar džiovinti apelsinai
Oranges, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti apelsinai

Description:

Oranges, fresh or dried

057.12

Švieži ar džiovinti mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus), klementinos, vilkingai ir panašūs citrusinių
vaisių hibridai
Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti mandarinai (įskaitant tikruosius
mandarinus ir likerinius mandarinus), klementinos,
vilkingai ir panašūs citrusinių vaisių hibridai

Description:

Mandarins (including tangerines and satsumas);
clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or
dried
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057.2

Kiti švieži ar džiovinti citrusiniai vaisiai
Other citrus fruit, fresh or dried

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti švieži ar džiovinti citrusiniai vaisiai

Description:

Other citrus fruit, fresh or dried

057.21

Citrinos ir laimai, švieži ar džiovinti
Lemons and limes fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Citrinos ir laimai, švieži ar džiovinti

Description:

Lemons and limes fresh or dried

057.22

Švieži ar džiovinti greipfrutai
Grapefruit, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti greipfrutai

Description:

Grapefruit, fresh or dried

057.29

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti citrusiniai vaisiai
Citrus fruit, n.e.s., fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti citrusiniai
vaisiai

Description:

Citrus fruit, n.e.s., fresh or dried

057.3

Švieži ar džiovinti bananai (įskaitant plantanus)
Bananas (including plantains), fresh or dried

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti bananai (įskaitant plantanus)

Description:

Bananas (including plantains), fresh or dried

057.4

Švieži obuoliai
Apples, fresh

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži obuoliai

Description:

Apples, fresh

057.5

Šviežios ar džiovintos vynuogės
Grapes, fresh or dried

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežios ar džiovintos vynuogės

Description:

Grapes, fresh or dried

057.51

Šviežios vynuogės
....fresh

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios vynuogės

Description:

....fresh
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057.52

Džiovintos vynuogės (pvz., razinos)
....dried (e.g., raisins)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiovintos vynuogės (pvz., razinos)

Description:

....dried (e.g., raisins)

057.6

Šviežios ar džiovintos figos
Figs, fresh or dried

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežios ar džiovintos figos

Description:

Figs, fresh or dried

057.7

Švieži ar džiovinti valgomieji riešutai (išskyrus riešutus, dažniausiai naudojamus spausti aliejui) su kevalais arba be jų, nulupti arba
nenulupti
Edible nuts (excluding nuts chiefly used for the extraction of oil), fresh or dried, whether or not shelled or peeled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti valgomieji riešutai (išskyrus riešutus, Description:
dažniausiai naudojamus spausti aliejui) su kevalais arba
be jų, nulupti arba nenulupti

057.71

Kokosai
Coconuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kokosai

Description:

Coconuts

057.72

Bertoletijos riešutai
Brazil nuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bertoletijos riešutai

Description:

Brazil nuts

057.73

Anakardžio riešutai
Cashew nuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Anakardžio riešutai

Description:

Cashew nuts

057.74

Migdolai
Almonds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Migdolai

Description:

Almonds

057.75

Lazdynų riešutai
Hazelnuts or filberts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Lazdynų riešutai

Description:

Hazelnuts or filberts

057.76

Graikiniai riešutai
Walnuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Graikiniai riešutai

Description:

Walnuts

057.77

Kaštainiai
Chestnuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaštainiai

Description:

Chestnuts

057.78

Pistacijos
Pistachios

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pistacijos

Description:

Pistachios

057.79

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti valgomieji riešutai (išskyrus mišinius)
Edible nuts (excluding mixtures), fresh or dried, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti valgomieji
riešutai (išskyrus mišinius)

Description:

Edible nuts (excluding mixtures), fresh or dried, n.e.s.

057.9

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti vaisiai, uogos
Fruit, fresh or dried, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti švieži ar džiovinti vaisiai, uogos

Description:

Fruit, fresh or dried, n.e.s.

057.91

Švieži melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos
Melons (including water melons) and papaws (papayas), fresh

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos

Description:

Melons (including water melons) and papaws
(papayas), fresh

057.92

Švieži kriaušės ir svarainiai
Pears and quinces, fresh

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži kriaušės ir svarainiai

Description:

Pears and quinces, fresh
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057.93

Švieži abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus),
slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai

Description:

Apricots, cherries, peaches (including nectarines),
plums and sloes, fresh.

057.94

Braškės, žemuogės, avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium)
genties augalų vaisiai, švieži
Strawberries, raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, cranberries, bilberries, and other fruits of the genus Vaccinium, fresh

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Braškės, žemuogės, avietės, gervuogės, šilkmedžio
vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, spanguolės, mėlynės ir
kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai, švieži

Description:

Strawberries, raspberries, blackberries, mulberries,
loganberries, cranberries, bilberries, and other fruits of
the genus Vaccinium, fresh

057.95

Švieži ar džiovinti ananasai
Pineapples, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži ar džiovinti ananasai

Description:

Pineapples, fresh or dried

057.96

Šviežios ar džiovintos datulės
Dates, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežios ar džiovintos datulės

Description:

Dates, fresh or dried

057.97

Avokados, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti
Avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Avokados, gvajavos, mangai ir mangostaninės
garcinijos, švieži arba džiovinti

Description:

Avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or
dried

057.98

Kiti švieži vaisiai
Other fresh fruit

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti švieži vaisiai

Description:

Other fresh fruit

057.99

Niekur kitur nepriskirti džiovinti vaisiai ir niekur kitur nepriskirti riešutų ir džiovintų vaisių, klasifikuojamų 057 grupėje, mišiniai
Fruit, dried, n.e.s., and mixtures, n.e.s., of nuts or dried fruits of group 057

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti džiovinti vaisiai ir niekur kitur
Description:
nepriskirti riešutų ir džiovintų vaisių, klasifikuojamų 057
grupėje, mišiniai
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058

KONSERVUOTI VAISIAI IR VAISIŲ PRODUKTAI (IŠSKYRUS VAISIŲ SULTIS)
Fruit, preserved, and fruit preparations (excluding fruit juices)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KONSERVUOTI VAISIAI IR VAISIŲ PRODUKTAI
(IŠSKYRUS VAISIŲ SULTIS)

Description:

Fruit, preserved, and fruit preparations (excluding fruit
juices)

058.1

Džemai, vaisių drebučiai, marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, paruošti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus
ar kitų saldiklių, ir nepridėta homogenizuotų preparatų
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether or not containing added
sugar or other sweetening matter, not including homogenized preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Džemai, vaisių drebučiai, marmeladai, vaisių arba
riešutų tyrės ir pastos, paruošti virimo būdu, į kuriuos
pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, ir
nepridėta homogenizuotų preparatų

Description:

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and
fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether
or not containing added sugar or other sweetening
matter, not including homogenized preparations

058.2

Vaisiai, uogos ir riešutai, laikinai konservuoti; citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos
Fruit and nuts, provisionally preserved; peel of citrus fruit or melons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vaisiai, uogos ir riešutai, laikinai konservuoti; citrusinių
vaisių žievelės arba melionų luobos

Description:

Fruit and nuts, provisionally preserved; peel of citrus
fruit or melons

058.21

Vaisiai, uogos ir riešutai, laikinai konservuoti (pvz., dujiniame sieros diokside, sūryme, sieros vandenyje arba kituose konservuojančiuose
tirpaluose), kurie papildomai neapdorojus netinkami vartoti nedelsiant
Fruit and nuts, provisionally preserved (e.g., by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but
unsuitable in that state for immediate consumption

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaisiai, uogos ir riešutai, laikinai konservuoti (pvz.,
dujiniame sieros diokside, sūryme, sieros vandenyje
arba kituose konservuojančiuose tirpaluose), kurie
papildomai neapdorojus netinkami vartoti nedelsiant

Description:

Fruit and nuts, provisionally preserved (e.g., by sulphur
dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other
preservative solutions), but unsuitable in that state for
immediate consumption

058.22

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba laikinai konservuotos sūryme, sieros vandenyje arba
kituose konservuojančiuose tirpaluose
Peel of citrus fruit or melons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios,
užšaldytos, džiovintos arba laikinai konservuotos
sūryme, sieros vandenyje arba kituose
konservuojančiuose tirpaluose

Description:

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

058.3

Vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar
vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta
cukraus ar kitų saldiklių

Description:

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or
boiling in water, frozen, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter
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058.31

Braškės
Strawberries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Braškės

Description:

Strawberries

058.32

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji ir raudonieji serbentai bei agrastai
Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės
gervuogės, juodieji, baltieji ir raudonieji serbentai bei
agrastai

Description:

Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries,
black, white or red currants and gooseberries

058.39

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

058.9

Niekur kitur nepriskirti vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti ar konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ar alkoholio
Fruit, nuts and other edible parts of plants otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter or spirit, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaisiai, riešutai ir kitos
valgomosios augalų dalys, paruošti ar konservuoti
kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus
ar kitų saldiklių ar alkoholio

Description:

Fruit, nuts and other edible parts of plants otherwise
prepared or preserved, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter or spirit, n.e.s.

058.92

Niekur kitur nepriskirti riešutai, žemės riešutai (arachiai) ir kitos sėklos
Nuts, groundnuts and other seeds, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti riešutai, žemės riešutai (arachiai) Description:
ir kitos sėklos

058.93

Ananasai
Pineapples

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ananasai

Description:

Pineapples

058.94

Citrusiniai vaisiai
Citrus fruit

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Citrusiniai vaisiai

Description:

Citrus fruit
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058.95

Abrikosai, vyšnios ir persikai
Apricots, cherries and peaches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Abrikosai, vyšnios ir persikai

Description:

Apricots, cherries and peaches

058.96

Niekur kitur nepriskirti vaisiai ar valgomosios augalų dalys
Fruits or edible parts of plants, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaisiai ar valgomosios augalų
dalys

Description:

Fruits or edible parts of plants, n.e.s.

058.97

Niekur kitur nepriskirti vaisių ar kitų valgomųjų augalų dalių mišiniai
Mixtures of fruits or other edible parts of plants, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaisių ar kitų valgomųjų augalų
dalių mišiniai

Description:

Mixtures of fruits or other edible parts of plants, n.e.s.

059

NEFERMENTUOTOS, BE ALKOHOLIO PRIEDŲ VAISIŲ (ĮSKAITANT VYNUOGIŲ MISĄ) IR DARŽOVIŲ SULTYS, Į KURIAS PRIDĖTA AR
NEPRIDĖTA CUKRAUS ARBA KITŲ SALDIKLIŲ
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEFERMENTUOTOS, BE ALKOHOLIO PRIEDŲ VAISIŲ
(ĮSKAITANT VYNUOGIŲ MISĄ) IR DARŽOVIŲ SULTYS, Į
KURIAS PRIDĖTA AR NEPRIDĖTA CUKRAUS ARBA KITŲ
SALDIKLIŲ

Description:

Fruit juices (including grape must) and vegetable
juices, unfermented and not containing added spirit,
whether or not containing added sugar or other
sweetening matter

059.1

Apelsinų sultys
Orange juice

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apelsinų sultys

Description:

Orange juice

059.2

Greipfrutų sultys
Grapefruit juice

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Greipfrutų sultys

Description:

Grapefruit juice

059.3

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusinių vaisių sultys
Juice of any other single citrus fruit

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusinių vaisių sultys

Description:

Juice of any other single citrus fruit
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059.9

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių (išskyrus citrusinius vaisius) arba daržovių sultys; vaisių arba daržovių sulčių mišiniai
Juice of any single fruit (other than citrus) or vegetable; mixtures of fruit or vegetable juices

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių (išskyrus citrusinius
Description:
vaisius) arba daržovių sultys; vaisių arba daržovių sulčių
mišiniai

059.91

Ananasų sultys
Pineapple juice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ananasų sultys

Description:

Pineapple juice

059.92

Pomidorų sultys
Tomato juice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pomidorų sultys

Description:

Tomato juice

059.93

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

Description:

Grape juice (including grape must)

059.94

Obuolių sultys
Apple juice

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Obuolių sultys

Description:

Apple juice

059.95

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių ar daržovių sultys
Juice of any other single fruit or vegetable

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių ar daržovių sultys

Description:

Juice of any other single fruit or vegetable

059.96

Vaisių ar daržovių sulčių mišiniai
Mixtures of fruit or vegetable juices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaisių ar daržovių sulčių mišiniai

Description:

Mixtures of fruit or vegetable juices

06

CUKRUS, CUKRAUS GAMINIAI IR MEDUS
Sugars, sugar preparations and honey

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

CUKRUS, CUKRAUS GAMINIAI IR MEDUS

Description:

Sugars, sugar preparations and honey
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061

CUKRUS, MELASA IR MEDUS
Sugars, molasses and honey

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

CUKRUS, MELASA IR MEDUS

Description:

Sugars, molasses and honey

061.1

Žaliavinis cukrinių runkelių ar cukranendrių cukrus, kurio kietas būvis, be kvapiųjų medžiagų arba maisto dažiklių,
Sugars, beet or cane, raw, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žaliavinis cukrinių runkelių ar cukranendrių cukrus,
kurio kietas būvis, be kvapiųjų medžiagų arba maisto
dažiklių,

Description:

Sugars, beet or cane, raw, in solid form, not containing
added flavouring or colouring matter

061.11

Žaliavinis cukranendrių cukrus
Cane sugar, raw

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žaliavinis cukranendrių cukrus

Description:

Cane sugar, raw

061.12

Žaliavinis cukrinių runkelių cukrus
Beet sugar, raw

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žaliavinis cukrinių runkelių cukrus

Description:

Beet sugar, raw

061.2

Kitas cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas
Other beet or cane sugar and chemically pure sucrose, in solid form

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitas cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus ir
chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

Description:

Other beet or cane sugar and chemically pure sucrose,
in solid form

061.21

Cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus, kurių būvis kietas, su kvapiosiomis medžiagomis ar maisto dažikliais
....containing added flavouring or colouring matter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus, kurių būvis
kietas, su kvapiosiomis medžiagomis ar maisto
dažikliais

Description:

....containing added flavouring or colouring matter

061.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus bei chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, cukranendrių ar cukrinių
runkelių cukrus bei chemiškai gryna sacharozė, kurių
būvis kietas

Description:

....other
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061.5

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų
Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

Description:

Molasses resulting from the extraction or refining of
sugar

061.51

Cukranendrių melasa
Cane molasses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cukranendrių melasa

Description:

Cane molasses

061.59

Cukrinių runkelių ir kita, pvz., kukurūzų, melasa
Beet sugar molasses and other molasses (e.g., corn molasses)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių ir kita, pvz., kukurūzų, melasa

Description:

Beet sugar molasses and other molasses (e.g., corn
molasses)

061.6

Natūralus medus
Natural honey

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Natūralus medus

Description:

Natural honey

061.9

Kiti cukrūs (įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas); cukraus sirupai, į kuriuos nepridėta
aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus (sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi); karamelė
Other sugars (including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose in solid form); sugar syrups not containing added
flavouring or colouring matter; artificial honey (whether or not mixed with natural honey); caramel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti cukrūs (įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, Description:
gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas); cukraus sirupai,
į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų
medžiagų; dirbtinis medus (sumaišytas arba
nesumaišytas su natūraliu medumi); karamelė

061.91

Laktozė ir laktozės sirupas
Lactose and lactose syrup

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laktozė ir laktozės sirupas

Description:

Lactose and lactose syrup

061.92

Klevo cukrus ir klevo sirupas
Maple sugar and maple syrup

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klevo cukrus ir klevo sirupas

Description:

Maple sugar and maple syrup
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061.93

Gliukozė (dekstrozė) ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20% sausosios medžiagos
masės
Glucose (dextrose) and glucose syrup, not containing fructose or containing, in the dry state, less than 20% by weight of fructose.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gliukozė (dekstrozė) ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje Description:
nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20%
sausosios medžiagos masės

061.94

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20%, bet mažiau kaip 50% sausosios masės
Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but not more than 50% by weight of fructose

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti
fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20%, bet mažiau kaip
50% sausosios masės

Description:

Glucose and glucose syrup, containing in the dry state
at least 20% but not more than 50% by weight of
fructose

061.95

Gryna fruktozė
Pure fructose

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gryna fruktozė

Description:

Pure fructose

061.96

Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50% sausosios medžiagos masės
Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti
fruktozė sudaro daugiau kaip 50% sausosios
medžiagos masės

Description:

Other fructose and fructose syrup, containing in the
dry state more than 50% by weight of fructose

061.99

Kiti (įskaitant invertuotąjį cukrų)
Other (including invert sugar)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti (įskaitant invertuotąjį cukrų)

Description:

Other (including invert sugar)

062

KONDITERIJOS GAMINIAI IŠ CUKRAUS
Sugar confectionery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KONDITERIJOS GAMINIAI IŠ CUKRAUS

Description:

Sugar confectionery

062.1

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuoti cukruje (nusausintos, apcukruotos arba glajuotos)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glace or crystallised)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų
dalys, konservuoti cukruje (nusausintos, apcukruotos
arba glajuotos)

Description:

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of
plants, preserved by sugar (drained, glace or
crystallised)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Glucose (dextrose) and glucose syrup, not containing
fructose or containing, in the dry state, less than 20%
by weight of fructose.

49/601

SITC 4 red.

062.2

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), be kakavos
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį
šokoladą), be kakavos

Description:

Sugar confectionery (including white chocolate), not
containing cocoa

062.21

Kramtomoji guma, padengta arba nepadengta cukrumi
Chewing-gum, whether or not sugar-coated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kramtomoji guma, padengta arba nepadengta cukrumi Description:

062.29

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

07

KAVA, ARBATA, KAKAVA, PRIESKONIAI IR JŲ PRODUKTAI
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KAVA, ARBATA, KAKAVA, PRIESKONIAI IR JŲ
PRODUKTAI

Description:

Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof

071

KAVA IR KAVOS PAKAITALAI
Coffee and coffee substitutes

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KAVA IR KAVOS PAKAITALAI

Description:

Coffee and coffee substitutes

071.1

Kava, neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu
Coffee, not roasted, whether or not decaffeinated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kava, neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu

Description:

Coffee, not roasted, whether or not decaffeinated

071.11

Neskrudinta kava su kofeinu
Coffee, not roasted, not decaffeinated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskrudinta kava su kofeinu

Description:

Coffee, not roasted, not decaffeinated

071.12

Neskrudinta kava be kofeino
Coffee, not roasted, decaffeinated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskrudinta kava be kofeino

Description:

Coffee, not roasted, decaffeinated
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071.2

Skrudinta kava
Coffee, roasted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skrudinta kava

Description:

Coffee, roasted

071.3

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei gaminiai, pagaminti naudojant šiuos produktus arba kavą; kavos pakaitalai, taip pat jų
ekstraktai, esencijos ir koncentratai
Extracts, essences and concentrates of coffee and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee; coffee
substitutes and extracts, essences and concentrates thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei gaminiai, Description:
pagaminti naudojant šiuos produktus arba kavą; kavos
pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir
koncentratai

071.31

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, pagaminti naudojant šiuos ekstraktus, esencijas ir koncentratus arba kavą
Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis
of coffee

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat
produktai, pagaminti naudojant šiuos ekstraktus,
esencijas ir koncentratus arba kavą

Description:

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

071.32

Kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos
Coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet
kokį kiekį kavos

Description:

Coffee husks and skins; coffee substitutes containing
coffee in any proportion

071.33

Skrudinta cikorija bei kiti skrudinti kavos pakaitalai (neturintys kavos), taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai
Roasted chicory and other roasted coffee substitutes (not containing coffee) and extracts, essences and concentrates thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrudinta cikorija bei kiti skrudinti kavos pakaitalai
(neturintys kavos), taip pat jų ekstraktai, esencijos ir
koncentratai

Description:

Roasted chicory and other roasted coffee substitutes
(not containing coffee) and extracts, essences and
concentrates thereof

072

KAKAVA
Cocoa

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KAKAVA

Description:

Cocoa

072.1

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos
Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba

Description:

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted
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skrudintos
072.2

Kakavos milteliai, be cukraus arba kitų saldiklių
Cocoa powder not containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos milteliai, be cukraus arba kitų saldiklių

Description:

Cocoa powder not containing added sugar or other
sweetening matter

072.3

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai
Cocoa paste, whether or not defatted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti
riebalai

Description:

Cocoa paste, whether or not defatted

072.31

Kakavos pasta, iš kurios nepašalinti riebalai
....not defatted (liquor)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kakavos pasta, iš kurios nepašalinti riebalai

Description:

....not defatted (liquor)

072.32

Kakavos pasta, iš kurios visiškai arba iš dalies pašalinti riebalai (kakavos briketai)
....wholly or partly defatted (cocoa cake)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kakavos pasta, iš kurios visiškai arba iš dalies pašalinti
riebalai (kakavos briketai)

Description:

....wholly or partly defatted (cocoa cake)

072.4

Kakavos sviestas, riebalai ar aliejus
Cocoa butter, fat and oil

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos sviestas, riebalai ar aliejus

Description:

Cocoa butter, fat and oil

072.5

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos
atliekos

Description:

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

073

ŠOKOLADAS IR KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, MAISTINIAI PRODUKTAI SU KAKAVA
Chocolate and other food preparations containing cocoa, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠOKOLADAS IR KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI,
MAISTINIAI PRODUKTAI SU KAKAVA

Description:

Chocolate and other food preparations containing
cocoa, n.e.s.
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073.1

Kakavos milteliai, su cukrumi arba kitais saldikliais
Cocoa powder containing added sugar or other sweetening matter

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kakavos milteliai, su cukrumi arba kitais saldikliais

Description:

Cocoa powder containing added sugar or other
sweetening matter

073.2

Kiti maisto produktai su kakava, briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) formos, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti
gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kitos formos gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai išfasuoti į fasuotes ir kurių masė
didesnė kaip 2 kg
Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or
other bulk form in containers or immediate packings of a content exceeding 2 kg.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti maisto produktai su kakava, briketų, plytelių arba
Description:
juostelių (batonėlių) formos, kurių masė didesnė kaip 2
kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės
arba kitos formos gaminiai, sudėti į talpyklas arba
tiesiogiai išfasuoti į fasuotes ir kurių masė didesnė kaip
2 kg

073.3

Kiti maistiniai produktai su kakava, briketų, plytelių arba juostelių formos
Other food preparations containing cocoa, in blocks, slabs or bars, whether or not filled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti maistiniai produktai su kakava, briketų, plytelių
arba juostelių formos

Description:

Other food preparations containing cocoa, in blocks,
slabs or bars, whether or not filled

073.9

Niekur kitur nepriskirti šokoladas ir šokolado produktai, turintys kakavos
Other chocolate and food preparations containing cocoa n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šokoladas ir šokolado produktai, Description:
turintys kakavos

074

ARBATA IR MATĖ
Tea and mate

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ARBATA IR MATĖ

Description:

Tea and mate

074.1

Aromatizuota arba nearomatizuota arbata
Tea, whether or not flavoured

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aromatizuota arba nearomatizuota arbata

Description:

Tea, whether or not flavoured

074.11

Aromatizuota arba nearomatizuota (nefermentuota) žalioji arbata, tiesiogiai fasuota į fasuotes, kuriose jos kiekis ne didesnis kaip 3 kg
Green tea (not fermented), in immediate packings of a content not exceeding 3 kg, whether or not flavoured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatizuota arba nearomatizuota (nefermentuota)

Description:

Green tea (not fermented), in immediate packings of a
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žalioji arbata, tiesiogiai fasuota į fasuotes, kuriose jos
kiekis ne didesnis kaip 3 kg

content not exceeding 3 kg, whether or not flavoured

074.12

Kita aromatizuota arba nearomatizuota (nefermentuota) žalioji arbata
Other green tea (not fermented), whether or not flavoured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita aromatizuota arba nearomatizuota
(nefermentuota) žalioji arbata

Description:

Other green tea (not fermented), whether or not
flavoured

074.13

Aromatizuota arba nearomatizuota fermentuota juodoji arbata ir iš dalies fermentuota arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kuriose jos
masė ne didesnė kaip 3 kg
Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg, whether or not flavoured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatizuota arba nearomatizuota fermentuota
Description:
juodoji arbata ir iš dalies fermentuota arbata, tiesiogiai
išfasuota į fasuotes, kuriose jos masė ne didesnė kaip 3
kg

074.14

Kita aromatizuota arba nearomatizuota fermentuota juodoji arbata ir iš dalies fermentuota arbata
Other black tea (fermented) and other partly fermented tea, whether or not flavoured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita aromatizuota arba nearomatizuota fermentuota
juodoji arbata ir iš dalies fermentuota arbata

Description:

Other black tea (fermented) and other partly
fermented tea, whether or not flavoured

074.3

Matė; arbatos bei matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei produktai, pagaminti naudojant arbatą, matė arba jų ekstraktus,
esencijas ar koncentratus
Mate; extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of tea, mate, or their extracts, essences or
concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Matė; arbatos bei matės ekstraktai, esencijos ir
koncentratai bei produktai, pagaminti naudojant
arbatą, matė arba jų ekstraktus, esencijas ar
koncentratus

Description:

Mate; extracts, essences and concentrates of tea or
mate, and preparations with a basis of tea, mate, or
their extracts, essences or concentrates

074.31

Matė
Mate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Matė

Description:

Mate

074.32

Arbatos bei matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei produktai, pagaminti naudojant arbatą, matė arba jų ekstraktus, esencijas ar
koncentratus
Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and preparations with a basis of tea, mate, or their extracts, essences or
concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Arbatos bei matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai
bei produktai, pagaminti naudojant arbatą, matė arba
jų ekstraktus, esencijas ar koncentratus

Description:

Extracts, essences and concentrates of tea or mate, and
preparations with a basis of tea, mate, or their extracts,
essences or concentrates
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Black tea (fermented) and partly fermented tea, in
immediate packings of a content not exceeding 3 kg,
whether or not flavoured
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075

PRIESKONIAI
Spices

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PRIESKONIAI

Description:

Spices

075.1

Piper genties pipirai; Capsicum genties arba Pimenta genties augalų vaisiai, džiovinti, grūsti arba malti
Pepper of the genus Piper; fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Piper genties pipirai; Capsicum genties arba Pimenta
genties augalų vaisiai, džiovinti, grūsti arba malti

Description:

Pepper of the genus Piper; fruits of the genus
Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or
ground

075.11

Negrūsti ir nemalti Piper genties pipirai
Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Negrūsti ir nemalti Piper genties pipirai

Description:

Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground

075.12

Grūsti arba malti Piper genties pipirai
Pepper of the genus Piper, crushed or ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grūsti arba malti Piper genties pipirai

Description:

Pepper of the genus Piper, crushed or ground

075.13

Džiovinti, grūsti arba malti Capicum genties arba Pimenta genties augalų vaisiai
Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiovinti, grūsti arba malti Capicum genties arba
Pimenta genties augalų vaisiai

Description:

Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,
dried or crushed or ground

075.2

Prieskoniai (išskyrus paprikas ir pimentas)
Spices (except pepper and pimento)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Prieskoniai (išskyrus paprikas ir pimentas)

Description:

Spices (except pepper and pimento)

075.21

Vanilė
Vanilla

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vanilė

Description:

Vanilla

075.22

Negrūsti ir nemalti cinamonas ir cinamono medžio žiedai
Cinnamon and cinnamon-tree flowers, neither crushed nor ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Negrūsti ir nemalti cinamonas ir cinamono medžio
žiedai

075.23

Grūsti arba malti cinamonas ir cinamono medžio žiedai
Cinnamon and cinnamon-tree flowers, crushed or ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grūsti arba malti cinamonas ir cinamono medžio žiedai Description:

075.24

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)
Cloves (whole fruit, cloves and stems)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

Description:

Cloves (whole fruit, cloves and stems)

075.25

Muskatai, muskato kevalo milteliai ir kardamonas
Nutmeg, mace and cardamoms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Muskatai, muskato kevalo milteliai ir kardamonas

Description:

Nutmeg, mace and cardamoms

075.26

Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, kalendrų, kmynų, paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badijonų),
pankolių, kalendrų, kmynų, paprastųjų kmynų sėklos;
kadagių uogos

Description:

Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or
caraway; juniper berries

075.27

Imbieras (išskyrus imbierą, konservuotą cukruje arba sirupe)
Ginger (excluding ginger preserved in sugar or conserved in syrup)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Imbieras (išskyrus imbierą, konservuotą cukruje arba
sirupe)

Description:

Ginger (excluding ginger preserved in sugar or
conserved in syrup)

075.28

Šafranas
Saffron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šafranas

Description:

Saffron

075.29

Kiti prieskoniai; dviejų ar daugiau prieskonių, klasifikuojamų skirtingose 075 grupės pozicijose, mišiniai
Other spices; mixtures of two or more of the products of different headings of group 075

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti prieskoniai; dviejų ar daugiau prieskonių,
klasifikuojamų skirtingose 075 grupės pozicijose,
mišiniai

Description:

Other spices; mixtures of two or more of the products
of different headings of group 075
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Description:

Cinnamon and cinnamon-tree flowers, neither crushed
nor ground

Cinnamon and cinnamon-tree flowers, crushed or
ground
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08

GYVŪNŲ PAŠARAI (IŠSKYRUS NEMALTUS GRŪDUS)
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GYVŪNŲ PAŠARAI (IŠSKYRUS NEMALTUS GRŪDUS)

Description:

Feeding stuff for animals (not including unmilled
cereals)

081

GYVŪNŲ PAŠARAI (IŠSKYRUS NEMALTUS GRŪDUS)
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GYVŪNŲ PAŠARAI (IŠSKYRUS NEMALTUS GRŪDUS)

Description:

Feeding stuff for animals (not including unmilled
cereals)

081.1

Žalias arba džiovintas šienas ir pašarai
Hay and fodder, green or dry

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žalias arba džiovintas šienas ir pašarai

Description:

Hay and fodder, green or dry

081.11

Neapdoroti, kapoti arba nekapoti, sumalti arba nesumalti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti javų šiaudai ir pelai
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdoroti, kapoti arba nekapoti, sumalti arba
nesumalti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba
negranuliuoti javų šiaudai ir pelai

Description:

Cereal straw and husks, unprepared, whether or not
chopped, ground, pressed or in the form of pellets

081.12

Liucernos (alfalfa) rupiniai ir granulės
Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liucernos (alfalfa) rupiniai ir granulės

Description:

Lucerne (alfalfa) meal and pellets

081.13

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai,
lubinai, vikiai ir panašūs
pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the
form of pellets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai
šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai,
bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs
pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti

Description:

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, clover, sainfoin,
forage kale, lupines, vetches and similar forage
products, whether or not in the form of pellets

081.19

Niekur kitur nepriskirti šalutiniai augaliniai produktai ir liekanos, augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, granuliuoti arba
negranuliuoti, tinkami gyvūnų pašarams
Vegetable residues and by-products, vegetable materials and vegetable waste, whether or not in the form of pellets, of a kind used for
animal food, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šalutiniai augaliniai produktai ir
liekanos, augalinės medžiagos ir augalinės atliekos,
granuliuoti arba negranuliuoti, tinkami gyvūnų
pašarams

081.2

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba kitokio javų arba ankštinių augalų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba
negranuliuoti
Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of
leguminous plants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba
kitokio javų arba ankštinių augalų apdorojimo likučiai,
granuliuoti arba negranuliuoti

Description:

Bran, sharps and other residues, whether or not in the
form of pellets, derived from the sifting, milling or
other working of cereals or of leguminous plants

081.23

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba kitokio ankštinių augalų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba negranuliuoti
....of leguminous plants

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba
kitokio ankštinių augalų apdorojimo likučiai,
granuliuoti arba negranuliuoti

Description:

....of leguminous plants

081.24

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba kitokio kukurūzų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba negranuliuoti
....of maize (corn)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba
kitokio kukurūzų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba
negranuliuoti

Description:

....of maize (corn)

081.26

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba kitokio kviečių apdorojimo likučiai, granuliuoti arba negranuliuoti
....of wheat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba
kitokio kviečių apdorojimo likučiai, granuliuoti arba
negranuliuoti

Description:

....of wheat

081.29

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba kitokio kitų javų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba negranuliuoti
....of other cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėlenos, išsijos ir kitos atliekos, sijojimo, malimo arba
kitokio kitų javų apdorojimo likučiai, granuliuoti arba
negranuliuoti

Description:

....of other cereals

081.3

Aliejinių augalų sėklų, aliejinių vaisių ir javų grūdų gemalų iš spaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus
nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti
Oil-cake and other solid residues (except dregs), whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of fats
or oils from oil-seeds, oleaginous fruits and germs of cereals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliejinių augalų sėklų, aliejinių vaisių ir javų grūdų
gemalų iš spaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus
ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba

Description:

Oil-cake and other solid residues (except dregs),
whether or not ground or in the form of pellets,
resulting from the extraction of fats or oils from oil-
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Description:

Vegetable residues and by-products, vegetable
materials and vegetable waste, whether or not in the
form of pellets, of a kind used for animal food, n.e.s.
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nemalti ar granuliuoti

seeds, oleaginous fruits and germs of cereals

081.31

Sojos pupelių išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti
....of soya beans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sojos pupelių išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba
aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti
arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of soya beans

081.32

Žemės riešutų (arachių) išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar
granuliuoti
....of groundnuts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemės riešutų (arachių) išspaudos ir kiti kietieji riebalų
arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas),
malti arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of groundnuts

081.33

Medvilnės sėklų
....of cotton seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilnės sėklų

Description:

....of cotton seeds

081.34

Sėmenų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti
....of linseed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėmenų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus
ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba
nemalti ar granuliuoti

Description:

....of linseed

081.35

Saulėgrąžų sėklų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti
....of sunflower seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saulėgrąžų sėklų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba
aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti
arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of sunflower seeds

081.36

Rapsų arba rapsukų sėklų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar
granuliuoti
....of rape or colza seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rapsų arba rapsukų sėklų išspaudos ir kiti kietieji
riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus
nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of rape or colza seeds
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081.37

Kokoso arba kopros išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar
granuliuoti
....of coconut or copra

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kokoso arba kopros išspaudos ir kiti kietieji riebalų
arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas),
malti arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of coconut or copra

081.38

Palmių riešutų arba palmių sėklų branduolių išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti
arba nemalti ar granuliuoti
....of palm nuts or kernels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Palmių riešutų arba palmių sėklų branduolių išspaudos
ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai
(išskyrus nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti

Description:

....of palm nuts or kernels

081.39

Kitų aliejinių augalų, aliejinių vaisių ir javų grūdų gemalų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus ekstrakcijos likučiai (išskyrus
nuosėdas), malti arba nemalti ar granuliuoti
....of other oil-seeds, oleaginous fruits and germs of cereals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų aliejinių augalų, aliejinių vaisių ir javų grūdų
gemalų išspaudos ir kiti kietieji riebalų arba aliejaus
ekstrakcijos likučiai (išskyrus nuosėdas), malti arba
nemalti ar granuliuoti

Description:

....of other oil-seeds, oleaginous fruits and germs of
cereals

081.4

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami
vartoti žmonių maistui; spirgai
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human
consumption; greaves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

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

Description:

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

081.41

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

081.42

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui
Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for
human consumption
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Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, unfit
for human consumption; greaves
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081.5

Krakmolo gamybos likučiai ir panašūs likučiai, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos
atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos
Residues of starch manufacture and similar residues, beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling
dregs and waste, whether or not in the form of pellets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krakmolo gamybos likučiai ir panašūs likučiai, cukrinių Description:
runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos
cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus
gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos,
granuliuotos arba negranuliuotos

081.51

Krakmolo gamybos likučiai ir panašūs likučiai
Residues of starch manufacture and similar residues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Krakmolo gamybos likučiai ir panašūs likučiai

Description:

Residues of starch manufacture and similar residues

081.52

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos
Beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių
išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

Description:

Beet pulp, bagasse and other waste of sugar
manufacture

081.53

Alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo drumzlės ir atliekos
Brewing or distilling dregs and waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo drumzlės ir
atliekos

Description:

Brewing or distilling dregs and waste

081.9

Niekur kitur nepriskirti paruošti pašarai gyvūnams ir maisto atliekos
Food wastes and prepared animal feeds, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti pašarai gyvūnams ir
maisto atliekos

Description:

Food wastes and prepared animal feeds, n.e.s.

081.94

Vyno nuosėdos; vyno akmuo
Wine lees; argol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

Description:

Wine lees; argol

081.95

Kačių ir šunų ėdalas, išfasuotas į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes
Dog or cat food, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kačių ir šunų ėdalas, išfasuotas į mažmeninei prekybai
skirtas fasuotes

Description:

Dog or cat food, put up for retail sale
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Residues of starch manufacture and similar residues,
beet pulp, bagasse and other waste of sugar
manufacture, brewing or distilling dregs and waste,
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081.99

Niekur kitur nepriskirti gyvūnų maisto produktai
Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvūnų maisto produktai

Description:

Preparations of a kind used for animal food, n.e.s.

09

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI IR MIŠINIAI
Miscellaneous edible products and preparations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI IR MIŠINIAI

Description:

Miscellaneous edible products and preparations

091

MARGARINAS IR RIEBALAI
Margarine and shortening

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MARGARINAS IR RIEBALAI

Description:

Margarine and shortening

091.0

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų ir skirtingų riebalų arba aliejų frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus
431.2 pozicijoje klasifikuojamus augalinius riebalus, aliejus arba jų frakcijas
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different such fats or oils, other than
vegetable fats or oils or their fractions of subgroup 431.2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų ir Description:
skirtingų riebalų arba aliejų frakcijų valgomieji mišiniai
arba preparatai, išskyrus 431.2 pozicijoje
klasifikuojamus augalinius riebalus, aliejus arba jų
frakcijas

091.01

Margarinas (išskyrus skystąjį margariną)
Margarine (excluding liquid margarine)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Margarinas (išskyrus skystąjį margariną)

Description:

Margarine (excluding liquid margarine)

091.09

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

098

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MAISTO PRODUKTAI
Edible products and preparations, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MAISTO PRODUKTAI

Description:

Edible products and preparations, n.e.s.
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vegetable fats or oils or of fractions of different such
fats or oils, other than vegetable fats or oils or their
fractions of subgroup 431.2
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098.1

Homogenizuoti maisto produktai
Homogenized food preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Homogenizuoti maisto produktai

Description:

Homogenized food preparations

098.11

Homogenizuoti produktai iš mėsos ir valgomųjų mėsos subproduktų
Homogenized preparations from meat and edible meat offal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Homogenizuoti produktai iš mėsos ir valgomųjų mėsos Description:
subproduktų

098.12

Homogenizuotos daržovės
Homogenized vegetables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Homogenizuotos daržovės

Description:

Homogenized vegetables

098.13

Homogenizuoti produktai iš virtų vaisių
Cooked fruit preparations, homogenized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Homogenizuoti produktai iš virtų vaisių

Description:

Cooked fruit preparations, homogenized

098.14

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai
Homogenized composite food preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Description:

Homogenized composite food preparations

098.4

Padažai ir jų produktai; pagardų mišiniai ir prieskonių mišiniai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios; actas ir acto
pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties
Sauces and preparations therefore; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard; vinegar
and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Padažai ir jų produktai; pagardų mišiniai ir prieskonių
mišiniai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos
garstyčios; actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto
rūgšties

Description:

Sauces and preparations therefore; mixed condiments
and mixed seasonings; mustard flour and meal and
prepared mustard; vinegar and substitutes for vinegar
obtained from acetic acid

098.41

Sojos padažas
Soya sauce

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sojos padažas

Description:

Soya sauce
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098.42

Pomidorų kečupas ir kiti pomidorų padažai
Tomato ketchup and other tomato sauces

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pomidorų kečupas ir kiti pomidorų padažai

Description:

Tomato ketchup and other tomato sauces

098.43

Garstyčių milteliai, miltai bei paruoštos garstyčios
Mustard flour and meal and prepared mustard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garstyčių milteliai, miltai bei paruoštos garstyčios

Description:

Mustard flour and meal and prepared mustard

098.44

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

Description:

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from
acetic acid

098.49

Kiti padažai ir jų produktai; pagardų mišiniai ir prieskonių mišiniai
Other sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti padažai ir jų produktai; pagardų mišiniai ir
prieskonių mišiniai

Description:

Other sauces and preparations therefor; mixed
condiments and mixed seasonings

098.5

Sriubos ir sultiniai bei jų produktai
Soups and broths and preparations therefor

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sriubos ir sultiniai bei jų produktai

Description:

Soups and broths and preparations therefor

098.6

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 541.63 pozicijoje);
paruošti kepimo milteliai
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 541.63); prepared bakingpowders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios; kiti negyvi
vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas,
klasifikuojamas 541.63 pozicijoje); paruošti kepimo
milteliai

Description:

Yeasts (active or inactive); other single-cell microorganisms, dead (but not including vaccines of heading
541.63); prepared baking-powders

098.9

Niekur kitur nepriskirti maisto mišiniai
Food preparations, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti maisto mišiniai

Description:

Food preparations, n.e.s.
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098.91

Tešlos gaminiai, virti arba įdaryti; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas
Pasta, cooked or stuffed; couscous, whether or not prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tešlos gaminiai, virti arba įdaryti; kuskusas, paruoštas
arba neparuoštas

Description:

Pasta, cooked or stuffed; couscous, whether or not
prepared

098.92

Niekur kitur nepriskirti gyvūninės kilmės valgomieji produktai
Edible products of animal origin, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvūninės kilmės valgomieji
produktai

Description:

Edible products of animal origin, n.e.s.

098.93

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes, iš miltų, rupinių, krakmolo arba
salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš
kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, arba paruošti iš produktų, klasifikuojamų 022.11 - 022.32 ir 022.4
pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 5 % masės
Food preparations for infant use, put up for retail sale of flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa or containing cocoa
in a proportion by weight of less than 40% calculated on totally defatted basis, n.e.s., or of goods of headings 022.11 & 022.32 and
subgroup 022.4 (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 5%), n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti maisto produktai kūdikiams,
Description:
išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes, iš
miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių
sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti
kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro
mažiau kaip 40 % masės, arba paruošti iš produktų,
klasifikuojamų 022.11 - 022.32 ir 022.4 pozicijose, kurių
sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti
kakava sudaro mažiau kaip 5 % masės

098.94

Salyklo ekstraktas; niekur kitur nepriskirti maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra
kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, arba paruošti iš
produktų, klasifikuojamų 022.11 - 022.32 ir 022.4 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava sudaro
mažiau kaip 5 % masės
Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract (not containing cocoa or containing cocoa in a proportion by
weight of less than 40% calculated on totally defatted basis, n.e.s., or of goods of headings 022.11& 022.32 and subgroup 022.4 (not
containing cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of less than 5%), n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Salyklo ekstraktas; niekur kitur nepriskirti maisto
produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo
ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių
sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti
riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, arba paruošti
iš produktų, klasifikuojamų 022.11 - 022.32 ir 022.4
pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių
sudėtyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 5 % masės

Description:

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or
malt extract (not containing cocoa or containing cocoa
in a proportion by weight of less than 40% calculated
on totally defatted basis, n.e.s., or of goods of headings
022.11& 022.32 and subgroup 022.4 (not containing
cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of
less than 5%), n.e.s.

098.99

Kiti maisto produktai
Other food preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti maisto produktai

Description:

Other food preparations
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Food preparations for infant use, put up for retail sale
of flour, meal, starch or malt extract (not containing
cocoa or containing cocoa in a proportion by weight of
less than 40% calculated on totally defatted basis,
n.e.s., or of goods of headings 022.11 & 022.32 and
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cocoa in a proportion by weight of less than 5%), n.e.s.
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1

GĖRIMAI IR TABAKAS
Beverages and tobacco

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

GĖRIMAI IR TABAKAS

Description:

Beverages and tobacco

11

GĖRIMAI
Beverages

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GĖRIMAI

Description:

Beverages

111

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI
Non-alcoholic beverages, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI Description:

111.0

Niekur kitur nepriskirti nealkoholiniai gėrimai
Non-alcoholic beverages, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti nealkoholiniai gėrimai

Description:

Non-alcoholic beverages, n.e.s.

111.01

Vanduo, įskaitant gamtinį arba dirbtinį mineralinį vandenį, gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ir kitų saldiklių bei kvapiųjų
medžiagų; ledas ir sniegas
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor
flavoured; ice and snow.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vanduo, įskaitant gamtinį arba dirbtinį mineralinį
vandenį, gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta
cukraus ir kitų saldiklių bei kvapiųjų medžiagų; ledas ir
sniegas

Description:

Waters, including natural or artificial mineral waters
and aerated waters, not containing added sugar or
other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.

111.02

Vanduo (įskaitant mineralinį ir gazuotąjį vandenį), į kuriuos pridėta cukraus ir kitų saldiklių bei kvapiųjų medžiagų ir kiti, niekur kitur
nepriskirti, nealkoholiniai gėrimai
Waters (including mineral waters and aerated waters) containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other nonalcoholic beverages, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vanduo (įskaitant mineralinį ir gazuotąjį vandenį), į
kuriuos pridėta cukraus ir kitų saldiklių bei kvapiųjų
medžiagų ir kiti, niekur kitur nepriskirti, nealkoholiniai
gėrimai

Description:

Waters (including mineral waters and aerated waters)
containing added sugar or other sweetening matter or
flavoured, and other non-alcoholic beverages, n.e.s.

112

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
Alcoholic beverages

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

Description:

Alcoholic beverages
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112.1

Šviežių vynuogių vynas (įskaitant pastiprintus vynus); vynuogių misa fermentacijos būklėje arba kurios fermentacija yra sustabdyta
Wine of fresh grapes (including fortified wine); grape must in fermentation or with fermentation arrested

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviežių vynuogių vynas (įskaitant pastiprintus vynus);
vynuogių misa fermentacijos būklėje arba kurios
fermentacija yra sustabdyta

Description:

Wine of fresh grapes (including fortified wine); grape
must in fermentation or with fermentation arrested

112.11

Vynuogių misa fermentacijos būklėje arba kurios fermentacija yra sustabdyta pridėjus alkoholio
Grape must in fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vynuogių misa fermentacijos būklėje arba kurios
fermentacija yra sustabdyta pridėjus alkoholio

Description:

Grape must in fermentation or with fermentation
arrested otherwise than by the addition of alcohol.

112.13

Vermutas ir kiti šviežių vynuogių vynai, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis
Vermouth and other wines of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

Vermouth and other wines of fresh grapes flavoured
with plants or aromatic substances.

112.15

Putojantis vynas
Sparkling wine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Putojantis vynas

Description:

Sparkling wine

112.17

Šviežių vynuogių vynas (išskyrus putojantį vyną); vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus alkoholio
Wine of fresh grapes (other than sparkling wine); grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviežių vynuogių vynas (išskyrus putojantį vyną);
Description:
vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus
alkoholio

112.2

Niekur kitur nepriskirti fermentuoti gėrimai (pvz., sidras, kriaušių sidras, midus) ir niekur kitur nepriskirti fermentuotų gėrimų mišiniai
bei fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai
Fermented beverages, n.e.s. (e.g., cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and nonalcoholic beverages, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti fermentuoti gėrimai (pvz.,
sidras, kriaušių sidras, midus) ir niekur kitur nepriskirti
fermentuotų gėrimų mišiniai bei fermentuotų ir
nealkoholinių gėrimų mišiniai

Description:

Fermented beverages, n.e.s. (e.g., cider, perry, mead);
mixtures of fermented beverages and mixtures of
fermented beverages and non-alcoholic beverages,
n.e.s.

112.3

Salyklinis alus (įskaitant šviesųjį, tamsųjį alų bei porterį)
Beer made from malt (including ale, stout and porter)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Salyklinis alus (įskaitant šviesųjį, tamsųjį alų bei porterį) Description:
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112.4

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti
spiritiniai gėrimai:
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip
80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

Description:

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

112.41

Viskis
Whiskies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viskis

Description:

Whiskies

112.42

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas
Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba
vynuogių išspaudas

Description:

Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

112.44

Romas ir kitas spiritas, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus
Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar cane products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Romas ir kitas spiritas, gauti distiliuojant fermentuotus
cukranendrių produktus

Description:

Rum and other spirits obtained by distilling fermented
sugar cane products

112.45

Džinas ir kadaginė degtinė (Geneva)
Gin and geneva

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džinas ir kadaginė degtinė (Geneva)

Description:

Gin and geneva

112.49

Spiritas ir niekur kitur nepriskirti distiliuoti alkoholiniai gėrimai
Spirits and distilled alcoholic beverages, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spiritas ir niekur kitur nepriskirti distiliuoti alkoholiniai
gėrimai

Description:

Spirits and distilled alcoholic beverages, n.e.s.

12

TABAKAS IR PERDIRBTAS TABAKAS
Tobacco and tobacco manufactures

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

TABAKAS IR PERDIRBTAS TABAKAS

Description:

Tobacco and tobacco manufactures
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121

NEPERDIRBTAS TABAKAS; TABAKO LIEKANOS
Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEPERDIRBTAS TABAKAS; TABAKO LIEKANOS

Description:

Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse

121.1

Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos
Tobacco, not stemmed/stripped

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos

Description:

Tobacco, not stemmed/stripped

121.2

Tabakas, iš kurio lapų visiškai ar dalinai pašalintos vidurinės gyslos
Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tabakas, iš kurio lapų visiškai ar dalinai pašalintos
vidurinės gyslos

Description:

Tobacco, wholly or partly stemmed/stripped

121.3

Tabako liekanos
Tobacco refuse

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tabako liekanos

Description:

Tobacco refuse

122

PERDIRBTAS TABAKAS (KURIAME YRA ARBA NĖRA TABAKO PAKAITALŲ)
Tobacco, manufactured (whether or not containing tobacco substitutes)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PERDIRBTAS TABAKAS (KURIAME YRA ARBA NĖRA
TABAKO PAKAITALŲ)

Description:

Tobacco, manufactured (whether or not containing
tobacco substitutes)

122.1

Cigarai, cigarai su nupjautais galais ir cigariukai turintys tabako
Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cigarai, cigarai su nupjautais galais ir cigariukai turintys Description:
tabako

122.2

Cigaretės turinčios tabako
Cigarettes containing tobacco

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cigaretės turinčios tabako

Description:

Cigarettes containing tobacco

122.3

Kitas perdirbtas tabakas (įskaitant rūkomąjį, kramtomąjį ir uostomąjį tabaką); tabako ekstraktai ir esencijos
Other manufactured tobacco (including smoking and chewing tobacco, snuff); tobacco extracts and essences

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

69/601

SITC 4 red.

Pavadinimas:

Kitas perdirbtas tabakas (įskaitant rūkomąjį, kramtomąjį Description:
ir uostomąjį tabaką); tabako ekstraktai ir esencijos

122.31

Cigarai, cigarai su nupjautais galais, cigariukai ir cigaretės iš tabako pakaitalų
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco substitutes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cigarai, cigarai su nupjautais galais, cigariukai ir
cigaretės iš tabako pakaitalų

Description:

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco
substitutes

122.32

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra arba yra bet kokia proporcija tabako pakaitalų
Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra arba yra bet
kokia proporcija tabako pakaitalų

Description:

Smoking tobacco, whether or not containing tobacco
substitutes in any proportion.

122.39

Niekur kitur nepriskirtas perdirbtas tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos
Manufactured tobacco, extracts and essences, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas perdirbtas tabakas, tabako
ekstraktai ir esencijos

Description:

Manufactured tobacco, extracts and essences, n.e.s.

2

NEMAISTINĖS ŽALIAVOS, IŠSKYRUS KURĄ
Crude materials, inedible, except fuels

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

NEMAISTINĖS ŽALIAVOS, IŠSKYRUS KURĄ

Description:

Crude materials, inedible, except fuels

21

ŽALIAMINĖS ODOS IR KAILIAI
Hides, skins and furskins, raw

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ŽALIAMINĖS ODOS IR KAILIAI

Description:

Hides, skins and furskins, raw

211

ŽALIAMINĖS ODOS (IŠSKYRUS KAILIUS)
Hides and skins (except furskins), raw

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŽALIAMINĖS ODOS (IŠSKYRUS KAILIUS)

Description:

Hides and skins (except furskins), raw

211.2

Žaliaminės galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu
konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės
Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but
not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žaliaminės galvijų (įskaitant buivolus) odos arba
arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos,
pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet
neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau

Description:

Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or
equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or
otherwise preserved, but not tanned, parchmentdressed or further prepared), whether or not dehaired
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neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės
arba neskeltinės

or split

211.21

Neskeltinės odos, kurių viena sausa ir nesūdyta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai
sūdyta arba kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg
Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wetsalted or otherwise preserved

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskeltinės odos, kurių viena sausa ir nesūdyta sveria
ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip
10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba kitu būdu
konservuota – ne daugiau kaip 16 kg

Description:

Whole hides and skins, of a weight per skin not
exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when drysalted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise
preserved

211.29

Kitos odos, įskaitant kruponus (nugarenos dalis), puskruponius ir papilvių odas
Other hides and skins, including butts, bends and bellies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos odos, įskaitant kruponus (nugarenos dalis),
puskruponius ir papilvių odas

Description:

Other hides and skins, including butts, bends and
bellies

211.6

Žaliavinės avių arba ėriukų odos (išskyrus Astrachanės, plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių ėriukus, taip pat
indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukus) su vilna (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu
būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), skeltinės arba neskeltinės
Sheepskins and lambskins (except Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lambs)
with the wool on, raw (fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further
prepared), whether or not split

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žaliavinės avių arba ėriukų odos (išskyrus Astrachanės, Description:
plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių
ėriukus, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba
Tibeto veislių ėriukus) su vilna (šviežios arba sūdytos,
džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu
konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į
pergamentą ir toliau neapdorotos), skeltinės arba
neskeltinės

211.7

Žaliavinės avių arba ėriukų odos be vilnos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet
neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), skeltinės arba neskeltinės
Sheepskins and lambskins without wool on, raw (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned,
parchment-dressed or further prepared), whether or not split

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žaliavinės avių arba ėriukų odos be vilnos (šviežios
arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba
kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į
pergamentą ir toliau neapdorotos), skeltinės arba
neskeltinės

Description:

Sheepskins and lambskins without wool on, raw (fresh,
or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved,
but not tanned, parchment-dressed or further
prepared), whether or not split

211.9

Niekur kitur nepriskirtos odos; atliekos ir panaudota oda
Hides and skins, n.e.s.; waste and used leather

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos odos; atliekos ir panaudota
oda

Description:

Hides and skins, n.e.s.; waste and used leather
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Caracul, Persian or similar lambs, Indian, Chinese,
Mongolian or Tibetan lambs) with the wool on, raw
(fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise
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211.91

Atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės odos atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai
Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder
and flour

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės odos
atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos
dulkės, milteliai ir miltai

Description:

Parings and other waste of leather or of composition
leather, not suitable for the manufacture of leather
articles; leather dust, powder and flour

211.99

Niekur kitur nepriskirtos be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės žaliavinės odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos,
kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos)
Hides and skins, n.e.s., raw (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further
prepared), whether or not dehaired or split

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos be plaukų arba su plaukais,
Description:
skeltinės arba neskeltinės žaliavinės odos (šviežios arba
sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu
būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į
pergamentą ir toliau neapdorotos)

212

NEAPDOROTI KAILIAI (ĮSKAITANT GALVENAS, UODEGENAS, KOJENAS IR KITAS DALIS ARBA PJOVINIUS, TINKAMUS KAILININKYSTEI),
IŠSKYRUS ODAS KLASIFIKUOJAMAS 211 GRUPĖJE
Furskins, raw (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than hides and skins of group
211

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEAPDOROTI KAILIAI (ĮSKAITANT GALVENAS,
UODEGENAS, KOJENAS IR KITAS DALIS ARBA
PJOVINIUS, TINKAMUS KAILININKYSTEI), IŠSKYRUS
ODAS KLASIFIKUOJAMAS 211 GRUPĖJE

Description:

Furskins, raw (including heads, tails, paws and other
pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than
hides and skins of group 211

212.1

Neapdoroti, neskeltiniai audinių kailiai su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų
Mink skins, raw, whole, with or without head, tail or paws

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neapdoroti, neskeltiniai audinių kailiai su galvenomis,
uodegenomis, kojenomis arba be jų

Description:

Mink skins, raw, whole, with or without head, tail or
paws

212.2

Neapdoroti, neskeltiniai kailiai, išskyrus audinių kailius
Raw furskins, other than of mink, whole

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neapdoroti, neskeltiniai kailiai, išskyrus audinių kailius

Description:

Raw furskins, other than of mink, whole

212.22

Neapdoroti, neskeltiniai ėriukų kailiai (Astrachanės, plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių ėriukų) taip pat indiškųjų,
kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų
....of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdoroti, neskeltiniai ėriukų kailiai (Astrachanės,
plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių
ėriukų) taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba
Tibeto veislių ėriukų, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų

Description:

....of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul,
Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or
Tibetan lamb

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Hides and skins, n.e.s., raw (fresh, or salted, dried,
limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned,
parchment-dressed or further prepared), whether or
not dehaired or split
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212.25

Neapdoroti, neskeltiniai lapių kailiai su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų
....of fox

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdoroti, neskeltiniai lapių kailiai su galvenomis,
uodegenomis, kojenomis arba be jų

Description:

....of fox

212.29

Kiti neskeltiniai kailiai su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų
Other furskins, whole, with or without head, tail or paws

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti neskeltiniai kailiai su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų

Description:

Other furskins, whole, with or without head, tail or
paws

212.3

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos, tinkamos kailininkystei
Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba
atraižos, tinkamos kailininkystei

Description:

Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable
for furriers' use

22

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI
Oil-seeds and oleaginous fruits

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI

Description:

Oil-seeds and oleaginous fruits

222

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI, NAUDOJAMI "ŠVELNIŲ" NELAKIŲ AUGALINIŲ ALIEJŲ EKSTRAHAVIMUI (IŠSKYRUS MILTUS IR
RUPINIUS)
Oil-seeds and oleaginous fruits of a kind used for the extraction of soft fixed vegetable oils (excluding flours and meals)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI, NAUDOJAMI
"ŠVELNIŲ" NELAKIŲ AUGALINIŲ ALIEJŲ
EKSTRAHAVIMUI (IŠSKYRUS MILTUS IR RUPINIUS)

Description:

Oil-seeds and oleaginous fruits of a kind used for the
extraction of soft fixed vegetable oils (excluding flours
and meals)

222.1

Žemės riešutai (arachiai), neskrudinti ir kitu būdu nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba neskaldyti
Groundnuts (peanuts), not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žemės riešutai (arachiai), neskrudinti ir kitu būdu nevirti Description:
arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba
neskaldyti

222.11

Žemės riešutai (arachiai), negliaudyti, neskrudinti ir kitu būdu nevirti arba nekepti
....in shell

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemės riešutai (arachiai), negliaudyti, neskrudinti ir kitu Description:
būdu nevirti arba nekepti

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Groundnuts (peanuts), not roasted or otherwise
cooked, whether or not shelled or broken.

....in shell
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222.12

Žemės riešutai (arachiai), gliaudyti, neskrudinti ir kitu būdu nevirti arba nekepti
....shelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemės riešutai (arachiai), gliaudyti, neskrudinti ir kitu
būdu nevirti arba nekepti

Description:

....shelled

222.2

Sojos pupelės
Soya beans

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sojos pupelės

Description:

Soya beans

222.3

Medvilnės sėklos
Cotton seeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilnės sėklos

Description:

Cotton seeds

222.4

Saulėgrąžų sėklos
Sunflower seeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Saulėgrąžų sėklos

Description:

Sunflower seeds

222.5

Sezamo sėklos
Sesame (Sesamum) seeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sezamo sėklos

Description:

Sesame (Sesamum) seeds

222.6

Rapsų, rapsukų ir garstyčių sėklos
Rape, colza and mustard seeds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rapsų, rapsukų ir garstyčių sėklos

Description:

Rape, colza and mustard seeds

222.61

Skaldytos arba neskaldytos rapsų ir rapsukų sėklos
Rape or colza seeds, whether or not broken

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaldytos arba neskaldytos rapsų ir rapsukų sėklos

Description:

Rape or colza seeds, whether or not broken

222.62

Garstyčių sėklos
Mustard seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garstyčių sėklos

Description:

Mustard seeds

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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223

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI, NAUDOJAMI KITŲ NELAKIŲ AUGALINIŲ ALIEJŲ EKSTRAHAVIMUI (ĮSKAITANT NIEKUR KITUR
NEPRISKIRTUS MILTUS IR RUPINIUS IŠ ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLŲ IR VAISIŲ), SKALDYTI ARBA NESKALDYTI
Oil-seeds and oleaginous fruits, whole or broken, of a kind used for the extraction of other fixed vegetable oils (including flours and
meals of oil-seeds or oleaginous fruit, n.e.s.)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR VAISIAI, NAUDOJAMI
KITŲ NELAKIŲ AUGALINIŲ ALIEJŲ EKSTRAHAVIMUI
(ĮSKAITANT NIEKUR KITUR NEPRISKIRTUS MILTUS IR
RUPINIUS IŠ ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLŲ IR VAISIŲ),
SKALDYTI ARBA NESKALDYTI

Description:

Oil-seeds and oleaginous fruits, whole or broken, of a
kind used for the extraction of other fixed vegetable
oils (including flours and meals of oil-seeds or
oleaginous fruit, n.e.s.)

223.1

Kopra
Copra

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kopra

Description:

Copra

223.4

Sėmenys
Linseed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sėmenys

Description:

Linseed

223.7

Niekur kitur nepriskirti aliejinių augalų sėklos ir vaisiai
Oil-seeds and oleaginous fruits, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti aliejinių augalų sėklos ir vaisiai

Description:

Oil-seeds and oleaginous fruits, n.e.s.

223.9

Aliejinių augalų sėklų ir vaisių miltai ir rupiniai (išskyrus garstyčių miltelius), iš kurių nepašalinti, iš dalies pašalinti arba visai pašalinti
riebalai, ir iš naujo visai arba iš dalies prisotinti jų originaliais aliejais.
Flours and meals of oil-seeds or oleaginous fruits (excluding mustard flour), non-defatted, partially defatted, or defatted and wholly or
partially refatted with their original oils

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliejinių augalų sėklų ir vaisių miltai ir rupiniai (išskyrus
garstyčių miltelius), iš kurių nepašalinti, iš dalies
pašalinti arba visai pašalinti riebalai, ir iš naujo visai
arba iš dalies prisotinti jų originaliais aliejais.

Description:

Flours and meals of oil-seeds or oleaginous fruits
(excluding mustard flour), non-defatted, partially
defatted, or defatted and wholly or partially refatted
with their original oils

23

NATŪRALUSIS KAUČIUKAS (ĮSKAITANT SINTETINĮ IR REGENERUOTĄJĮ KAUČIUKĄ)
Crude rubber (including synthetic and reclaimed)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NATŪRALUSIS KAUČIUKAS (ĮSKAITANT SINTETINĮ IR
REGENERUOTĄJĮ KAUČIUKĄ)

Description:

Crude rubber (including synthetic and reclaimed)

231

GAMTINIS KAUČIUKAS, BALATA, GUTAPERČIA, GVAJULĖ, ČIKLĖ IR PANAŠIOS GAMTINĖS DERVOS, PIRMINIŲ FORMŲ (ĮSKAITANT
LATEKSĄ) ARBA PLOKŠČIŲ, LAKŠTŲ ARBA JUOSTELIŲ PAVIDALO
Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms (including latex) or in plates, sheets or
strip

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens

Grupė

Level name:

Group

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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pavadinimas:
Pavadinimas:

GAMTINIS KAUČIUKAS, BALATA, GUTAPERČIA,
GVAJULĖ, ČIKLĖ IR PANAŠIOS GAMTINĖS DERVOS,
PIRMINIŲ FORMŲ (ĮSKAITANT LATEKSĄ) ARBA
PLOKŠČIŲ, LAKŠTŲ ARBA JUOSTELIŲ PAVIDALO

231.1

Gamtinis kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas arba nepavulkanizuotas
Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanized

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtinis kaučiuko lateksas, pavulkanizuotas arba
nepavulkanizuotas

Description:

Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanized

231.2

Gamtinis kaučiukas (išskyrus lateksą)
Natural rubber (other than latex)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtinis kaučiukas (išskyrus lateksą)

Description:

Natural rubber (other than latex)

231.21

Rūkyti gamtinio kaučiuko lakštai
Smoked sheets of natural rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rūkyti gamtinio kaučiuko lakštai

Description:

Smoked sheets of natural rubber

231.25

Techninės paskirties gamtinis kaučiukas (TSNR)
Technically specified natural rubber (TSNR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Techninės paskirties gamtinis kaučiukas (TSNR)

Description:

Technically specified natural rubber (TSNR)

231.29

Kitas gamtinis kaučiukas
Other natural rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas gamtinis kaučiukas

Description:

Other natural rubber

231.3

Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gamtinės dervos
Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gamtinės
dervos

Description:

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

232

SINTETINIS KAUČIUKAS; REGENERUOTAS KAUČIUKAS; NESUKIETĖJUSIO KAUČIUKO ATLIEKOS, ATRAIŽOS IR LAUŽAS
Synthetic rubber; reclaimed rubber; waste, parings and scrap of unhardened rubber

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SINTETINIS KAUČIUKAS; REGENERUOTAS KAUČIUKAS;
NESUKIETĖJUSIO KAUČIUKO ATLIEKOS, ATRAIŽOS IR
LAUŽAS

Description:

Synthetic rubber; reclaimed rubber; waste, parings and
scrap of unhardened rubber

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Description:

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle
and similar natural gums, in primary forms (including
latex) or in plates, sheets or strip
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232.1

Sintetinis kaučiukas ir faktisas gautas iš aliejų, pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalo; bet kurių produktų,
klasifikuojamų 231 grupėje,
mišiniai su bet kuriais šioje grupėje klasifikuojamais produktais, turintys pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of group 231 with
any product of this subgroup, in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetinis kaučiukas ir faktisas gautas iš aliejų, pirminių Description:
formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalo; bet
kurių produktų, klasifikuojamų 231 grupėje, mišiniai su
bet kuriais šioje grupėje klasifikuojamais produktais,
turintys pirminių formų arba plokščių, lakštų arba
juostelių pavidalą

232.11

Stireno-butadieno kaučiukas (SBR); karboksilintas stireno-butadieno kaučiukas (XSBR)
Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stireno-butadieno kaučiukas (SBR); karboksilintas
stireno-butadieno kaučiukas (XSBR)

Description:

Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrenebutadiene rubber (XSBR)

232.12

Butadieno kaučiukas (BR)
Butadiene rubber (BR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Butadieno kaučiukas (BR)

Description:

Butadiene rubber (BR)

232.13

Izobuteno-izopreno (butilo) kaučiukas (IIR); halo-izobuteno-izopreno kaučiukas (CIIR arba BIIR)
Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Izobuteno-izopreno (butilo) kaučiukas (IIR); haloizobuteno-izopreno kaučiukas (CIIR arba BIIR)

Description:

Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); haloisobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR).

232.14

Chlorpreno (chlorbutadieno) kaučiukas (CR)
Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chlorpreno (chlorbutadieno) kaučiukas (CR)

Description:

Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR)

232.15

Akrilonitrilo-butadieno kaučiukas (NBR)
Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akrilonitrilo-butadieno kaučiukas (NBR)

Description:

Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)

232.16

Izopreno kaučiukas (IR)
Isoprene rubber (IR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Izopreno kaučiukas (IR)

Description:

Isoprene rubber (IR)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Synthetic rubber and factice derived from oils, in
primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of
any product of group 231 with any product of this
subgroup, in primary forms or in plates, sheets or strip
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232.17

Etileno-propileno-nekonjuguoto dieno kaučiukas (EPDM)
Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Etileno-propileno-nekonjuguoto dieno kaučiukas
(EPDM)

Description:

Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber
(EPDM)

232.18

Bet kurių produktų, klasifikuojamų 231 grupėje, mišiniai su bet kuriais pogrupyje 232.1 klasifikuojamais produktais
Mixtures of any product of group 231 with any product of subgroup 232.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bet kurių produktų, klasifikuojamų 231 grupėje,
Description:
mišiniai su bet kuriais pogrupyje 232.1 klasifikuojamais
produktais

232.19

Kiti sintetiniai kaučiukai ir faktisas, gauti iš aliejų
Other synthetic rubbers and factice derived from oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetiniai kaučiukai ir faktisas, gauti iš aliejų

Description:

Other synthetic rubbers and factice derived from oils

232.2

Regeneruotas kaučiukas; nesukietėjusio kaučiuko atliekos ir laužas
Reclaimed rubber; waste and scrap of unhardened rubber

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Regeneruotas kaučiukas; nesukietėjusio kaučiuko
atliekos ir laužas

Description:

Reclaimed rubber; waste and scrap of unhardened
rubber

232.21

Regeneruotas kaučiukas, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Regeneruotas kaučiukas, turintis pirminių formų arba
plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Description:

Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets
or strip

232.22

Nesukietėjusio kaučiuko atliekos, atraižos ir laužas, taip pat iš jų gauti milteliai ir granulės
Waste, parings and scrap of unhardened rubber and powders and granules obtained therefrom

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesukietėjusio kaučiuko atliekos, atraižos ir laužas, taip Description:
pat iš jų gauti milteliai ir granulės

24

KAMŠTIENA IR MEDIENA
Cork and wood

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KAMŠTIENA IR MEDIENA

Description:

Cork and wood

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Mixtures of any product of group 231 with any product
of subgroup 232.1

Waste, parings and scrap of unhardened rubber and
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244

GAMTINĖ, ŽALIAVINĖ KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS ATLIEKOS (ĮSKAITANT BLOKŲ AR LAKŠTŲ PAVIDALO GAMTINĘ KAMŠTIENĄ)
Cork, natural, raw and waste (including natural cork in blocks or sheets)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GAMTINĖ, ŽALIAVINĖ KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS
ATLIEKOS (ĮSKAITANT BLOKŲ AR LAKŠTŲ PAVIDALO
GAMTINĘ KAMŠTIENĄ)

Description:

Cork, natural, raw and waste (including natural cork in
blocks or sheets)

244.0

Gamtinė, žaliavinė kamštiena ir kamštienos atliekos (įskaitant gamtinę kamštieną, blokų ar lakštų pavidalo)
Cork, natural, raw and waste (including natural cork in blocks or sheets)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtinė, žaliavinė kamštiena ir kamštienos atliekos
(įskaitant gamtinę kamštieną, blokų ar lakštų pavidalo)

Description:

Cork, natural, raw and waste (including natural cork in
blocks or sheets)

244.02

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, taip pat stačiakampių (įskaitant kvadratą) blokų,
plokščių, lakštų arba juostų (įskaitant briaunotus kamščių arba kaiščių ruošinius) pavidalo
Cork, natural, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged
blanks for corks and stoppers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta
formuojant kvadrato skerspjūvį, taip pat stačiakampių
(įskaitant kvadratą) blokų, plokščių, lakštų arba juostų
(įskaitant briaunotus kamščių arba kaiščių ruošinius)
pavidalo

Description:

Cork, natural, debacked or roughly squared, or in
rectangular (including square) blocks, plates, sheets or
strip (including sharp-edged blanks for corks and
stoppers)

244.03

Gamtinė, žaliavinė arba paprastai paruošta kamštiena
Cork, natural, raw or simply prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinė, žaliavinė arba paprastai paruošta kamštiena

Description:

Cork, natural, raw or simply prepared

244.04

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta kamštiena
Waste cork; crushed, granulated or ground cork

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta
kamštiena

Description:

Waste cork; crushed, granulated or ground cork

245

MALKINĖ MEDIENA (IŠSKYRUS MEDIENOS ATLIEKAS) IR MEDŽIO ANGLYS
Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MALKINĖ MEDIENA (IŠSKYRUS MEDIENOS ATLIEKAS)
IR MEDŽIO ANGLYS

Description:

Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal

245.0

Malkinė mediena (išskyrus medienos atliekas) ir medžio anglys
Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Malkinė mediena (išskyrus medienos atliekas) ir

Description:

Fuel wood (excluding wood waste) and wood charcoal
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medžio anglys
245.01

Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašių formų (išskyrus medienos atliekas)
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms (excluding wood waste).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų
kūlelių ir panašių formų (išskyrus medienos atliekas)

Description:

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in
similar forms (excluding wood waste).

245.02

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos
Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis),
aglomeruotos arba neaglomeruotos

Description:

Wood charcoal (including shell or nut charcoal),
whether or not agglomerated

246

MEDIENOS SKIEDROS ARBA SMULKINIAI IR MEDIENOS ATLIEKOS
Wood in chips or particles and wood waste

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEDIENOS SKIEDROS ARBA SMULKINIAI IR MEDIENOS Description:
ATLIEKOS

246.1

Medienos skiedros arba smulkiniai
Wood in chips or particles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medienos skiedros arba smulkiniai

Description:

Wood in chips or particles

246.11

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai
....coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

Description:

....coniferous

246.15

Lapuočių medienos skiedros arba smulkiniai
....non-coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lapuočių medienos skiedros arba smulkiniai

Description:

....non-coniferous

246.2

Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos, turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašių formų
pavidalą
Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos,
Description:
neaglomeruotos arba aglomeruotos, turinčios
rąstgalių, briketų, granulių arba panašių formų pavidalą
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agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar
forms
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247

Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį
Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba
nenuskusta žievė ir brazdas, arba grubiai aptašyta
suformuojant kvadrato skerspjūvį

Description:

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or
sapwood, or roughly squared

247.3

Padarinė mediena (nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas) arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį,
apdorota dažais, beicu arba kitais konservantais
Wood in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, treated with paint, stains or other preservatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Padarinė mediena (nuo kurios nuskusta arba
nenuskusta žievė ir brazdas) arba grubiai aptašyta
suformuojant kvadrato skerspjūvį, apdorota dažais,
beicu arba kitais konservantais

Description:

Wood in the rough (whether or not stripped of bark or
sapwood) or roughly squared, treated with paint, stains
or other preservatives

247.4

Padarinė spygliuočių mediena (nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas) arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato
skerspjūvį, bet neapdorota dažais, beicu arba kitais konservantais
Wood of coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with paint,
stains or other preservatives.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Padarinė spygliuočių mediena (nuo kurios nuskusta
Description:
arba nenuskusta žievė ir brazdas) arba grubiai aptašyta
suformuojant kvadrato skerspjūvį, bet neapdorota
dažais, beicu arba kitais konservantais

247.5

Padarinė lapuočių atogrąžų medžių vienos iš šių medienos rūšių: abura, afrikinės kajos, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bosse fonce, cativo, cedro, dabema, tamsraudonės šorėjos, dibétou, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutongo, jequitiba, jongkongo, kamparmedžio, kempo, keruingo,
kosipo, kotibé, koto, rausvosios šorėjos, limbos, louro, macaranduba, mahogany,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, šorėjos bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, maobi, niangon, nyatoh, kietojo
triplochifono, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisandro de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de
Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramino, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, tiko arba didžiojo tekfono, angolinės entandrofragmos, tola, virola, baltojo lauano, baltosios šorėjos, baltosios seraya,
geltonosios šorėjos mediena (nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas) arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato
skerspjūvį, bet neapdorota dažais, beicu arba kitais konservantais
Wood of non-coniferous species, in the rough (whether or not stripped of bark or sapwood) or roughly squared, but not treated with
paint, stains or other preservatives of the following tropical woods:
Abura, Acajou dÆAfrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningrķ, Avodirķ, Azobķ, Balau, Balsa, Bossķ clair, Bossķ foncķ, Cativo,
Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibķtou, Doussiķ, Framirķ, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipķ, Iroko, Jaboty,
Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibķ, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Mańaranduba,
Mahogany, Makorķ, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon,
Nyatoh, Obeche, Okoumķ, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp. Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para,
Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo,
Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Padarinė lapuočių atogrąžų medžių vienos iš šių
medienos rūšių: abura, afrikinės kajos, afrormosia, ako,
alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa,
bossé clair, bosse fonce, cativo, cedro, dabema,
tamsraudonės šorėjos, dibétou, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ilombos, imbuia, ipé,
iroko, jaboty, jelutongo, jequitiba, jongkongo,
kamparmedžio, kempo, keruingo, kosipo, kotibé, koto,
rausvosios šorėjos, limbos, louro, macaranduba,
mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, šorėjos bakau, merawan, merbau,

Description:

Wood of non-coniferous species, in the rough
(whether or not stripped of bark or sapwood) or
roughly squared, but not treated with paint, stains or
other preservatives of the following tropical woods:
Abura, Acajou dÆAfrique, Afrormosia, Ako, Alan,
Andiroba, Aningrķ, Avodirķ, Azobķ, Balau, Balsa, Bossķ
clair, Bossķ foncķ, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red
Meranti, Dibķtou, Doussiķ, Framirķ, Freijo, Fromager,
Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipķ, Iroko, Jaboty,
Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing,
Kosipo, Kotibķ, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro,
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Wood of coniferous species, in the rough (whether or
not stripped of bark or sapwood) or roughly squared,
but not treated with paint, stains or other
preservatives.
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merpauh, mersawa, maobi, niangon, nyatoh, kietojo
triplochifono, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palisandro de Guatemala, palissandre
de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramino,
sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, tiko arba didžiojo tekfono, angolinės
entandrofragmos, tola, virola, baltojo lauano, baltosios
šorėjos, baltosios seraya, geltonosios šorėjos mediena
(nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas)
arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato
skerspjūvį, bet neapdorota dažais, beicu arba kitais
konservantais

Mańaranduba, Mahogany, Makorķ, Mandioqueira,
Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan,
Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh,
Obeche, Okoumķ, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp.
Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre
de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau
Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin,
Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo, Sucupira, Suren,
Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White
Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

247.9

Niekur kitur nepriskirta padarinė arba grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį mediena
Woods in the rough or roughly squared, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta padarinė arba grubiai aptašyta
suformuojant kvadrato skerspjūvį mediena

Description:

Woods in the rough or roughly squared, n.e.s.

248

PAPRASTAI APDOROTA MEDIENA IR MEDINIAI GELEŽINKELIO PABĖGIAI
Wood, simply worked, and railway sleepers of wood

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PAPRASTAI APDOROTA MEDIENA IR MEDINIAI
GELEŽINKELIO PABĖGIAI

Description:

Wood, simply worked, and railway sleepers of wood

248.1

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

Description:

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

248.11

Neimpregnuoti mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
....not impregnated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neimpregnuoti mediniai geležinkelio arba tramvajaus
bėgių pabėgiai

Description:

....not impregnated

248.19

Impregnuoti mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
....impregnated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Impregnuoti mediniai geležinkelio arba tramvajaus
bėgių pabėgiai

Description:

....impregnated

248.2

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba
neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta
Wood of coniferous species, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a
thickness exceeding 6 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm,

Description:

Wood of coniferous species, sawn or chipped
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išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota, sujungta arba nesujungta

lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed,
sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

248.3

Spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su
spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai
profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba
nesujungta
Wood of coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved,
rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded
or end-jointed.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas Description:
parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims),
ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais,
nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis,
išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai
profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba
paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota, sujungta arba nesujungta

248.4

Lapuočių mediena klasifikuojama 247.5 pogrupyje, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be
žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta
Wood of non-coniferous species specified in heading 247.5, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed,
sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lapuočių mediena klasifikuojama 247.5 pogrupyje,
kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba
neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba
nesujungta

Description:

Wood of non-coniferous species specified in heading
247.5, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled,
whether or not planed, sanded or end-jointed, of a
thickness exceeding 6 mm

248.5

Lapuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su
praudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai
profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba
nesujungta
Wood of non-coniferous species (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued,
grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not
planed, sanded or end-jointed.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lapuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas
parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims),
ištisai profiliuota (su praudžiais, išdrožomis, įlaidais,
nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis,
išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai
profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba
paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba
nešlifuota, sujungta arba nesujungta

Description:

Wood of non-coniferous species (including strips and
friezes for parquet flooring, not assembled),
continuously shaped (tongued, grooved, rebated,
chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or
the like) along any of its edges, ends or faces, whether
or not planed, sanded or end-jointed.

25

PLAUŠIENA IR POPIERIAUS ATLIEKOS
Pulp and waste paper

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

PLAUŠIENA IR POPIERIAUS ATLIEKOS

Description:

Pulp and waste paper

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Wood of coniferous species (including strips and
friezes for parquet flooring, not assembled),
continuously shaped (tongued, grooved, rebated,
chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or
the like) along any of its edges or faces, whether or not
planed, sanded or end-jointed.
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251

PLAUŠIENA IR POPIERIAUS ATLIEKOS
Pulp and waste paper

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLAUŠIENA IR POPIERIAUS ATLIEKOS

Description:

Pulp and waste paper

251.1

Perdirbtas (atliekos ir liekanos) popierius arba kartonas
Recovered (waste and scrap) paper or paperboard.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Perdirbtas (atliekos ir liekanos) popierius arba kartonas Description:

251.11

Nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas
Unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas
popierius ar kartonas

Description:

Unbleached kraft paper or paperboard or of
corrugated paper or paperboard.

251.12

Kitas popierius arba kartonas, daugiausiai pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurios visa masė nedažyta
Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius arba kartonas, daugiausiai pagamintas
iš balintos cheminės plaušienos, kurios visa masė
nedažyta

Description:

Other paper or paperboard made mainly of bleached
chemical pulp, not coloured in the mass

251.13

Popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus plaušienos (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai)
Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (e.g., newspapers, journals and similar printed matter)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš
mechaninės popieriaus plaušienos (pvz., laikraščiai,
žurnalai ir kiti spaudiniai)

Description:

Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp
(e.g., newspapers, journals and similar printed matter)

251.19

Kitos, įskaitant nerūšiuotas atliekas ir liekanas
Other (including unsorted waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos, įskaitant nerūšiuotas atliekas ir liekanas

Description:

Other (including unsorted waste and scrap)

251.2

Mechaninė medienos plaušiena
Mechanical wood pulp

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mechaninė medienos plaušiena

Description:

Mechanical wood pulp

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Recovered (waste and scrap) paper or paperboard.
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251.3

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys
Chemical wood pulp, dissolving grades

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

Description:

Chemical wood pulp, dissolving grades

251.4

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades, unbleached

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, Description:
išskyrus tirpiąsias rūšis

251.41

Cheminė spygliuočių medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
....coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminė spygliuočių medienos plaušiena, natroninė
arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Description:

....coniferous

251.42

Cheminė lapuočių medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
....non-coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminė lapuočių medienos plaušiena, natroninė arba
sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Description:

....non-coniferous

251.5

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, pusiau balinta arba balinta, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades, semi-bleached or bleached

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, Description:
pusiau balinta arba balinta, išskyrus tirpiąsias rūšis

251.51

Cheminė spygliuočių medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, pusiau balinta arba balinta, išskyrus tirpiąsias rūšis
....coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminė spygliuočių medienos plaušiena, natroninė
arba sulfatinė, pusiau balinta arba balinta, išskyrus
tirpiąsias rūšis

Description:

....coniferous

251.52

Cheminė lapuočių medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, pusiau balinta arba balinta, išskyrus tirpiąsias rūšis
....non-coniferous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminė lapuočių medienos plaušiena, natroninė arba
sulfatinė, pusiau balinta arba balinta, išskyrus tirpiąsias
rūšis

Description:

....non-coniferous

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than
dissolving grades, unbleached

Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than
dissolving grades, semi-bleached or bleached
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251.6

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus
tirpiąsias rūšis

Description:

Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving
grades

251.61

Nebalinta, cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
....unbleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalinta, cheminė medienos plaušiena, sulfitinė,
išskyrus tirpiąsias rūšis

Description:

....unbleached

251.62

Pusiau balinta arba balinta, cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
....semi-bleached or bleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pusiau balinta arba balinta, cheminė medienos
plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Description:

....semi-bleached or bleached

251.9

Pusiau cheminė medienos plaušiena ir kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena
Semi-chemical wood pulp and pulps of other fibrous cellulosic material

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pusiau cheminė medienos plaušiena ir kitų pluoštinių
celiuliozinių medžiagų plaušiena

Description:

Semi-chemical wood pulp and pulps of other fibrous
cellulosic material

251.91

Pusiau cheminė medienos plaušiena
Semi-chemical wood pulp

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pusiau cheminė medienos plaušiena

Description:

Semi-chemical wood pulp

251.92

Pluoštinė plaušiena, gauta iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (atliekų ir liekanų) arba iš kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų
Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pluoštinė plaušiena, gauta iš perdirbti skirto popieriaus Description:
arba kartono (atliekų ir liekanų) arba iš kitų pluoštinių
celiuliozinių medžiagų

26

TEKSTILĖS PLUOŠTAI (IŠSKYRUS VILNOS SLUOKSNĄ IR KITĄ ŠUKUOTINĘ VILNĄ) IR JO ATLIEKOS (IŠSKYRUS PERDIRBTUS Į SIŪLUS IR
AUDINIUS)
Textile fibres (other than wool tops and other combed wool) and their wastes (not manufactured into yarn or fabric)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

TEKSTILĖS PLUOŠTAI (IŠSKYRUS VILNOS SLUOKSNĄ IR Description:
KITĄ ŠUKUOTINĘ VILNĄ) IR JO ATLIEKOS (IŠSKYRUS
PERDIRBTUS Į SIŪLUS IR AUDINIUS)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Pulps of fibres derived from recovered (waste and
scrap) paper or paperboard or of other fibrous
cellulosic material

Textile fibres (other than wool tops and other combed
wool) and their wastes (not manufactured into yarn or
fabric)
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261

ŠILKAS
Silk

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠILKAS

Description:

Silk

261.3

Šilko žaliava (nesukta)
Raw silk (not thrown)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šilko žaliava (nesukta)

Description:

Raw silk (not thrown)

261.4

Šilkaverpių kokonai ir šilko atliekos
Silkworm cocoons and silk waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šilkaverpių kokonai ir šilko atliekos

Description:

Silkworm cocoons and silk waste

261.41

Šilkaverpių kokonai išvijimui
Silkworm cocoons suitable for reeling

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilkaverpių kokonai išvijimui

Description:

Silkworm cocoons suitable for reeling

261.42

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvijimui, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvijimui,
verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

Description:

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling,
yarn waste and garnetted stock)

263

MEDVILNĖ
Cotton

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEDVILNĖ

Description:

Cotton

263.1

Nekaršta ir nešukuota medvilnė (išskyrus medvilnės pūkus)
Cotton (other than linters), not carded or combe

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nekaršta ir nešukuota medvilnė (išskyrus medvilnės
pūkus)

Description:

Cotton (other than linters), not carded or combe

263.2

Medvilnės pūkai
Cotton linters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilnės pūkai

Description:

Cotton linters
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263.3

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir
išplaušintą žaliavą)

Description:

Cotton waste (including yarn waste and garnetted
stock)

263.31

Medvilnės verpalų atliekos (įskaitant medvilnės siūlų atliekas)
....yarn waste (including thread waste)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilnės verpalų atliekos (įskaitant medvilnės siūlų
atliekas)

Description:

....yarn waste (including thread waste)

263.32

Nekaršta ir nešukuota medvilnės išplaušinta žaliava
....garnetted stock, not carded or combed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nekaršta ir nešukuota medvilnės išplaušinta žaliava

Description:

....garnetted stock, not carded or combed

263.39

Kitos nekarštos ar nešukuotos medvilnės atliekos (įskaitant išpeštus ir išplaušintus skudurus)
....other (including pulled or garnetted rags), not carded or combed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos nekarštos ar nešukuotos medvilnės atliekos
(įskaitant išpeštus ir išplaušintus skudurus)

Description:

....other (including pulled or garnetted rags), not carded
or combed

263.4

Karšta arba šukuota medvilnė
Cotton, carded or combed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota medvilnė

Description:

Cotton, carded or combed

264

DŽIUTAS IR NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ŽALIAVINIAI ARBA APDOROTI TEKSTILĖS PLUOŠTAI IŠ KARNIENOS, BET NESUVERPTI; ŠIŲ
PLUOŠTŲ PAKULOS IR ATLIEKOS (ĮSKAITANT VERPALŲ ATLIEKAS IR IŠPLAUŠINTĄ ŽALIAVĄ)
Jute and other textile bast fibres, n.e.s., raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and
garnetted stock)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DŽIUTAS IR NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ŽALIAVINIAI
Description:
ARBA APDOROTI TEKSTILĖS PLUOŠTAI IŠ KARNIENOS,
BET NESUVERPTI; ŠIŲ PLUOŠTŲ PAKULOS IR ATLIEKOS
(ĮSKAITANT VERPALŲ ATLIEKAS IR IŠPLAUŠINTĄ
ŽALIAVĄ)

264.1

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, žaliaviniai arba mirkyti
Jute and other textile bast fibres, raw or retted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, žaliaviniai
arba mirkyti

Description:

Jute and other textile bast fibres, raw or retted

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Jute and other textile bast fibres, n.e.s., raw or
processed but not spun; tow and waste of these fibres
(including yarn waste and garnetted stock)
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264.9

Kiti
Other

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

265

KITI AUGALINIAI TEKSTILĖS PLUOŠTAI (IŠSKYRUS MEDVILNĘ IR DŽIUTĄ); ŽALIAVINIAI ARBA APDOROTI, BET NESUVERPTI; ŠIŲ
PLUOŠTŲ ATLIEKOS
Vegetable textile fibres (other than cotton and jute), raw or processed but not spun; waste of these fibres

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI AUGALINIAI TEKSTILĖS PLUOŠTAI (IŠSKYRUS
MEDVILNĘ IR DŽIUTĄ); ŽALIAVINIAI ARBA APDOROTI,
BET NESUVERPTI; ŠIŲ PLUOŠTŲ ATLIEKOS

Description:

Vegetable textile fibres (other than cotton and jute),
raw or processed but not spun; waste of these fibres

265.1

Žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti linai; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti linai; linų
pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir
išplaušintą žaliavą)

Description:

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste
(including yarn waste and garnetted stock).

265.11

Žaliaviniai arba mirkyti linai
....raw or retted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žaliaviniai arba mirkyti linai

Description:

....raw or retted

265.12

Minti, brukti, šukuoti arba kitu būdu apdirbti bet nesuverpti linai
....broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Minti, brukti, šukuoti arba kitu būdu apdirbti bet
nesuverpti linai

Description:

....broken, scutched, hackled or otherwise processed,
but not spun

265.13

Linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
....tow and waste (including yarn waste and garnetted stock)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir
išplaušintą žaliavą)

Description:

....tow and waste (including yarn waste and garnetted
stock)

265.2

Tikrosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; tikrųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų
atliekas ir išplaušintą žaliavą)
True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted
stock).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tikrosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba
apdorotos, bet nesuverptos; tikrųjų kanapių pakulos ir
atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

Description:

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but
not spun; tow and waste of true hemp (including yarn
waste and garnetted stock).
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265.21

Tikrosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba mirkytos
....raw or retted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tikrosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba
mirkytos

Description:

....raw or retted

265.29

Kiti tikrųjų kanapių (Cannabis sativa L.) tekstilės pluoštai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti tikrųjų kanapių (Cannabis sativa L.) tekstilės
pluoštai

Description:

....other

265.8

Kokoso, abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee), ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti, niekur kitur nepriskirti, augaliniai tekstilės
pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, n.e.s., raw or processed but not spun; tow,
noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kokoso, abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis
Nee), ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti, niekur kitur
nepriskirti, augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba
apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos
ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)

Description:

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee),
ramie and other vegetable textile fibres, n.e.s., raw or
processed but not spun; tow, noils and waste of these
fibres (including yarn waste and garnetted stock)

266

SINTETINIAI PLUOŠTAI, TINKAMI VERPIMUI
Synthetic fibres suitable for spinning

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SINTETINIAI PLUOŠTAI, TINKAMI VERPIMUI

Description:

Synthetic fibres suitable for spinning

266.5

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir
kitu būdu neparuošti verpimui

Description:

Synthetic staple fibres, not carded, combed or
otherwise processed for spinning.

266.51

Nailono arba kitų poliamidų sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
....of nylon or other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nailono arba kitų poliamidų sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti
verpimui

Description:

....of nylon or other polyamides
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266.52

Poliesterių sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
....of polyesters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliesterių sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti,
nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui

Description:

....of polyesters

266.53

Akrilo arba modifikuotojo akrilo sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
....acrylic or modacrylic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akrilo arba modifikuotojo akrilo sintetiniai kuokšteliniai Description:
pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti
verpimui

266.59

Kiti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti Description:
ir kitu būdu neparuošti verpimui

266.6

SINTETINIŲ GIJŲ GNIŪŽTĖS
Synthetic filament tow

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

SINTETINIŲ GIJŲ GNIŪŽTĖS

Description:

Synthetic filament tow

266.61

Sintetinių gijų gniūžtės iš nailono ar kitų poliamidų
....of nylon or other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių gijų gniūžtės iš nailono ar kitų poliamidų

Description:

....of nylon or other polyamides

266.62

Sintetinių gijų gniūžtės iš poliesterių
....of polyesters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių gijų gniūžtės iš poliesterių

Description:

....of polyesters

266.63

Sintetinių gijų gniūžtės iš akrilo ar modifikuotojo akrilo
....acrylic or modacrylic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių gijų gniūžtės iš akrilo ar modifikuotojo akrilo

Description:

....acrylic or modacrylic
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266.69

Kitos sintetinių gijų gniūžtės
.....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos sintetinių gijų gniūžtės

Description:

.....other

266.7

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba
kitu būdu paruošti verpimui

Description:

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

266.71

Nailono arba kitų poliamidų sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
....of nylon or other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nailono arba kitų poliamidų sintetiniai kuokšteliniai
pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpimui

Description:

....of nylon or other polyamides

266.72

Poliesterių sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
....of polyesters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliesterių sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti,
šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui

Description:

....of polyesters

266.73

Akrilo arba modifikuotojo akrilo sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
....acrylic or modacrylic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akrilo arba modifikuotojo akrilo sintetiniai kuokšteliniai Description:
pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpimui

266.79

Kiti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba Description:
kitu būdu paruošti verpimui

267

KITI DIRBTINIAI PLUOŠTAI TINKAMI VERPIMUI IR JŲ ATLIEKOS
Other man-made fibres suitable for spinning; waste of man-made fibres

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI DIRBTINIAI PLUOŠTAI TINKAMI VERPIMUI IR JŲ
ATLIEKOS

Description:

Other man-made fibres suitable for spinning; waste of
man-made fibres
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267.1

Dirbtiniai pluoštai, tinkami verpimui
Artificial fibres suitable for spinning

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtiniai pluoštai, tinkami verpimui

Description:

Artificial fibres suitable for spinning

267.11

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui
Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir
kitu būdu neparuošti verpimui

Description:

Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise
processed for spinning

267.12

Dirbtinių gijų gniūžtės
Artificial filament tow

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių gijų gniūžtės

Description:

Artificial filament tow

267.13

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu Description:
būdu paruošti verpimui

267.2

Dirbtinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir išplaušintą žaliavą)
Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir
išplaušintą žaliavą)

Description:

Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock)
of man-made fibres

267.21

Sintetinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir išplaušintą žaliavą)
....of synthetic fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir Description:
išplaušintą žaliavą)

267.22

Dirbtinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir išplaušintą žaliavą)
....of artificial fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių pluoštų atliekos (įskaitant pakulas, pašukas ir
išplaušintą žaliavą)

Description:

....of artificial fibres
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268

VILNOS IR KITI GYVŪLIŲ PLAUKAI (ĮSKAITANT VILNOS SLUOKSNĄ)
Wool and other animal hair (including wool tops)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VILNOS IR KITI GYVŪLIŲ PLAUKAI (ĮSKAITANT VILNOS
SLUOKSNĄ)

Description:

Wool and other animal hair (including wool tops)

268.1

Neplauta vilna, (įskaitant plautą vilnos plaką)
Wool, greasy (including fleece-washed wool)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neplauta vilna, (įskaitant plautą vilnos plaką)

Description:

Wool, greasy (including fleece-washed wool)

268.11

Kirpta, neplauta vilna (įskaitant plautą vilnos plaką)
....shorn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kirpta, neplauta vilna (įskaitant plautą vilnos plaką)

Description:

....shorn

268.19

Kita neplauta vilna (įskaitant plautą vilnos plaką)
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita neplauta vilna (įskaitant plautą vilnos plaką)

Description:

....other

268.2

Kita nekaršta ar nešukuota vilna
Other wool, not carded or combed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kita nekaršta ar nešukuota vilna

Description:

Other wool, not carded or combed

268.21

Kita plauta, nekaršta ar nešukuota, nekarbonizuota vilna
....degreased, not carbonized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita plauta, nekaršta ar nešukuota, nekarbonizuota
vilna

Description:

....degreased, not carbonized

268.29

Kita plauta, nekaršta ar nešukuota, karbonizuota vilna
....carbonized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita plauta, nekaršta ar nešukuota, karbonizuota vilna

Description:

....carbonized

268.3

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių gyvūnų plaukai
Fine animal hair, not carded or combed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių gyvūnų plaukai

Description:

Fine animal hair, not carded or combed
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268.5

Nekaršti ir nešukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai
Coarse animal hair, not carded or combed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nekaršti ir nešukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

Description:

Coarse animal hair, not carded or combed

268.6

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos( įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
Waste of wool or of fine or coarse animal hair, other than horsehair (including yarn waste and garnetted stock)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų atliekos( įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)

Description:

Waste of wool or of fine or coarse animal hair, other
than horsehair (including yarn waste and garnetted
stock)

268.62

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava
Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų išplaušinta žaliava

Description:

Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair

268.63

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos, neįšplaušintos
Noils of wool or of fine animal hair, not garnetted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės
pašukos, neįšplaušintos

Description:

Noils of wool or of fine animal hair, not garnetted

268.69

Kitos vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos (išskyrus ašutus)
Other waste of wool or of fine or coarse animal hair (other than horsehair)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų
plaukų atliekos (išskyrus ašutus)

Description:

Other waste of wool or of fine or coarse animal hair
(other than horsehair)

268.7

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos gabalus)
Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar
Description:
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos
gabalus)

268.71

Karšta vilna; šukuotos vilnos gabalai
Carded wool; combed wool in fragments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karšta vilna; šukuotos vilnos gabalai

Description:

Carded wool; combed wool in fragments
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268.73

Vilnos sluoksna ir kita šukuota vilna
Wool tops and other combed wool

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnos sluoksna ir kita šukuota vilna

Description:

Wool tops and other combed wool

268.77

Karšti arba šukuoti švelniavilnių gyvūnų plaukai
Fine or coarse animal hair, carded or combed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karšti arba šukuoti švelniavilnių gyvūnų plaukai

Description:

Fine or coarse animal hair, carded or combed

269

DĖVĖTI DRABUŽIAI IR KITI DĖVĖTI TEKSTILĖS GAMINIAI IR DIRBINIAI; SKUDURAI
Worn clothing and other worn textile articles; rags

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DĖVĖTI DRABUŽIAI IR KITI DĖVĖTI TEKSTILĖS GAMINIAI Description:
IR DIRBINIAI; SKUDURAI

269.0

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai; skudurai
Worn clothing and other worn textile articles; rags

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai;
skudurai

Description:

Worn clothing and other worn textile articles; rags

269.01

Drabužiai, drabužių priedai bei jų dalys, kelioniniai pledai ir antklodės, lovos skalbiniai, stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir
virtuvės skalbiniai (išskyrus dirbinius klasifikuojamus 658.91pozicijoje, 659 ir 821 grupėse) iš tekstilės medžiagų; avalynė ir galvos
apdangalai, pagaminti iš bet kurios medžiagos, išskyrus asbestą, turintys žymius dėvėjimo požymius ir pardavinėjami palaidi ar
supakuoti į ryšulius, maišus arba panašias pakuotes
Clothing, clothing accessories, travelling-rugs and blankets, household linen and furnishing articles (other than articles falling under
heading 658.91, group 659 and group 821), of textile materials; footwear and headgear of any material (other than of asbestos),
showing signs of appreciable wear and traded in bulk or in bales, sacks or similar bulk packings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužiai, drabužių priedai bei jų dalys, kelioniniai
Description:
pledai ir antklodės, lovos skalbiniai, stalo skalbiniai,
skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai (išskyrus
dirbinius klasifikuojamus 658.91pozicijoje, 659 ir 821
grupėse) iš tekstilės medžiagų; avalynė ir galvos
apdangalai, pagaminti iš bet kurios medžiagos, išskyrus
asbestą, turintys žymius dėvėjimo požymius ir
pardavinėjami palaidi ar supakuoti į ryšulius, maišus
arba panašias pakuotes

269.02

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų gaminiai iš tekstilės
medžiagų
Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naudoti arba nauji skudurai, virvių, virvelių, lynų ir
trosų atliekos, taip pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir
trosų gaminiai iš tekstilės medžiagų

Description:

Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and
cables and worn out articles of twine, cordage, rope or
cables of textile materials.
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and group 821), of textile materials; footwear and
headgear of any material (other than of asbestos),
showing signs of appreciable wear and traded in bulk
or in bales, sacks or similar bulk packings
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27

NEAPDOROTOS TRĄŠOS, IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMAS 56 SKYRIUJE, IR NEAPDOROTI MINERALAI (IŠSKYRUS ANGLIS, NAFTĄ IR
TAURIUOSIUS AKMENIS)
Crude fertilizers, other than those of Division 56, and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NEAPDOROTOS TRĄŠOS, IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMAS Description:
56 SKYRIUJE, IR NEAPDOROTI MINERALAI (IŠSKYRUS
ANGLIS, NAFTĄ IR TAURIUOSIUS AKMENIS)

272

Neapdorotos trąšos, išskyrus klasifikuojamas 56 skyriuje (tik importuojamos)
Fertilizers, crude, other than those of division 56

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Neapdorotos trąšos, išskyrus klasifikuojamas 56
skyriuje (tik importuojamos)

Description:

Fertilizers, crude, other than those of division 56

272.1

Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; trąšos,
pagamintos sumaišius arba chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus
Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical
treatment of animal or vegetable products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje
sumaišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos
arba neapdorotos; trąšos, pagamintos sumaišius arba
chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius
produktus

Description:

Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed
together or chemically treated; fertilizers produced by
the mixing or chemical treatment of animal or
vegetable products

272.2

Natrio nitratas
Sodium nitrate

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Natrio nitratas

Description:

Sodium nitrate

272.3

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio
fosfatai ir fosfatinė kreida

Description:

Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium
phosphates and phosphatic chalk

272.31

Nemalti gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida
....unground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemalti gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio
kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida

Description:

....unground

272.32

Malti gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida
....ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Crude fertilizers, other than those of Division 56, and
crude minerals (excluding coal, petroleum and precious
stones)
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Pavadinimas:

Malti gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio
kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida

Description:

....ground

273

AKMENYS, SMĖLIS IR ŽVYRAS
Stone, sand and gravel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AKMENYS, SMĖLIS IR ŽVYRAS

Description:

Stone, sand and gravel

273.1

Statybai ar paminklams skirti akmenys (pagal matmenis), grubiai aplyginti, bet toliau neapdirbti arba tik suskaldyti, pjaunant arba kitu
būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
Building or monumental (dimension) stone, not further worked than roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Statybai ar paminklams skirti akmenys (pagal
matmenis), grubiai aplyginti, bet toliau neapdirbti arba
tik suskaldyti, pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Description:

Building or monumental (dimension) stone, not further
worked than roughly trimmed or merely cut, by sawing
or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape

273.11

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant
kvadratinius) blokus arba plokštes
Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik
suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į
stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba
plokštes

Description:

Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut,
by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape

273.12

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5 ir
alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and
alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including
square) shape.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar
statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne
mažesnis kaip 2,5 ir alebastras, grubiai aplygintas ar
neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas
pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant
kvadratinius) blokus arba plokštes

Description:

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous
monumental or building stone of an apparent specific
gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape.

273.13

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti, niekur kitur nepriskirti, paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar
neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, n.e.s., whether or not roughly trimmed or merely cut, by
sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti, niekur kitur Description:
nepriskirti, paminklams ar statybai skirti akmenys,
grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba
nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
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Granite, porphyry, basalt, sandstone and other
monumental or building stone, n.e.s., whether or not
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape.
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273.2

Gipsas, statybinis gipsas, klintinis fliusas, klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento gamyboje
Gypsum, plasters, limestone flux, limestone and other calcareous stone of a kind used for the manufacture of lime or cement

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gipsas, statybinis gipsas, klintinis fliusas, klintys ir kiti
kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento
gamyboje

Description:

Gypsum, plasters, limestone flux, limestone and other
calcareous stone of a kind used for the manufacture of
lime or cement

273.22

Klintinis fliusas; klintys ir kalkingieji akmenys, naudojami kalkių arba cemento gamyboje
Limestone flux; limestone and other calcareous stone of a kind used for the manufacture of lime or cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klintinis fliusas; klintys ir kalkingieji akmenys,
naudojami kalkių arba cemento gamyboje

Description:

Limestone flux; limestone and other calcareous stone
of a kind used for the manufacture of lime or cement

273.23

Gipsas; anhidritas
Gypsum; anhydrite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gipsas; anhidritas

Description:

Gypsum; anhydrite

273.24

Statybinis gipsas, (sudarytas iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažytas ar nedažytas, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be
jų (įskaitant stomatologinį gipsinį mišinį)
Plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate), whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators
or retarders (including plasters specially prepared for use in dentistry)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Statybinis gipsas, (sudarytas iš degto gipso arba kalcio
sulfato), dažytas ar nedažytas, su nedideliais kiekiais
greitiklių arba lėtiklių ar be jų (įskaitant stomatologinį
gipsinį mišinį)

Description:

Plasters (consisting of calcined gypsum or calcium
sulphate), whether or not coloured, with or without
small quantities of accelerators or retarders (including
plasters specially prepared for use in dentistry)

273.3

Visų rūšių gamtinis smėlis, dažytas arba nedažytas (išskyrus metalingąjį smėlį, klasifikuojamą 28 skyriuje)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (other than metal-bearing sands of division 28).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Visų rūšių gamtinis smėlis, dažytas arba nedažytas
(išskyrus metalingąjį smėlį, klasifikuojamą 28 skyriuje)

Description:

Natural sands of all kinds, whether or not coloured
(other than metal-bearing sands of division 28).

273.31

Silicinis smėlis ir kvarcinis smėlis
Silica sands and quartz sands

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silicinis smėlis ir kvarcinis smėlis

Description:

Silica sands and quartz sands

273.39

Kitas smėlis
Other sands

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas smėlis

Description:

Other sands
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273.4

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas,
žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudėtyje
yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, klasifikuojamų 273.12 arba 273.13
pozicijoje, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba
neapdoroti
Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other
ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating
materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 273.12 or
273.13, whether or not heat-treated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai
naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda,
geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas,
termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš
šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių
sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios
pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas;
akmenų, klasifikuojamų 273.12 arba 273.13 pozicijoje,
granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba
neapdoroti

Description:

Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind
commonly used for concrete aggregates, for road
metalling or for railway or other ballast, shingle and
flint, whether or not heat-treated; macadam of slag,
dross or similar industrial waste, whether or not
incorporating materials cited in the first part of the
heading; tarred macadam; granules, chippings and
powder, of stones of heading 273.12 or 273.13,
whether or not heat-treated

274

SIERA IR NEDEGTI GELEŽIES PIRITAI
Sulphur and unroasted iron pyrites

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SIERA IR NEDEGTI GELEŽIES PIRITAI

Description:

Sulphur and unroasted iron pyrites

274.1

Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą
Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą,
nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

Description:

Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur,
precipitated sulphur and colloidal sulphur

274.2

Nedegti geležies piritai
Iron pyrites, unroasted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nedegti geležies piritai

Description:

Iron pyrites, unroasted

277

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, NATŪRALIOSIOS ABRAZYVINĖS MEDŽIAGOS (ĮSKAITANT PRAMONINIUS DEIMANTUS)
Natural abrasives, n.e.s. (including industrial diamonds)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, NATŪRALIOSIOS
Description:
ABRAZYVINĖS MEDŽIAGOS (ĮSKAITANT PRAMONINIUS
DEIMANTUS)

277.1

Pramoniniai deimantai, rūšiuoti, apdirbti arba neapdirbti
Industrial diamonds, sorted, whether or not worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pramoniniai deimantai, rūšiuoti, apdirbti arba
neapdirbti

Description:

Industrial diamonds, sorted, whether or not worked

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Natural abrasives, n.e.s. (including industrial diamonds)
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277.11

Neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti pramoniniai deimantai
....unworked or simply sawn, cleaved or bruted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai
apdoroti pramoniniai deimantai

Description:

....unworked or simply sawn, cleaved or bruted

277.19

Pramoniniai deimantai, kitaip apdoroti
....otherwise worked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pramoniniai deimantai, kitaip apdoroti

Description:

....otherwise worked

277.2

Niekur kitur nepriskirtos natūraliosios abrazyvinės medžiagos
Natural abrasives, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos natūraliosios abrazyvinės
medžiagos

Description:

Natural abrasives, n.e.s.

277.21

Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai
Dust and powder of natural or synthetic precious or semiprecious stones.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba
pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai

Description:

Dust and powder of natural or synthetic precious or
semiprecious stones.

277.22

Švitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai
Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti
gamtiniai abrazyvai

Description:

Emery, natural corundum, natural garnet and other
natural abrasives

277.23

Pemza
Pumice stone

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pemza

Description:

Pumice stone

278

KITOS NEAPDOROTOS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS
Other crude minerals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITOS NEAPDOROTOS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS

Description:

Other crude minerals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

101/601

SITC 4 red.

278.2

Molis ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, ugniai atsparios nerūdinės iškasenos
Clays and other refractory minerals, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Molis ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, ugniai atsparios
nerūdinės iškasenos

Description:

Clays and other refractory minerals, n.e.s.

278.22

Gamtinis grafitas
Graphite, natural

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis grafitas

Description:

Graphite, natural

278.23

Dolomitas, degtas arba nedegtas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į
stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, aglomeruotasis dolomitas (įskaitant dervotą dolomitą)
Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape; agglomerated dolomite (including tarred dolomite)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dolomitas, degtas arba nedegtas, grubiai aplygintas ar
neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas
pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant
kvadratinius) blokus arba plokštes, aglomeruotasis
dolomitas (įskaitant dervotą dolomitą)

Description:

Dolomite, whether or not calcined; dolomite roughly
trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape; agglomerated dolomite (including tarred
dolomite)

278.24

Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)
Natural magnesium carbonate (magnesite)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)

Description:

Natural magnesium carbonate (magnesite)

278.25

Lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija; kiti magnio oksidai, grynieji arba negrynieji
Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia; other magnesium oxide, whether or not pure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija; kiti
magnio oksidai, grynieji arba negrynieji

Description:

Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia;
other magnesium oxide, whether or not pure

278.26

Degtas arba nedegtas kaolinas ir kitas kaolininis molis
Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Degtas arba nedegtas kaolinas ir kitas kaolininis molis

Description:

Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined

278.27

Degtas arba nedegtas bentonitas
Bentonite, whether or not calcined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Degtas arba nedegtas bentonitas

Description:

Bentonite, whether or not calcined
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278.29

Kiti moliai (išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 663.5 pozicijoje), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; šamotas
arba dinasas
Other clays (not including expanded clays of subgroup 663.5); andalusite, kyranite and sillimanite, whether or not calcined; mullite;
chamotte or dinas earths

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti moliai (išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 663.5
pozicijoje), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti
arba nedegti; mulitas; šamotas arba dinasas

Description:

Other clays (not including expanded clays of subgroup
663.5); andalusite, kyranite and sillimanite, whether or
not calcined; mullite; chamotte or dinas earths

278.3

Grynasis natrio chloridas ir paprastoji druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą), ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su
apsaugančias nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo
Sodium chloride, pure, and common salt (including table salt and denatured salt), whether or not in aqueous solution or containing
added anti-caking or free-flowing agents; sea water.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Grynasis natrio chloridas ir paprastoji druska (įskaitant
valgomąją ir denatūruotą), ištirpinti ar neištirpinti
vandenyje, arba su apsaugančias nuo sukepimo ar
laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros
vanduo

Description:

Sodium chloride, pure, and common salt (including
table salt and denatured salt), whether or not in
aqueous solution or containing added anti-caking or
free-flowing agents; sea water.

278.4

Asbestas
Asbestos

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Asbestas

Description:

Asbestos

278.5

Kvarcas, žėrutis, putnagas, fluoritas, kriolitas ir chiolitas
Quartz, mica, feldspar, fluorspar, cryolite and chiolite

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kvarcas, žėrutis, putnagas, fluoritas, kriolitas ir chiolitas

Description:

Quartz, mica, feldspar, fluorspar, cryolite and chiolite

278.51

Kvarcas (išskyrus gamtinį smėlį) kvarcitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu
būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs
of a rectangular (including square) shape.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kvarcas (išskyrus gamtinį smėlį) kvarcitas, grubiai
aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba
nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Description:

Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or
not roughly trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape.

278.52

Žėrutis (įskaitant žvynelius); žėručio atliekos
Mica (including splittings); mica waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žėrutis (įskaitant žvynelius); žėručio atliekos

Description:

Mica (including splittings); mica waste
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278.53

Putnagas (lauko špatas); leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas
Feldspar; leucite; nepheline and nepheline syenite

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Putnagas (lauko špatas); leucitas; nefelinas ir nefelininis Description:
sienitas

278.54

Fluoritas
Fluorspar

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fluoritas

Description:

Fluorspar

278.6

Šlakas, nuodegos, dzindros ir panašios, niekur kitur nepriskirtos, atliekos
Slag, dross, scalings and similar waste, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šlakas, nuodegos, dzindros ir panašios, niekur kitur
nepriskirtos, atliekos

Description:

Slag, dross, scalings and similar waste, n.e.s.

278.61

Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis geležies arba plieno gamybos procese
Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis
geležies arba plieno gamybos procese

Description:

Granulated slag (slag sand) from the manufacture of
iron or steel

278.62

Šlakas, nuodegos (išskyrus granuliuotą šlaką), dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos
Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šlakas, nuodegos (išskyrus granuliuotą šlaką), dzindros
ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos

Description:

Slag, dross (other than granulated slag), scalings and
other waste from the manufacture of iron or steel

278.69

Kiti šlakai ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus (kelpą); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas
Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti šlakai ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus
(kelpą); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant
buitines atliekas

Description:

Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash
and residues from the incineration of municipal waste

278.9

Niekur kitur nepriskirtos neapdorotos naudingosios iškasenos
Minerals, crude, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos neapdorotos naudingosios
iškasenos

Description:

Minerals, crude, n.e.s.
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278.91

Kreida
Chalk

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kreida

Description:

Chalk

278.92

Gamtinis bario sulfatas (baritas) gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas (išskyrus išgrynintą bario oksidą
klasifikuojamą 522.65 pozicijoje)
Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined (other than barium oxide of heading
522.65)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis bario sulfatas (baritas) gamtinis bario
karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas (išskyrus
išgrynintą bario oksidą klasifikuojamą 522.65
pozicijoje)

Description:

Natural barium sulphate (barytes); natural barium
carbonate (witherite), whether or not calcined (other
than barium oxide of heading 522.65)

278.93

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius
(įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes; talkas
Steatite, natural, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including
square) shape; talc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas,
arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba
kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius)
blokus arba plokštes; talkas

Description:

Steatite, natural, whether or not roughly trimmed or
merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs
of a rectangular (including square) shape; talc

278.94

Gamtiniai boratai ir jų koncentratai degti ar nedegti, išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė boro rūgštis, kurios
sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės:
Natural borates and concentrates thereof, whether or not calcined, but not including borates separated from natural brine; natural
boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtiniai boratai ir jų koncentratai degti ar nedegti,
Description:
išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė
boro rūgštis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau
kaip 85 % sausojo produkto masės:

278.95

Silicinės infuzorinės žemės (pvz., kizelgūras, trepelis ir diatomitas) ir panašios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių savitasis
sunkis ne didesnis kaip 1
Siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent
specific gravity of 1 or less

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silicinės infuzorinės žemės (pvz., kizelgūras, trepelis ir
diatomitas) ir panašios silicinės žemės, degtos arba
nedegtos, kurių savitasis sunkis ne didesnis kaip 1

Description:

Siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite and
diatomite) and similar siliceous earths, whether or not
calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less

278.96

Bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai
Bituminous or oil shale and tar sands

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai
smėliai

Description:

Bituminous or oil shale and tar sands
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278.97

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir
asfaltinės uolienos

Description:

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic
rocks

278.98

Vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepūstieji
Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepūstieji

Description:

Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded

278.99

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės medžiagos
Mineral substances, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės medžiagos

Description:

Mineral substances, n.e.s.

28

METALO RŪDA IR METALO LAUŽAS
Metalliferous ores and metal scrap

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

METALO RŪDA IR METALO LAUŽAS

Description:

Metalliferous ores and metal scrap

281

GELEŽIES RŪDA IR KONCENTRATAI
Iron ore and concentrates

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GELEŽIES RŪDA IR KONCENTRATAI

Description:

Iron ore and concentrates

281.4

Aglomeruoti arba neaglomeruoti degti geležies piritai (piritų pelenai)
Roasted iron pyrites (pyrites cinders), whether or not agglomerated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aglomeruoti arba neaglomeruoti degti geležies piritai
(piritų pelenai)

Description:

Roasted iron pyrites (pyrites cinders), whether or not
agglomerated

281.5

Neaglomeruota geležies rūda ir koncentratai
Iron ore and concentrates, not agglomerated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neaglomeruota geležies rūda ir koncentratai

Description:

Iron ore and concentrates, not agglomerated

281.6

Geležies rūdos aglomeratai (šlakas, granulės, briketai ir kt.)
Iron ore agglomerated (sinters, pellets, briquettes, etc.)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležies rūdos aglomeratai (šlakas, granulės, briketai ir

Description:

Iron ore agglomerated (sinters, pellets, briquettes, etc.)
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kt.)
282

JUODŲJŲ METALŲ ATLIEKOS IR LAUŽAS; PERLYDYTO GELEŽIES ARBA PLIENO LAUŽO LUITAI
Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

JUODŲJŲ METALŲ ATLIEKOS IR LAUŽAS; PERLYDYTO
GELEŽIES ARBA PLIENO LAUŽO LUITAI

Description:

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron
or steel

282.1

Ketaus atliekos ir laužas
Waste and scrap of cast iron

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ketaus atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of cast iron

282.2

Legiruotojo plieno atliekos ir laužas
Waste and scrap of alloy steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Legiruotojo plieno atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of alloy steel

282.21

Nerūdijančiojo plieno atliekos ir laužas
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nerūdijančiojo plieno atliekos ir laužas

Description:

....of stainless steel

282.29

Kitų rūšių legiruotojo plieno atliekos ir laužas
....of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų rūšių legiruotojo plieno atliekos ir laužas

Description:

....of other alloy steel

282.3

Kitos juodųjų metalų atliekos ir laužas
Other ferrous waste and scrap

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos juodųjų metalų atliekos ir laužas

Description:

Other ferrous waste and scrap

282.31

Alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekos ir laužas
Waste and scrap of tinned iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alavuotosios geležies arba alavuotojo plieno atliekos ir Description:
laužas
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282.32

Tekinimo drožlės, kitos drožlės, skeveldros, frezavimo atliekos, pjuvenos, nuopjovos ir štampavimo atraižos, surištos arba nesurištos į
ryšulius
Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekinimo drožlės, kitos drožlės, skeveldros, frezavimo
atliekos, pjuvenos, nuopjovos ir štampavimo atraižos,
surištos arba nesurištos į ryšulius

Description:

Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust,
filings, trimmings and stampings, whether or not in
bundles

282.33

Perlydyto geležies ar plieno laužo luitai
Remelting scrap ingots of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Perlydyto geležies ar plieno laužo luitai

Description:

Remelting scrap ingots of iron or steel

282.39

Niekur kitur nepriskirtos juodųjų metalų atliekos ir laužas
Ferrous waste and scrap, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos juodųjų metalų atliekos ir
laužas

Description:

Ferrous waste and scrap, n.e.s.

283

VARIO RŪDA IR KONCENTRATAI; VARIO ŠTEINAI; CEMENTACINIS VARIS
Copper ores and concentrates; copper mattes; cement copper

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VARIO RŪDA IR KONCENTRATAI; VARIO ŠTEINAI;
CEMENTACINIS VARIS

Description:

Copper ores and concentrates; copper mattes; cement
copper

283.1

Vario rūda ir koncentratai
Copper ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vario rūda ir koncentratai

Description:

Copper ores and concentrates

283.2

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)
Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

Description:

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

284

NIKELIO RŪDA IR KONCENTRATAI; NIKELIO ŠTEINAI, NIKELIO OKSIDO AGLOMERATAI IR KITI TARPINIAI NIKELIO METALURGIJOS
PRODUKTAI
Nickel ores and concentrates; nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIKELIO RŪDA IR KONCENTRATAI; NIKELIO ŠTEINAI,
NIKELIO OKSIDO AGLOMERATAI IR KITI TARPINIAI
NIKELIO METALURGIJOS PRODUKTAI

Description:

Nickel ores and concentrates; nickel mattes, nickel
oxide sinters and other intermediate products of nickel
metallurgy
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284.1

Nikelio rūda ir koncentratai
Nickel ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nikelio rūda ir koncentratai

Description:

Nickel ores and concentrates

284.2

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai
Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti
tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

Description:

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other
intermediate products of nickel metallurgy

284.21

Nikelio šteinai
Nickel mattes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio šteinai

Description:

Nickel mattes

284.22

Nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai
Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio
metalurgijos produktai

Description:

Nickel oxide sinters and other intermediate products of
nickel metallurgy

285

ALIUMINIO RŪDA IR KONCENTRATAI (ĮSKAITANT ALIUMINIO OKSIDĄ)
Aluminium ores and concentrates (including alumina)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALIUMINIO RŪDA IR KONCENTRATAI (ĮSKAITANT
ALIUMINIO OKSIDĄ)

Description:

Aluminium ores and concentrates (including alumina)

285.1

Aliuminio rūda ir koncentratai
Aluminium ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliuminio rūda ir koncentratai

Description:

Aluminium ores and concentrates

285.2

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą
Alumina (aluminium oxide), other than artificial corundum

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą

Description:

Alumina (aluminium oxide), other than artificial
corundum
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286

URANO ARBA TORIO RŪDA IR KONCENTRATAI
Uranium or thorium ores and concentrates

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

URANO ARBA TORIO RŪDA IR KONCENTRATAI

Description:

Uranium or thorium ores and concentrates

286.1

Urano rūda ir koncentratai
Uranium ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Urano rūda ir koncentratai

Description:

Uranium ores and concentrates

286.2

Torio rūda ir koncentratai
Thorium ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Torio rūda ir koncentratai

Description:

Thorium ores and concentrates

287

NETAURIŲJŲ METALŲ RŪDA IR KONCENTRATAI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
Ores and concentrates of base metals, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NETAURIŲJŲ METALŲ RŪDA IR KONCENTRATAI,
NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI

Description:

Ores and concentrates of base metals, n.e.s.

287.4

Švino rūda ir koncentratai
Lead ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švino rūda ir koncentratai

Description:

Lead ores and concentrates

287.5

Cinko rūda ir koncentratai
Zinc ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cinko rūda ir koncentratai

Description:

Zinc ores and concentrates

287.6

Alavo rūda ir koncentratai
Tin ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Alavo rūda ir koncentratai

Description:

Tin ores and concentrates

287.7

Mangano rūda ir koncentratai (įskaitant manganingą geležies rūdą ir koncentratus, kurių sudėtyje manganas sudaro ne mažiau kaip
20% sauso produkto masės )
Manganese ores and concentrates (including manganiferous iron ores and concentrates with a manganese content of 20% or more
calculated on the dry weight)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Mangano rūda ir koncentratai (įskaitant manganingą
Description:
geležies rūdą ir koncentratus, kurių sudėtyje manganas
sudaro ne mažiau kaip 20% sauso produkto masės )

287.8

Molibdeno, niobio, tantalo, titano, vanadžio bei cirkonio rūda ir koncentratai
Ores and concentrates of molybdenum, niobium, tantalum, titanium, vanadium and zirconium

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Molibdeno, niobio, tantalo, titano, vanadžio bei
cirkonio rūda ir koncentratai

Description:

Ores and concentrates of molybdenum, niobium,
tantalum, titanium, vanadium and zirconium

287.81

Molibdeno rūda ir koncentratai, degti
Molybdenum ores and concentrates, roasted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Molibdeno rūda ir koncentratai, degti

Description:

Molybdenum ores and concentrates, roasted

287.82

Molibdeno rūda ir koncentratai, išskyrus degtus
Molybdenum ores and concentrates, other than roasted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Molibdeno rūda ir koncentratai, išskyrus degtus

Description:

Molybdenum ores and concentrates, other than
roasted

287.83

Titano rūda ir koncentratai
Titanium ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Titano rūda ir koncentratai

Description:

Titanium ores and concentrates

287.84

Cirkonio rūda ir koncentratai
Zirconium ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cirkonio rūda ir koncentratai

Description:

Zirconium ores and concentrates

287.85

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niobio, tantalo bei vanadžio rūda ir koncentratai

Description:

Niobium, tantalum or vanadium ores and concentrates

287.9

Kitų netauriųjų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai
Ores and concentrates of other non-ferrous base metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitų netauriųjų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Ores and concentrates of other non-ferrous base
metals
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287.91

Chromo rūda ir koncentratai
Chromium ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chromo rūda ir koncentratai

Description:

Chromium ores and concentrates

287.92

Volframo rūda ir koncentratai
Tungsten (or wolfram) ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Volframo rūda ir koncentratai

Description:

Tungsten (or wolfram) ores and concentrates

287.93

Kobalto rūda ir koncentratai
Cobalt ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kobalto rūda ir koncentratai

Description:

Cobalt ores and concentrates

287.99

Netauriųjų metalų rūda ir koncentratai, niekur kitur nepriskirti
Base metal ores and concentrates, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Netauriųjų metalų rūda ir koncentratai, niekur kitur
nepriskirti

Description:

Base metal ores and concentrates, n.e.s.

288

NETAURIŲJŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ ATLIEKOS IR LAUŽAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
Non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NETAURIŲJŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ ATLIEKOS IR
LAUŽAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI

Description:

Non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.

288.1

Šlakas, pelenai ir liekanos (išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas), kurių sudėtyje yra metalų, arseno arba jų junginių
Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic, or their compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šlakas, pelenai ir liekanos (išskyrus geležies arba plieno Description:
gamybos liekanas), kurių sudėtyje yra metalų, arseno
arba jų junginių

288.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų spalvotųjų metalų laužas ir atliekos
Other non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų spalvotųjų
metalų laužas ir atliekos

Description:

Other non-ferrous base metal waste and scrap, n.e.s.
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288.21

Vario atliekos ir laužas
Copper waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vario atliekos ir laužas

Description:

Copper waste and scrap

288.22

Nikelio atliekos ir laužas
Nickel waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio atliekos ir laužas

Description:

Nickel waste and scrap

288.23

Aliuminio atliekos ir laužas
Aluminium waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio atliekos ir laužas

Description:

Aluminium waste and scrap

288.24

Švino atliekos ir laužas
Lead waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švino atliekos ir laužas

Description:

Lead waste and scrap

288.25

Cinko atliekos ir laužas (išskyrus cinko dulkes)
Zinc waste and scrap (other than dust)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko atliekos ir laužas (išskyrus cinko dulkes)

Description:

Zinc waste and scrap (other than dust)

288.26

Alavo atliekos ir laužas
Tin waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alavo atliekos ir laužas

Description:

Tin waste and scrap

289

TAURIŲJŲ METALŲ RŪDA IR KONCENTRATAI; JŲ (IŠSKYRUS AUKSĄ) ATLIEKOS, LAUŽAS IR SĄŠLAVOS
Ores and concentrates of precious metals; waste, scrap and sweepings of precious metals (other than of gold)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TAURIŲJŲ METALŲ RŪDA IR KONCENTRATAI; JŲ
(IŠSKYRUS AUKSĄ) ATLIEKOS, LAUŽAS IR SĄŠLAVOS

Description:

Ores and concentrates of precious metals; waste, scrap
and sweepings of precious metals (other than of gold)

289.1

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai
Precious metal ores and concentrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Precious metal ores and concentrates

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

113/601

SITC 4 red.

289.11

Sidabro rūda ir koncentratai
Silver ores and concentrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sidabro rūda ir koncentratai

Description:

Silver ores and concentrates

289.19

Kitų tauriųjų metalų rūda ir koncentratai
Ores and concentrates of other precious metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Description:

Ores and concentrates of other precious metals

289.2

Tauriųjų metalų (išskyrus auksą) ir metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais (išskyrus auksą), atliekos ir laužas
Waste and scrap of precious metal (other than gold) or of metals clad with precious metal (other than gold)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų (išskyrus auksą) ir metalų, plakiruotų
tauriaisiais metalais (išskyrus auksą), atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of precious metal (other than gold) or
of metals clad with precious metal (other than gold)

289.21

Platinos, įskaitant metalų, plakiruotų platina, atliekos ir laužas, išskyrus sąšlavas, kuriose yra kitų tauriųjų metalų
Waste and scrap of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Platinos, įskaitant metalų, plakiruotų platina, atliekos ir
laužas, išskyrus sąšlavas, kuriose yra kitų tauriųjų
metalų

Description:

Waste and scrap of platinum, including metal clad with
platinum but excluding sweepings containing other
precious metals

289.29

Niekur kitur nepriskirtų tauriųjų metalų arba metalų, plakiruotų šiais tauriaisiais metalais, atliekos ir laužas
Waste and scrap of precious metal, n.e.s., or of metal clad with such precious metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų tauriųjų metalų arba metalų,
plakiruotų šiais tauriaisiais metalais, atliekos ir laužas

Description:

Waste and scrap of precious metal, n.e.s., or of metal
clad with such precious metal

29

NEAPDOROTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, GYVŪNINĖS IR AUGALINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NEAPDOROTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS,
GYVŪNINĖS IR AUGALINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS

Description:

Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

291

NEAPDOROTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, GYVŪNINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS
Crude animal materials, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEAPDOROTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS,
GYVŪNINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS

Description:

Crude animal materials, n.e.s.
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291.1

Kaulai, ragai, dramblio kaulai, nagai, koralai, geldelės ir panašios medžiagos
Bones, horns, ivory, hooves, claws, coral, shells and similar products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kaulai, ragai, dramblio kaulai, nagai, koralai, geldelės ir
panašios medžiagos

Description:

Bones, horns, ivory, hooves, claws, coral, shells and
similar products

291.11

Kaulai ir ragų šerdys (įskaitant banginių, ruonių ir kitų oru kvėpuojančių vandens stuburinių gyvūnų kaulus), neapdoroti, be riebalų,
paprastai apdoroti (bet neišpjauti
pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos
Bones (including bones of whales, of seals and of other airbreathing aquatic vertebrates) and horn-cores, unworked, defatted, simply
prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinized; powder and waste of these products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaulai ir ragų šerdys (įskaitant banginių, ruonių ir kitų
oru kvėpuojančių vandens stuburinių gyvūnų kaulus),
neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet
neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar
deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos

Description:

Bones (including bones of whales, of seals and of other
airbreathing aquatic vertebrates) and horn-cores,
unworked, defatted, simply prepared (but not cut to
shape), treated with acid or degelatinized; powder and
waste of these products

291.15

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; geldelės arba kiautai, neapdorotos
arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos
Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells and cuttle-bone, unworked or simply
prepared but not cut to shape; powder and waste thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba
paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu;
geldelės arba kiautai, neapdorotos arba paprastai
apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir
atliekos

Description:

Coral and similar materials, unworked or simply
prepared but not otherwise worked; shells and cuttlebone, unworked or simply prepared but not cut to
shape; powder and waste thereof

291.16

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba
paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų atliekos ir milteliai
Ivory, tortoiseshell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but
not cut to shape; waste and powder of these products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių Description:
ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai,
neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti
pagal formą; šių produktų atliekos ir milteliai

291.9

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės kilmės medžiagos
Materials of animal origin, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės kilmės medžiagos

Description:

Materials of animal origin, n.e.s.

291.91

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos
Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti
arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

Description:

Human hair, unworked, whether or not washed or
scoured; waste of human hair
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291.92

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų
atliekos
Pigs'', hogs'' or boars'' bristles and hair; badger hair and other brush- making hair; waste of such bristles or hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir
Description:
kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti;
šių šerių arba plaukų atliekos

291.93

Sveikos gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir sveiki skrandžiai arba jų gabalai
Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

Guts, bladders and stomachs of animals (other than
fish), whole and pieces thereof

291.94

Jaučių sperma
Bovine semen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jaučių sperma

Description:

Bovine semen

291.95

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) ir
pūkai, išvalyti, dezinfekuoti arba paruošti laikyti, bet toliau neapdoroti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos
Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and
down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis
Description:
arba pūkais, plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais
arba nepakirptais kraštais) ir pūkai, išvalyti, dezinfekuoti
arba paruošti laikyti, bet toliau neapdoroti; plunksnų
arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

291.96

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 03 skyriuje, netinkami vartoti
žmonių maistui
Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of division 03, unfit for human consumption

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų
Description:
vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 03
skyriuje, netinkami vartoti žmonių maistui

291.98

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai
produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba kitu būdu laikinai konservuoti
Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the
preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas;
ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta;
liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami
farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti,
užšaldyti arba kitu būdu laikinai konservuoti

Description:

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides;
bile, whether or not dried; glands and other animal
products used in the preparation of pharmaceutical
products, fresh, chilled, frozen or otherwise
provisionally preserved
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Pigs'', hogs'' or boars'' bristles and hair; badger hair
and other brush- making hair; waste of such bristles or
hair

Skins and other parts of birds, with their feathers or
down, feathers and parts of feathers (whether or not
with trimmed edges) and down, not further worked
than cleaned, disinfected or treated for preservation;
powder and waste of feathers or parts of feathers

Products of fish or crustaceans, molluscs or other
aquatic invertebrates; dead animals of division 03, unfit
for human consumption
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291.99

Niekur kitur nepriskirti gyvūninės kilmės produktai
Animal products, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvūninės kilmės produktai

Description:

Animal products, n.e.s.

292

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS AUGALINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS
Crude vegetable materials, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS AUGALINĖS KILMĖS
MEDŽIAGOS

Description:

Crude vegetable materials, n.e.s.

292.2

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir
balzamai
Lac; natural gums, resins, gum resins, and balsams

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir balzamai

Description:

Lac; natural gums, resins, gum resins, and balsams

292.22

Gumiarabikas
Gum arabic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gumiarabikas

Description:

Gum arabic

292.29

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

292.3

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pinti (pvz., bambukai, rotangai, nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija,
valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (e.g., bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed
cereal straw, and lime bark)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pinti (pvz., Description:
bambukai, rotangai, nendrės, meldai, gluosnių, karklų
arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų
šiaudai bei liepų karnos)

292.31

Bambukai
Bamboos

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bambukai

Description:

Bamboos
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Vegetable materials of a kind used primarily for
plaiting (e.g., bamboos, rattans, reeds, rushes, osier,
raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime
bark)
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292.32

Rotangai
Rattans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rotangai

Description:

Rattans

292.39

Augalinės medžiagos, išskyrus bambukus ir rotangus, daugiausia tinkamos pinti
Vegetable materials, other than bamboos or rattans, of a kind used primarily for plaiting.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos, išskyrus bambukus ir rotangus,
daugiausia tinkamos pinti

Description:

Vegetable materials, other than bamboos or rattans, of
a kind used primarily for plaiting.

292.4

Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar
panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti
Plants and parts of plants (including seeds and fruits) of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal
or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius),
dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba
kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba
džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba
negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti

Description:

Plants and parts of plants (including seeds and fruits)
of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or
for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or
dried, whether or not cut, crushed or powdered.

292.42

Ženšenio šaknys
Ginseng roots

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ženšenio šaknys

Description:

Ginseng roots

292.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

292.5

Niekur kitur nepriskirtos sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti
Seeds, fruit and spores, n.e.s., of a kind used for sowing

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos sėklos, vaisiai ir sporos,
tinkamos sėti

Description:

Seeds, fruit and spores, n.e.s., of a kind used for sowing

292.51

Cukrinių runkelių sėklos
Sugar beet seed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių sėklos

Description:

Sugar beet seed
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292.52

Pašarinių augalų sėklos, išskyrus runkelių sėklas
Seeds of forage plants (other than beet seed)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pašarinių augalų sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Description:

Seeds of forage plants (other than beet seed)

292.53

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos
Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų,
sėklos

Description:

Seeds of herbaceous plants cultivated principally for
their flowers

292.54

Kitos daržovių sėklos
Other vegetable seeds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos daržovių sėklos

Description:

Other vegetable seeds

292.59

Niekur kitur nepriskirtos sėklos, vaisiai ir sporos
Seeds, fruit and spores, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos sėklos, vaisiai ir sporos

Description:

Seeds, fruit and spores, n.e.s.

292.6

Žiedinių ir lapinių augalų svogūnėliai, gumbai ir šakniastiebiai; auginiai, ūgliai, augantys medžiai ir kiti augalai
Bulbs, tubers and rhizomes of flowering or of foliage plants; cuttings, slips, live trees and other plants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žiedinių ir lapinių augalų svogūnėliai, gumbai ir
šakniastiebiai; auginiai, ūgliai, augantys medžiai ir kiti
augalai

Description:

Bulbs, tubers and rhizomes of flowering or of foliage
plants; cuttings, slips, live trees and other plants

292.61

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba
žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys (išskyrus šaknis, klasifikuojamas 054.8 pogrupyje)
Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots (other than roots
of subgroup 054.8)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai,
šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės
ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje;
trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys (išskyrus šaknis,
klasifikuojamas 054.8 pogrupyje)

Description:

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and
rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory
plants and roots (other than roots of subgroup 054.8)

292.69

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena
Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir
ūgliai; grybiena

Description:

Other live plants (including their roots), cuttings and
slips; mushroom spawn
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292.7

Skintos gėlės ir lapai
Cut flowers and foliage

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skintos gėlės ir lapai

Description:

Cut flowers and foliage

292.71

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba
kitu būdu apdorotos
Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos Description:
gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos,
balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

292.72

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems
dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos
Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind
suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba
žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės,
tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams
tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos
arba kitu būdu apdorotos

Description:

Foliage, branches and other parts of plants, without
flowers or flower buds, and grasses, mosses and
lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or
for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached,
impregnated or otherwise prepared

292.9

Niekur kitur nepriskirtos augalinės medžiagos
Materials of vegetable origin, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos augalinės medžiagos

Description:

Materials of vegetable origin, n.e.s.

292.94

Augalų sultys ir ekstraktai
Vegetable saps and extracts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalų sultys ir ekstraktai

Description:

Vegetable saps and extracts

292.95

Pektininės medžiagos, pektinatai ir pektatai
Pectic substances, pectinates and pectates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pektininės medžiagos, pektinatai ir pektatai

Description:

Pectic substances, pectinates and pectates

292.96

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti
Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba
nemodifikuoti

Description:

Mucilages and thickeners, whether or not modified,
derived from vegetable products
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Cut flowers and flower buds of a kind suitable for
bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried,
dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
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292.97

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai
Seaweeds and other algae

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai

Description:

Seaweeds and other algae

292.99

Augalinės medžiagos ir produktai, niekur kitur nepriskirti
Vegetable materials and vegetable products, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinės medžiagos ir produktai, niekur kitur
nepriskirti

Description:

Vegetable materials and vegetable products, n.e.s.

3

MINERALINIS KURAS, TEPALAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS
Mineral fuels, lubricants and related materials

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

MINERALINIS KURAS, TEPALAI IR PANAŠIOS
MEDŽIAGOS

Description:

Mineral fuels, lubricants and related materials

32

ANGLYS, KOKSAS IR BRIKETAI
Coal, coke and briquettes

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ANGLYS, KOKSAS IR BRIKETAI

Description:

Coal, coke and briquettes

321

DULKINĖS AR NEDULKINĖS, BET NEAGLOMERUOTOS AKMENS ANGLYS
Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DULKINĖS AR NEDULKINĖS, BET NEAGLOMERUOTOS
AKMENS ANGLYS

Description:

Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated

321.1

Antracitas
Anthracite

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Antracitas

Description:

Anthracite

321.2

Akmens anglys
Other coal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Akmens anglys

Description:

Other coal

321.21

Bituminės akmens anglys
Bituminous

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Bituminės akmens anglys

Description:

Bituminous

321.22

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

322

Briketai, lignitas (rusvosios anglys) ir durpės
Briquettes, lignite and peat

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Briketai, lignitas (rusvosios anglys) ir durpės

Description:

Briquettes, lignite and peat

322.1

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių
Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys,
pagamintos iš akmens anglių

Description:

Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured
from coal

322.2

Dulkinis ar nedulkinis lignitas (rusvosios anglys), išskyrus gagatą
Lignite, whether or not pulverized (excluding jet)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dulkinis ar nedulkinis lignitas (rusvosios anglys),
išskyrus gagatą

Description:

Lignite, whether or not pulverized (excluding jet)

322.21

Neaglomeruotas dulkinis ar nedulkinis lignitas (rusvosios anglys) (išskyrus gagatą)
....not agglomerated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neaglomeruotas dulkinis ar nedulkinis lignitas
(rusvosios anglys) (išskyrus gagatą)

Description:

....not agglomerated

322.22

Aglomeruotas dulkinis ar nedulkinis lignitas (rusvosios anglys) (išskyrus gagatą)
....agglomerated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aglomeruotas dulkinis ar nedulkinis lignitas (rusvosios
anglys) (išskyrus gagatą)

Description:

....agglomerated

322.3

Aglomeruotos ar neaglomeruotos durpės (įskaitant kraikines durpes)
Peat (including peat litter), whether or not agglomerated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aglomeruotos ar neaglomeruotos durpės (įskaitant
kraikines durpes)

Description:

Peat (including peat litter), whether or not
agglomerated
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325

AGLOMERUOTAS ARBA NEAGLOMERUOTAS KOKSAS IR PUSKOKSIS (ĮSKAITANT MEDŽIO ANGLIS) IŠ AKMENS ANGLIŲ, LIGNITO
(RUSVŲJŲ ANGLIŲ) ARBA DURPIŲ; RETORTŲ ANGLIS
Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AGLOMERUOTAS ARBA NEAGLOMERUOTAS KOKSAS
IR PUSKOKSIS (ĮSKAITANT MEDŽIO ANGLIS) IŠ
AKMENS ANGLIŲ, LIGNITO (RUSVŲJŲ ANGLIŲ) ARBA
DURPIŲ; RETORTŲ ANGLIS

Description:

Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite
or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

325.0

Aglomeruotas arba neaglomeruotas koksas ir puskoksis (įskaitant medžio anglis) iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių;
retortų anglis
Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aglomeruotas arba neaglomeruotas koksas ir
puskoksis (įskaitant medžio anglis) iš akmens anglių,
lignito (rusvųjų anglių) arba durpių; retortų anglis

Description:

Coke and semi-coke (including char) of coal, of lignite
or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

33

NAFTA, NAFTOS PRODUKTAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS
Petroleum, petroleum products and related materials

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NAFTA, NAFTOS PRODUKTAI IR PANAŠIOS
MEDŽIAGOS

Description:

Petroleum, petroleum products and related materials

333

NEAPDOROTOS NAFTOS ALYVOS (ŽALIA NAFTA) IR NEAPDOROTOS ALYVOS, GAUTOS IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEAPDOROTOS NAFTOS ALYVOS (ŽALIA NAFTA) IR
NEAPDOROTOS ALYVOS, GAUTOS IŠ BITUMINIŲ
MINERALŲ

Description:

Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals, crude

333.0

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos
alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Description:

Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals, crude

334

NAFTOS ALYVOS IR ALYVOS, GAUTOS IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ (IŠSKYRUS NEAPDOROTAS) BEI NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE ESANČIOS NAFTOS ALYVOS ARBA ALYVOS, GAUTOS IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ, SUDARO NE MAŽIAU
KAIP 70% MASĖS, BE TO, ŠIOS ALYVOS YRA PAGRINDINĖS ŠIŲ PRODUKTŲ SUDĖTINĖS DALYS; ALYVŲ ATLIEKOS
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude); preparations, n.e.s., containing by weight 70% or more
of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NAFTOS ALYVOS IR ALYVOS, GAUTOS IŠ BITUMINIŲ
Description:
MINERALŲ (IŠSKYRUS NEAPDOROTAS) BEI NIEKUR
KITUR NEPRISKIRTI PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE
ESANČIOS NAFTOS ALYVOS ARBA ALYVOS, GAUTOS IŠ
BITUMINIŲ MINERALŲ, SUDARO NE MAŽIAU KAIP
70% MASĖS, BE TO, ŠIOS ALYVOS YRA PAGRINDINĖS
ŠIŲ PRODUKTŲ SUDĖTINĖS DALYS; ALYVŲ ATLIEKOS
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Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals (other than crude); preparations, n.e.s.,
containing by weight 70% or more of petroleum oils or
of oils obtained from bituminous minerals, these oils
being the basic constituents of the preparations; waste
oils
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334.6

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus neapdorotas) ir produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje
esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės
šių produktų sudėtinės dalys, išskyrus alyvų atliekas
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations n.e.s., containing by weight 70 % or
more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other
than waste oils

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų
Description:
(išskyrus neapdorotas) ir produktai, nenurodyti kitoje
vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba
alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau
kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių
produktų sudėtinės dalys, išskyrus alyvų atliekas

334.7

Alyvų atliekos
Waste oils

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Alyvų atliekos

Description:

Waste oils

335

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NAFTOS PRODUKTŲ LIKUČIAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS
Residual petroleum products, n.e.s., and related materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NAFTOS PRODUKTŲ
LIKUČIAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS

Description:

Residual petroleum products, n.e.s., and related
materials

335.1

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių
vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti
Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and
similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas,
anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito
(rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai
vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės
arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Description:

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline
petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat
wax, other mineral waxes, and similar products
obtained by synthesis or by other processes, whether
or not coloured

335.11

Vazelinas
Petroleum jelly (petrolatum)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vazelinas

Description:

Petroleum jelly (petrolatum)

335.12

Parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas,
kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus,
dažyti arba nedažyti
Paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products
obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių
vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų

Description:

Paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax,
ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes,
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anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir
panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus
procesus, dažyti arba nedažyti

and similar products obtained by synthesis or by other
processes, whether or not coloured

335.2

Mineralinės dervos ir jų distiliavimo produktai, įskaitant panašius produktus, gautus perdirbant naftą arba vykstant kitiems procesams
Mineral tars and products of their distillation (including similar products obtained by processing petroleum or by any other process)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mineralinės dervos ir jų distiliavimo produktai, įskaitant Description:
panašius produktus, gautus perdirbant naftą arba
vykstant kitiems procesams

335.21

Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, taip pat
kitos mineralinės dervos, dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš dalies distiliuotos
ar nedistiliuotos, įskaitant regeneruotas dervas
Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled (including
reconstituted tars)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų
anglių) arba durpių, taip pat kitos mineralinės dervos,
dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš dalies
distiliuotos ar nedistiliuotos, įskaitant regeneruotas
dervas

Description:

Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and
other mineral tars, whether or not dehydrated or
partially distilled (including reconstituted tars)

335.22

Benzolas (benzenas)
Benzole

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Benzolas (benzenas)

Description:

Benzole

335.23

Toluolas (toluenas)
Toluole

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Toluolas (toluenas)

Description:

Toluole

335.24

Ksilolas (ksilenai)
Xylole

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ksilolas (ksilenai)

Description:

Xylole

335.25

Alyvos ir kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai, distiliuoti iš akmens anglių dervos aukštoje temperatūroje; panašūs produktai, kuriuose
aromatinių medžiagų yra daugiau nei nearomatinių medžiagų
Oils and other products, n.e.s., of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic
constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alyvos ir kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai,
Description:
distiliuoti iš akmens anglių dervos aukštoje
temperatūroje; panašūs produktai, kuriuose aromatinių
medžiagų yra daugiau nei nearomatinių medžiagų
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Mineral tars and products of their distillation (including
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335.3

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų
Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba Description:
iš kitų mineralinių dervų

335.31

Pikis
Pitch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pikis

Description:

Pitch

335.32

Pikio koksas
Pitch coke

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pikio koksas

Description:

Pitch coke

335.4

Niekur kitur nepriskirti naftos bitumas, naftos koksas ir bituminiai mišiniai
Petroleum bitumen, petroleum coke and bituminous mixtures, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti naftos bitumas, naftos koksas ir
bituminiai mišiniai

Description:

Petroleum bitumen, petroleum coke and bituminous
mixtures, n.e.s.

335.41

Naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai
Petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš
bituminių mineralų, likučiai

Description:

Petroleum bitumen and other residues of petroleum
oils or of oils obtained from bituminous minerals

335.42

Naftos koksas
Petroleum coke

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naftos koksas

Description:

Petroleum coke

335.43

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos
pikio (pvz., bitumo mastikos, „cut-backs“)
Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (e.g.,
bituminous mastics, cut-backs)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio
asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės
dervos arba mineralinės dervos pikio (pvz., bitumo
mastikos, „cut-backs“)

Description:

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on
natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar
or on mineral tar pitch (e.g., bituminous mastics, cutbacks)
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34

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS DUJOS
Gas, natural and manufactured

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS DUJOS

Description:

Gas, natural and manufactured

342

SUSKYSTINTAS PROPANAS IR BUTANAS
Liquefied propane and butane

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SUSKYSTINTAS PROPANAS IR BUTANAS

Description:

Liquefied propane and butane

342.1

Suskystintas propanas
Propane, liquefied

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Suskystintas propanas

Description:

Propane, liquefied

342.5

Suskystintas butanas
Butanes, liquefied

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Suskystintas butanas

Description:

Butanes, liquefied

343

GAMTINĖS, SUSKYSTINTOS ARBA NESUSKYSTINTOS DUJOS
Natural gas, whether or not liquefied

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GAMTINĖS, SUSKYSTINTOS ARBA NESUSKYSTINTOS
DUJOS

Description:

Natural gas, whether or not liquefied

343.1

Gamtinės suskystintos dujos
Natural gas, liquefied

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtinės suskystintos dujos

Description:

Natural gas, liquefied

343.2

Gamtinės, dujinės būsenos dujos
Natural gas, in the gaseous state

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtinės, dujinės būsenos dujos

Description:

Natural gas, in the gaseous state

344

NAFTOS DUJOS IR KITI DUJINIAI ANGLIAVANDENILIAI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NAFTOS DUJOS IR KITI DUJINIAI ANGLIAVANDENILIAI, Description:
NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
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344.1

Suskystinti etilenas, propenas, butenas ir butadienas
Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Suskystinti etilenas, propenas, butenas ir butadienas

Description:

Ethylene, propylene, butylene and butadiene, liquefied

344.2

Niekur kitur nepriskirti suskystinti dujiniai angliavandeniliai
Gaseous hydrocarbons, liquefied, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti suskystinti dujiniai
angliavandeniliai

Description:

Gaseous hydrocarbons, liquefied, n.e.s.

344.9

Niekur kitur nepriskirti dujiniai angliavandeniliai, dujinės būsenos
Gaseous hydrocarbons in the gaseous state, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dujiniai angliavandeniliai,
dujinės būsenos

Description:

Gaseous hydrocarbons in the gaseous state, n.e.s.

345

AKMENS ANGLIŲ, VANDENS, GENERATORINĖS IR PANAŠIOS DUJOS, IŠSKYRUS NAFTOS DUJAS IR KITUS DUJINIUS
ANGLIAVANDENILIUS
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AKMENS ANGLIŲ, VANDENS, GENERATORINĖS IR
PANAŠIOS DUJOS, IŠSKYRUS NAFTOS DUJAS IR KITUS
DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS

Description:

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases,
other than petroleum gases and other gaseous
hydrocarbons

345.0

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas ir kitus dujinius angliavandenilius
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios
dujos, išskyrus naftos dujas ir kitus dujinius
angliavandenilius

Description:

Coal gas, water gas, producer gas and similar gases,
other than petroleum gases and other gaseous
hydrocarbons

35

ELEKTROS ENERGIJA
Electric current

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ELEKTROS ENERGIJA

Description:

Electric current

351

ELEKTROS ENERGIJA
Electric current

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ELEKTROS ENERGIJA

Description:

Electric current
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351.0

Elektros energija
Electric current

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros energija

Description:

Electric current

4

GYVŪNINIAI ARBA AUGALINIAI RIEBALAI, ALIEJUS, IR VAŠKAS
Animal and vegetable oils, fats and waxes

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

GYVŪNINIAI ARBA AUGALINIAI RIEBALAI, ALIEJUS, IR
VAŠKAS

Description:

Animal and vegetable oils, fats and waxes

41

GYVŪNINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS
Animal oils and fats

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GYVŪNINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS

Description:

Animal oils and fats

411

GYVŪNINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS
Animal oils and fats

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GYVŪNINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS

Description:

Animal oils and fats

411.1

Žuvų arba jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti
Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žuvų arba jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų
frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai
nemodifikuoti

Description:

Fats and oils and their fractions, of fish or marine
mammals, whether or not refined, but not chemically
modified

411.11

Žuvų kepenų riebalai ir jų frakcijos
Fish liver oils and their fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žuvų kepenų riebalai ir jų frakcijos

Description:

Fish liver oils and their fractions

411.12

Žuvų riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus žuvų kepenų taukus
Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žuvų riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus žuvų
kepenų taukus

Description:

Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver
oils
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411.13

Jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos
Fats and oils and their fractions, of marine mammals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

Description:

Fats and oils and their fractions, of marine mammals

411.2

Lašiniai; kiti kiaulių ar naminių paukščių riebalai, lydyti, presuoti arba nepresuoti, ekstrahuoti naudojant tirpiklius arba neekstrahuoti
Lard; other pig fat and poultry fat, rendered, whether or not pressed or solvent-extracted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lašiniai; kiti kiaulių ar naminių paukščių riebalai, lydyti,
presuoti arba nepresuoti, ekstrahuoti naudojant
tirpiklius arba neekstrahuoti

Description:

Lard; other pig fat and poultry fat, rendered, whether
or not pressed or solvent-extracted

411.3

Niekur kitur nepriskirti gyvūniniai riebalai, aliejus ir taukai
Animal oils, fats and greases, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvūniniai riebalai, aliejus ir
taukai

Description:

Animal oils, fats and greases, n.e.s.

411.31

Švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti lašiniai (be liesos mėsos) ir naminių paukščių riebalai (nelydyti)
Pig fat free of lean meat and poultry fat (not rendered), fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu,
džiovinti arba rūkyti lašiniai (be liesos mėsos) ir
naminių paukščių riebalai (nelydyti)

Description:

Pig fat free of lean meat and poultry fat (not rendered),
fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

411.32

Neapdoroti arba lydyti, presuoti arba nepresuoti, ekstrahuoti naudojant tirpiklius arba neekstrahuoti raguočių, avių arba ožkų riebalai
Fats of bovine animals, sheep or goats, raw or rendered, whether or not pressed or solvent-extracted.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdoroti arba lydyti, presuoti arba nepresuoti,
ekstrahuoti naudojant tirpiklius arba neekstrahuoti
raguočių, avių arba ožkų riebalai

Description:

Fats of bovine animals, sheep or goats, raw or
rendered, whether or not pressed or solvent-extracted.

411.33

Kiaulių taukų stearinas, kiaulių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu
būdu
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiaulių taukų stearinas, kiaulių taukų aliejus,
oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti,
nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

Description:

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil,
not emulsified or mixed or otherwise prepared

411.35

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos (įskaitant lanoliną)
Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos
(įskaitant lanoliną)

Description:

Wool grease and fatty substances derived therefrom
(including lanolin)
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411.39

Niekur kitur nepriskirti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti
Animal oils and fats and their fractions, n.e.s., whether or not refined, but not chemically modified.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei
jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai
nemodifikuoti

Description:

Animal oils and fats and their fractions, n.e.s., whether
or not refined, but not chemically modified.

42

NELAKŪS AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS, NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA FRAKCIONUOTI
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NELAKŪS AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS,
NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA FRAKCIONUOTI

Description:

Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or
fractionated

421

NELAKŪSI AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS, "ŠVELNŪS", NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA FRAKCIONUOTI
Fixed vegetable fats and oils, "soft", crude, refined or fractionated

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NELAKŪSI AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS,
"ŠVELNŪS", NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA
FRAKCIONUOTI

Description:

Fixed vegetable fats and oils, "soft", crude, refined or
fractionated

421.1

Sojų aliejus ir jo frakcijos
Soya bean oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sojų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Soya bean oil and its fractions

421.11

Neapdorotas sojų aliejus, išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių
Crude oil, whether or not degummed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas sojų aliejus, išvalytas arba neišvalytas nuo Description:
gleivių

421.19

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

421.2

Medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos
Cotton seed oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Cotton seed oil and its fractions
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421.21

Neapdorotas medvilnės sėklų aliejus, iš kurio pašalintas arba nepašalintas gosipolis
Crude oil, whether or not gossypol has been removed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas medvilnės sėklų aliejus, iš kurio pašalintas Description:
arba nepašalintas gosipolis

421.29

Rafinuotas medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

421.3

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos
Groundnut (peanut) oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Groundnut (peanut) oil and its fractions

421.31

Neapdorotas žemės riešutų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

Description:

Crude oil

421.39

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

421.4

Alyvuogių aliejus ir kitas aliejus, gaunamas iš alyvuogių
Olive oil and other oil obtained from olives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Alyvuogių aliejus ir kitas aliejus, gaunamas iš alyvuogių Description:

421.41

Grynas alyvuogių aliejus
Virgin oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynas alyvuogių aliejus

Description:

Virgin oil

421.42

Kitas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos
Other olive oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

Description:

Other olive oil and its fractions
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421.49

Aliejus ir jo frakcijos, gautos tik iš alyvuogių (išskyrus alyvuogių aliejų klasifikuojamą 421.41 ar 421.42 pozicijose), įskaitant šių aliejaus
arba jo frakcijų mišinius su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamais 421.41 ar 421.42 pozicijose
Oils and their fractions obtained solely from olives (other than olive oil of heading 421.41 or 421.42), including blends of these oils or
fractions with oils or fractions of heading 421.41 or 421.42.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliejus ir jo frakcijos, gautos tik iš alyvuogių (išskyrus
alyvuogių aliejų klasifikuojamą 421.41 ar 421.42
pozicijose), įskaitant šių aliejaus arba jo frakcijų
mišinius su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamais
421.41 ar 421.42 pozicijose

Description:

Oils and their fractions obtained solely from olives
(other than olive oil of heading 421.41 or 421.42),
including blends of these oils or fractions with oils or
fractions of heading 421.41 or 421.42.

421.5

Saulėgrąžų arba dygtinų aliejus ir jo frakcijos
Sunflower seed or safflower oil and fractions thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Saulėgrąžų arba dygtinų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Sunflower seed or safflower oil and fractions thereof

421.51

Neapdorotas saulėgrąžų ar dygtinų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas saulėgrąžų ar dygtinų aliejus

Description:

Crude oil

421.59

Rafinuotas saulėgrąžų ar dygtinų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and fractions thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas saulėgrąžų ar dygtinų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and fractions thereof

421.6

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos
Maize (corn) oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Maize (corn) oil and its fractions

421.61

Neapdorotas kukurūzų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas kukurūzų aliejus

Description:

Crude oil

421.69

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions
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421.7

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jų frakcijos
Rape, colza or mustard oil and fractions thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jų frakcijos

Description:

Rape, colza or mustard oil and fractions thereof

421.71

Neapdorotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus

Description:

Crude oil

421.79

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and fractions thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo
frakcijos

Description:

Refined oil and fractions thereof

421.8

Sezamų aliejus ir jo frakcijos
Sesame (Sesamum) oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sezamų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Sesame (Sesamum) oil and its fractions

422

NELAKŪS AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS (IŠSKYRUS "ŠVELNIUS"), NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA FRAKCIONUOTI
Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated, other than "soft"

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NELAKŪS AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS (IŠSKYRUS
"ŠVELNIUS"), NEAPDOROTI, RAFINUOTI ARBA
FRAKCIONUOTI

Description:

Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or
fractionated, other than "soft"

422.1

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos
Linseed oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Linseed oil and its fractions

422.11

Neapdorotas sėmenų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas sėmenų aliejus

Description:

Crude oil

422.19

Rafinuotas sėmenų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Rafinuotas sėmenų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

422.2

Palmių aliejus ir jo frakcijos
Palm oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Palmių aliejus ir jo frakcijos

Description:

Palm oil and its fractions

422.21

Neapdorotas palmių aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas palmių aliejus

Description:

Crude oil

422.29

Rafinuotas palmių aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas palmių aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

422.3

Kokoso riešutų aliejus ir jo frakcijos
Coconut (copra) oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kokoso riešutų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Coconut (copra) oil and its fractions

422.31

Neapdorotas kokoso riešutų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas kokoso riešutų aliejus

Description:

Crude oil

422.39

Rafinuotas kokoso riešutų aliejus ir jo frakcijos
Refined oil and its fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas kokoso riešutų aliejus ir jo frakcijos

Description:

Refined oil and its fractions

422.4

Palmių branduolių ar Barasų aliejus ir jų frakcijos
Palm kernel or babassu oil and fractions thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Palmių branduolių ar Barasų aliejus ir jų frakcijos

Description:

Palm kernel or babassu oil and fractions thereof

422.41

Neapdorotas palmių branduolių ar Barasų aliejus
Crude oil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas palmių branduolių ar Barasų aliejus

Description:

Crude oil
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422.49

Rafinuotas palmių branduolių ar Barasų aliejus ir jų frakcijos
Refined oil and fractions thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotas palmių branduolių ar Barasų aliejus ir jų
frakcijos

Description:

Refined oil and fractions thereof

422.5

Ricinos aliejus ir jo frakcijos
Castor oil and its fractions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ricinos aliejus ir jo frakcijos

Description:

Castor oil and its fractions

422.9

Kiti nelakūs augaliniai riebalai (išskyrus "švelnius"), neapdoroti, rafinuoti arba frakcionuoti
Other fixed vegetable fats, crude, refined or fractionated, other than "soft"

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti nelakūs augaliniai riebalai (išskyrus "švelnius"),
neapdoroti, rafinuoti arba frakcionuoti

Description:

Other fixed vegetable fats, crude, refined or
fractionated, other than "soft"

43

GYVŪNINIAI AR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS, APDOROTI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
NEVALGOMIEJI MIŠINIAI IR PREPARATAI IŠ GYVŪNIINIO AR AUGALINIO ALIEJAUS BEI RIEBALŲ
Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures or preparations of animal or
vegetable fats or oils, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GYVŪNINIAI AR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS,
Description:
APDOROTI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS;
NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEVALGOMIEJI MIŠINIAI IR
PREPARATAI IŠ GYVŪNIINIO AR AUGALINIO ALIEJAUS
BEI RIEBALŲ

431

GYVŪNINIAI AR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS, APDOROTI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
NEVALGOMIEJI MIŠINIAI IR PREPARATAI IŠ GYVŪNIINIO AR AUGALINIO ALIEJAUS BEI RIEBALŲ
Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GYVŪNINIAI AR AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS,
Description:
APDOROTI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS;
NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEVALGOMIEJI MIŠINIAI IR
PREPARATAI IŠ GYVŪNIINIO AR AUGALINIO ALIEJAUS
BEI RIEBALŲ

431.1

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma
vakuume arba inertinėse
dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, (išskyrus klasifikuojamus 431.2 pozicijoje); nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų,
aliejaus arba įvairių šių riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje
Fats and oils and their fractions, animal or vegetable, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum
or in inert gas or otherwise chemically modified (excluding those of subgroup 431.2); inedible mixtures or preparations of animal or
vegetable fats or oils, or of fractions of different such fats or oils, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų
Description:
frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti,
prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse
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Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of
animal or vegetable origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.
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inedible mixtures or preparations of animal or
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dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, (išskyrus
klasifikuojamus 431.2 pozicijoje); nevalgomieji
gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių
šių riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai,
nenurodyti kitoje vietoje

otherwise chemically modified (excluding those of
subgroup 431.2); inedible mixtures or preparations of
animal or vegetable fats or oils, or of fractions of
different such fats or oils, n.e.s.

431.2

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti,
nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized,
whether or not refined, but not further prepared

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų
frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, peresterinti,
reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti,
bet toliau neapdoroti

Description:

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

431.21

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos
Animal fats and oils and their fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

Description:

Animal fats and oils and their fractions

431.22

Augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos
Vegetable fats and oils and their fractions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

Description:

Vegetable fats and oils and their fractions

431.3

Degra; riebalinių medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Degra; riebalinių medžiagų arba gyvūninio ar augalinio Description:
vaško apdorojimo atliekos

431.4

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba
nedažyti
Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas,
kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba
nerafinuoti, dažyti arba nedažyti

Description:

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax,
other insect waxes and spermaceti, whether or not
refined or coloured

431.41

Augalinis vaškas
Vegetable waxes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinis vaškas

Description:

Vegetable waxes

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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substances or animal or vegetable waxes.
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431.42

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

5

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI CHEMIKALAI IR SUSIJĘ PRODUKTAI
Chemicals and related products, n.e.s.

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI CHEMIKALAI IR SUSIJĘ
PRODUKTAI

Description:

Chemicals and related products, n.e.s.

51

ORGANINIAI CHEMIKALAI
Organic chemicals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ORGANINIAI CHEMIKALAI

Description:

Organic chemicals

511

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ANGLIAVANDENILIAI IR JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI IR NITROZINTI DARINIAI
Hydrocarbons, n.e.s., and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ANGLIAVANDENILIAI IR JŲ Description:
HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI IR NITROZINTI
DARINIAI

511.1

Acikliniai angliavandeniliai
Acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Acikliniai angliavandeniliai

Description:

Acyclic hydrocarbons

511.11

Etilenas
Ethylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Etilenas

Description:

Ethylene

511.12

Propenas
Propene (propylene)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Propenas

Description:

Propene (propylene)

511.13

Butenas, butadienas ir metilbutadienas
Butylenes, butadienes and methylbutadienes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Butenas, butadienas ir metilbutadienas

Description:

Butylenes, butadienes and methylbutadienes

511.14

Sotieji acikliniai angliavandeniliai
Saturated acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sotieji acikliniai angliavandeniliai

Description:

Saturated acyclic hydrocarbons

511.19

Niekur kitur nepriskirti acikliniai angliavandeniliai
Acyclic hydrocarbons, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti acikliniai angliavandeniliai

Description:

Acyclic hydrocarbons, n.e.s.

511.2

Cikliniai angliavandeniliai
Cyclic hydrocarbons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cikliniai angliavandeniliai

Description:

Cyclic hydrocarbons

511.21

Cikloheksanas
Cyclohexane

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cikloheksanas

Description:

Cyclohexane

511.22

Grynasis benzenas
Benzene, pure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynasis benzenas

Description:

Benzene, pure

511.23

Grynasis toluenas
Toluene, pure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynasis toluenas

Description:

Toluene, pure

511.24

Grynasis ksilenas
Xylenes, pure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynasis ksilenas

Description:

Xylenes, pure

511.25

Stirenas
Styrene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stirenas

Description:

Styrene
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511.26

Etilbenzenas
Ethylbenzene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Etilbenzenas

Description:

Ethylbenzene

511.27

Kumenas
Cumene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kumenas

Description:

Cumene

511.29

Niekur kitur nepriskirti cikliniai angliavandeniliai
Cyclic hydrocarbons, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti cikliniai angliavandeniliai

Description:

Cyclic hydrocarbons, n.e.s.

511.3

Halogeninti angliavandenilių dariniai
Halogenated derivatives of hydrocarbons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Halogeninti angliavandenilių dariniai

Description:

Halogenated derivatives of hydrocarbons

511.31

Vinilchloridas (chloretilenas)
Vinyl chloride (chloroethylene)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinilchloridas (chloretilenas)

Description:

Vinyl chloride (chloroethylene)

511.32

Trichloretilenas
Trichloroethylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Trichloretilenas

Description:

Trichloroethylene

511.33

Tetrachloretilenas (perchloretilenas)
Tetrachloroethylene (perchloroethylene)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tetrachloretilenas (perchloretilenas)

Description:

Tetrachloroethylene (perchloroethylene)

511.34

Kiti nesotieji chlorinti aciklinių angliavandenilių dariniai
Other unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nesotieji chlorinti aciklinių angliavandenilių dariniai Description:
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511.35

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)
1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas)

Description:

1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

511.36

Kiti sotieji chlorinti aciklinių angliavandenilių dariniai
Other saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sotieji chlorinti aciklinių angliavandenilių dariniai

Description:

Other saturated chlorinated derivatives of acyclic
hydrocarbons

511.37

Fluorinti, brominti ir jodinti aciklinių angliavandenilių dariniai
Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fluorinti, brominti ir jodinti aciklinių angliavandenilių
dariniai

Description:

Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of
acyclic hydrocarbons

511.38

Halogeninti aciklinių angliavandenilių dariniai, kurių sudėtyje yra ne mažiau dviejų skirtingų halogenų atomų
Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Halogeninti aciklinių angliavandenilių dariniai, kurių
sudėtyje yra ne mažiau dviejų skirtingų halogenų
atomų

Description:

Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons
containing two or more different halogens

511.39

Niekur kitur nepriskirti halogeninti angliavandenilių dariniai
Halogenated derivatives of hydrocarbons, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti halogeninti angliavandenilių
dariniai

Description:

Halogenated derivatives of hydrocarbons, n.e.s.

511.4

Sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti angliavandenilių dariniai, Description:
halogeninti arba nehalogeninti

512

ALKOHOLIAI, FENOLIAI, FENOLALKOHOLIAI IR JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI
Alcohols, phenols, phenol-alcohols, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALKOHOLIAI, FENOLIAI, FENOLALKOHOLIAI IR JŲ
HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA
NITROZINTI DARINIAI

Description:

Alcohols, phenols, phenol-alcohols, and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives
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hydrocarbons, whether or not halogenated
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512.1

Acikliniai monohidroksiliniai alkoholiai
Acyclic monohydric alcohols

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Acikliniai monohidroksiliniai alkoholiai

Description:

Acyclic monohydric alcohols

512.11

Metanolis (metilo alkoholis)
Methanol (methyl alcohol)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metanolis (metilo alkoholis)

Description:

Methanol (methyl alcohol)

512.12

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis)
Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

1-propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis
(izopropilo alkoholis)

Description:

Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol
(isopropyl alcohol)

512.13

Butanoliai
Butanols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Butanoliai

Description:

Butanols

512.14

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai
Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai

Description:

Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

512.15

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio tūrinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 80% tūrio
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% or higher

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by
volume of 80% or higher

512.16

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti įvairaus stiprumo spiritai
Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti įvairaus
stiprumo spiritai

Description:

Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any
strength

512.17

Pramoniniai riebalų alkoholiai
Industrial fatty alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Pramoniniai riebalų alkoholiai

512.18

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios
alyvos, gautos rafinuojant

Description:

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from
refining

512.19

Kiti monohidroksiliniai alkoholiai
Other monohydric alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti monohidroksiliniai alkoholiai

Description:

Other monohydric alcohols

512.2

Kiti acikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
Other acyclic alcohols, and the halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti acikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti ir nitrozinti dariniai

Description:

Other acyclic alcohols, and the halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of
acyclic alcohols

512.21

Etilenglikolis (etandiolis)
Ethylene glycol (ethanediol)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Etilenglikolis (etandiolis)

Description:

Ethylene glycol (ethanediol)

512.22

Glicerolis; glicerolio vanduo ir glicerolio šarmai
Glycerol (glycerine); glycerol waters and glycerol lyes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Glicerolis; glicerolio vanduo ir glicerolio šarmai

Description:

Glycerol (glycerine); glycerol waters and glycerol lyes

512.23

Pentaeritritolis
Pentaerythritol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pentaeritritolis

Description:

Pentaerythritol

512.24

Manitolis
Mannitol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Manitolis

Description:

Mannitol
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Description:

Industrial fatty alcohols
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512.25

D-gliucitolis (sorbitolis)
D-glucitol (sorbitol)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

D-gliucitolis (sorbitolis)

Description:

D-glucitol (sorbitol)

512.29

Kiti acikliniai alkoholiai
Other acyclic alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti acikliniai alkoholiai

Description:

Other acyclic alcohols

512.3

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir
nitrozinti dariniai

Description:

Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

512.31

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai
alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir
nitrozinti dariniai

Description:

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic alcohols and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

512.35

Aromatiniai cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
Aromatic cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatiniai cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Description:

Aromatic cyclic alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.4

Fenoliai ir fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
Phenols and phenol-alcohols, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fenoliai ir fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti ir nitrozinti dariniai

Description:

Phenols and phenol-alcohols, and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

512.41

Grynas fenolis (benzenolis) ir jo druskos
Phenol (hydroxybenzene), pure, and its salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grynas fenolis (benzenolis) ir jo druskos

Description:

Phenol (hydroxybenzene), pure, and its salts
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512.42

Niekur kitur nepriskirti krezoliai ir jų druskos
Cresols, n.e.s., and their salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti krezoliai ir jų druskos

Description:

Cresols, n.e.s., and their salts

512.43

Kiti fenoliai ir fenolalkoholiai
Other phenols and phenol-alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti fenoliai ir fenolalkoholiai

Description:

Other phenols and phenol-alcohols

512.44

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių
arba fenolalkoholių dariniai

Description:

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of phenols or phenol-alcohols

513

KARBOKSIRŪGŠTYS IR JŲ ANHIDRIDAI, HALOGENIDAI, PEROKSIDAI IR PEROKSIRŪGŠTYS; JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI AR
NITROZINTI DARINIAI
Carboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KARBOKSIRŪGŠTYS IR JŲ ANHIDRIDAI, HALOGENIDAI, Description:
PEROKSIDAI IR PEROKSIRŪGŠTYS; JŲ HALOGENINTI,
SULFONINTI, NITRINTI AR NITROZINTI DARINIAI

513.7

Monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai
Monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti,
nitrinti ar nitrozinti dariniai

Description:

Monocarboxylic acids and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.71

Acto rūgštis ir jos druskos
Acetic acid and its salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acto rūgštis ir jos druskos

Description:

Acetic acid and its salts

513.72

Acto rūgšties esteriai
Esters of acetic acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acto rūgšties esteriai

Description:

Esters of acetic acid
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Carboxylic acids and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
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513.73

Metakrilo rūgštis, jos druskos ir esteriai
Methacrylic acid and its salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metakrilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Methacrylic acid and its salts and esters

513.74

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai
Formic acid, its salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skruzdžių rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Formic acid, its salts and esters

513.75

Sviesto rūgštis, valerijonų rūgštis, jų druskos ir esteriai
Butyric acids, valeric acids, their salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sviesto rūgštis, valerijonų rūgštis, jų druskos ir esteriai

Description:

Butyric acids, valeric acids, their salts and esters

513.76

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų druskos ir esteriai
Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų druskos ir esteriai

Description:

Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

513.77

Niekur kitur nepriskirtos sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir sočiųjų alifatinių monokarboksirūgščių anhidridai, halogenidai,
peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai
Saturated acyclic monocarboxylic acids, n.e.s.; anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids of saturated acyclic monocarboxylic acids
and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos sočiosios alifatinės
Description:
monokarboksirūgštys ir sočiųjų alifatinių
monokarboksirūgščių anhidridai, halogenidai,
peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti,
nirtinti arba nitrozinti dariniai

513.78

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų druskos ir esteriai
Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oleino, linolo ir linoleno rūgštys, jų druskos ir esteriai

Description:

Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters

513.79

Kitos nesočiosios aciklinės monokarboninės rūgštys; ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenai, peroksidai, peroksirūgštys
ir jų dariniai
Other unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and
their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos nesočiosios aciklinės monokarboninės rūgštys;
ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenai,
peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai

Description:

Other unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic
monocarboxylic acids, their anhydrides, halides,
peroxides, peroxyacids and their derivatives
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Saturated acyclic monocarboxylic acids, n.e.s.;
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids of
saturated acyclic monocarboxylic acids and their
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derivatives
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513.8

Polikarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai
Polycarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Polikarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti,
nirtinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Polycarboxylic acids and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

513.81

Maleino rūgšties anhidridas
Maleic anhydride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maleino rūgšties anhidridas

Description:

Maleic anhydride

513.82

Ftalio rūgšties anhidridas
Phthalic anhydride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ftalio rūgšties anhidridas

Description:

Phthalic anhydride

513.83

Dioktilftalatai
Dioctyl orthophthalates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dioktilftalatai

Description:

Dioctyl orthophthalates

513.84

Dimetilo tereftalatas
Dimethyl terephthalate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dimetilo tereftalatas

Description:

Dimethyl terephthalate

513.85

Cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys, taip pat jų
dariniai
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės
polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai, peroksirūgštys, taip pat jų dariniai

Description:

Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids,
their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and
their derivatives

513.89

Niekur kitur nepriskirtos polikarboksirūgštys; jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti
arba nitrozinti dariniai
Polycarboxylic acids, n.e.s.; anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids of polycarboxylic acids; their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos polikarboksirūgštys; jų
anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų
halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Polycarboxylic acids, n.e.s.; anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids of polycarboxylic acids;
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
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513.9

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir
peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji
Description:
deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti,
nirtinti arba nitrozinti dariniai

513.91

Pieno rūgštis, vyno rūgštis, citrinos rūgštis, jų druskos ir esteriai
Lactic acid, tartaric acid, citric acid and their salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pieno rūgštis, vyno rūgštis, citrinos rūgštis, jų druskos ir Description:
esteriai

513.92

Kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, jų anhidridai,
halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai
Other carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and
their derivatives.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė
funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių
grupių, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys ir jų dariniai

Description:

Other carboxylic acids with alcohol function but
without other oxygen function, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives.

513.93

Salicilo rūgštis ir jos druskos bei rūgštys
Salicylic acid and its salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Salicilo rūgštis ir jos druskos bei rūgštys

Description:

Salicylic acid and its salts and esters

513.94

Kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra fenolinė funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, jų anhidridai,
halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys bei jų dariniai
Other carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and
their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra fenolinė
funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių
grupių, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai,
peroksirūgštys bei jų dariniai

Description:

Other carboxylic acids with phenol function but
without other oxygen function, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

513.95

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra aldehidinė arba ketoninė funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, jų
anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys bei jų dariniai
Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids
and their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra aldehidinė arba Description:
ketoninė funkcinė grupė, tačiau nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai,
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Carboxylic acids with additional oxygen function and
their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids;
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Lactic acid, tartaric acid, citric acid and their salts and
esters

Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but
without other oxygen function, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives
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peroksirūgštys bei jų dariniai
513.96

Niekur kitur nepriskirtos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, jų anhidridai, halogenidai,
peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai
Carboxylic acids with additional oxygen functions, n.e.s., their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos karboksirūgštys, kurių
Description:
molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė,
jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir
jų dariniai

514

JUNGINIAI SU FUNKCINE AZOTO GRUPE
Nitrogen-function compounds

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

JUNGINIAI SU FUNKCINE AZOTO GRUPE

Description:

Nitrogen-function compounds

514.5

Junginiai su funkcine amino grupe
Amine-function compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Junginiai su funkcine amino grupe

Description:

Amine-function compounds

514.51

Acikliniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos
Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acikliniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof

514.52

Acikliniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acikliniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof

514.53

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- arba poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- Description:
arba poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

514.54

Aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos
Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Aromatic monoamines and their derivatives; salts
thereof
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514.55

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos
Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatiniai poliaminai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof

514.6

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė
Oxygen-function amino-compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė
funkcinė grupė

Description:

Oxygen-function amino-compounds

514.61

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių);
jų druskos
Amino-alcohols, their ethers and esters (other than those containing more than one kind of oxygen function); salts thereof.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aminoalkoholiai, jų eteriai ir esteriai (išskyrus junginius, Description:
kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies
deguoninių funkcinių grupių); jų druskos

514.62

Aminonaftoliai ir kiti aminofenoliai, jų eteriai ir esteriai (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių
funkcinių grupių); jų druskos
Amino-naphthols and other amino-phenols, their ethers and esters (other than those containing more than one kind of oxygen
function); salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aminonaftoliai ir kiti aminofenoliai, jų eteriai ir esteriai
(išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip
vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių); jų druskos

Description:

Amino-naphthols and other amino-phenols, their
ethers and esters (other than those containing more
than one kind of oxygen function); salts thereof

514.63

Aminoaldehidai, aminoketonai ir aminochinonai (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių
funkcinių grupių); jų druskos
Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones (other than those containing more than one kind of oxygen function); salts
thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aminoaldehidai, aminoketonai ir aminochinonai
(išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip
vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių); jų druskos

Description:

Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones
(other than those containing more than one kind of
oxygen function); salts thereof

514.64

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos; glutamino rūgštis ir jos druskos
Lysine and its esters; salts thereof; glutamic acid and its salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos; glutamino rūgštis ir jos
druskos

Description:

Lysine and its esters; salts thereof; glutamic acid and its
salts
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514.65

Niekur kitur nepriskirtos aminorūgštys ir jų esteriai (išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių
funkcinių grupių); jų druskos
Amino acids and their esters (other than those containing more than one kind of oxygen function), n.e.s.; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos aminorūgštys ir jų esteriai
(išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip
vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių); jų druskos

Description:

Amino acids and their esters (other than those
containing more than one kind of oxygen function),
n.e.s.; salts thereof

514.67

Aminoalkoholfenoliai, fenolamino rūgštys ir kiti amino junginiai, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių grupių
Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aminoalkoholfenoliai, fenolamino rūgštys ir kiti amino
junginiai, kurių molekulėse yra deguoninių funkcinių
grupių

Description:

Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other
amino-compounds with oxygen function

514.7

Junginiai su funkcine karboksiamido grupe; angliarūgštės junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių (išskyrus karbamidą)
Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid (excluding urea).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Junginiai su funkcine karboksiamido grupe;
angliarūgštės junginiai, kurių molekulėse yra amido
funkcinių grupių (išskyrus karbamidą)

Description:

Carboxyamide-function compounds; amide-function
compounds of carbonic acid (excluding urea).

514.71

Acikliniai amidai (įskaitant aciklinius karbamatus) ir jų dariniai; jų druskos
Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acikliniai amidai (įskaitant aciklinius karbamatus) ir jų
dariniai; jų druskos

Description:

Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their
derivatives; salts thereof

514.73

Ureinai ir jų dariniai; jų druskos
Ureines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ureinai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Ureines and their derivatives; salts thereof

514.79

Kiti cikliniai amidai (įskaitant ciklinius karbamatus) ir jų dariniai; jų druskos
Other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti cikliniai amidai (įskaitant ciklinius karbamatus) ir jų
dariniai; jų druskos

Description:

Other cyclic amides (including cyclic carbamates) and
their derivatives; salts thereof

514.8

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra azoto funkcinė grupė
Other nitrogen-function compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra azoto funkcinė
grupė

Description:

Other nitrogen-function compounds
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514.81

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai
Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti Description:
fosfoaminolipidai

514.82

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra
imino funkcinė grupė
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė
grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat
junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

Description:

Carboxyimide-function compounds (including
saccharin and its salts) and imine-function compounds

514.83

Akrilonitrilas
Acrylonitrile

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akrilonitrilas

Description:

Acrylonitrile

514.84

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė
Other nitrile-function compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė
grupė

Description:

Other nitrile-function compounds

514.85

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai
Diazo-, azo- or azoxy-compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

Description:

Diazo-, azo- or azoxy-compounds

514.86

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

Description:

Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine

514.89

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto funkcinių grupių
Compounds with other nitrogen function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azoto funkcinių
grupių

Description:

Compounds with other nitrogen function
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515

ORGANINIAI-NEORGANINIAI JUNGINIAI, HETEROCIKLINIAI JUNGINIAI, NUKLEINO RŪGŠTYS IR JŲ DRUSKOS, SULFAMIDAI
Organo-inorganic compounds, heterocyclic compounds, nucleic acids and their salts, and sulphonamides

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ORGANINIAI-NEORGANINIAI JUNGINIAI,
HETEROCIKLINIAI JUNGINIAI, NUKLEINO RŪGŠTYS IR
JŲ DRUSKOS, SULFAMIDAI

Description:

Organo-inorganic compounds, heterocyclic
compounds, nucleic acids and their salts, and
sulphonamides

515.4

Organiniai sieros junginiai
Organo-sulphur compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Organiniai sieros junginiai

Description:

Organo-sulphur compounds

515.42

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai
Thiocarbamates and dithiocarbamates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai

Description:

Thiocarbamates and dithiocarbamates

515.43

Tiuramo mono-, di-, arba tetrasulfidai
Thiuram mono-, di- or tetrasulphides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiuramo mono-, di-, arba tetrasulfidai

Description:

Thiuram mono-, di- or tetrasulphides

515.44

Metioninas
Methionine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metioninas

Description:

Methionine

515.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

515.5

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai
Other organo-inorganic compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

Description:

Other organo-inorganic compounds

515.6

Laktamai; heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)
Lactams; heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laktamai; heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra Description:
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tik deguonies heteroatomas (-ai)

atom(s) only

515.61

Laktamai
Lactams

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laktamai

Description:

Lactams

515.62

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai
Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

Description:

Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins

515.63

Kiti laktonai
Other lactones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti laktonai

Description:

Other lactones

515.69

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai, kurių
molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)

Description:

Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s)
only, n.e.s.

515.7

Kiti heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys
Other heterocyclic compounds; nucleic acids

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys

Description:

Other heterocyclic compounds; nucleic acids

515.71

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) ir nekondensuotas pirazolo žiedas (hidrintas arba
nehidrintas)
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, whether or not hydrogenated, in the
structure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto
heteroatomas (-ai) ir nekondensuotas pirazolo žiedas
(hidrintas arba nehidrintas)

Description:

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)
only, containing an unfused pyrazole ring, whether or
not hydrogenated, in the structure

515.72

Hidantoinas ir jo dariniai
Hydantoin and its derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidantoinas ir jo dariniai

Description:

Hydantoin and its derivatives
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515.73

Kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas imidazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas)
Other heterocyclic compounds containing an unfused imidazole ring, whether or not hydrogenated, in the structure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra
nekondensuotas imidazolo žiedas (hidrintas arba
nehidrintas)

Description:

Other heterocyclic compounds containing an unfused
imidazole ring, whether or not hydrogenated, in the
structure

515.74

Heterocikliniai junginiai, kuriuose yra tik azoto heteroatomas (-ai), su nekondensuotu piridino žiedu, hidrintu arba nehidrintu
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyridine ring, whether or not hydrogenated, in the
structure.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kuriuose yra tik azoto
heteroatomas (-ai), su nekondensuotu piridino žiedu,
hidrintu arba nehidrintu

Description:

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)
only, containing an unfused pyridine ring, whether or
not hydrogenated, in the structure.

515.75

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) ir chinolino arba izochinolino žiedinė sistema, hidrinta ar
nehidrinta, kuri papildomai nekondensuota
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing a quinoline or isoquinoline ring-system, whether or not
hydrogenated, not further fused.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto
heteroatomas (-ai) ir chinolino arba izochinolino
žiedinė sistema, hidrinta ar nehidrinta, kuri papildomai
nekondensuota

Description:

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)
only, containing a quinoline or isoquinoline ringsystem, whether or not hydrogenated, not further
fused.

515.76

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) ir pirimidino žiedas (hidrintas arba nehidrintas) ar piperazino
žiedas ar nekondensuotas triazino žiedas, hidrintas arba nehidrintas; nukleino rūgštys ir jų druskos
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine
ring, or an unfused traizine ring, whether or not hydrogenated, in the structure; nucleic acids and their salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto
heteroatomas (-ai) ir pirimidino žiedas (hidrintas arba
nehidrintas) ar piperazino žiedas ar nekondensuotas
triazino žiedas, hidrintas arba nehidrintas; nukleino
rūgštys ir jų druskos

Description:

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)
only, containing a pyrimidine ring (whether or not
hydrogenated) or piperazine ring, or an unfused
traizine ring, whether or not hydrogenated, in the
structure; nucleic acids and their salts

515.77

Kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
Other heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik
azoto heteroatomas (-ai)

Description:

Other heterocyclic compounds with nitrogen heteroatom(s) only

515.78

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra žiedinė fentiazino sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri papildomai nekondensuota
Heterocyclic compounds containing a phenothiazine ring-system, whether or not hydrogenated, not further fused

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra žiedinė
fentiazino sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri
papildomai nekondensuota

Description:

Heterocyclic compounds containing a phenothiazine
ring-system, whether or not hydrogenated, not further
fused
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515.79

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai
Heterocyclic compounds, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai

Description:

Heterocyclic compounds, n.e.s.

515.8

Sulfonamidai
Sulphonamides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sulfonamidai

Description:

Sulphonamides

516

KITI ORGANINIAI CHEMIKALAI
Other organic chemicals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI ORGANINIAI CHEMIKALAI

Description:

Other organic chemicals

516.1

Eteriai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, epoksidai, acetaliai ir pusacetaliai, taip pat halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti
jų dariniai
Ethers, alcohol peroxides, ether peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals, and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Eteriai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai,
epoksidai, acetaliai ir pusacetaliai, taip pat halogeninti,
sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti jų dariniai

Description:

Ethers, alcohol peroxides, ether peroxides, epoxides,
acetals and hemiacetals, and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.12

Acetaliai ir pusacetaliai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių grupių arba nėra, taip pat halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba
nitrozinti jų dariniai
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acetaliai ir pusacetaliai, kurių molekulėse yra kitų
deguoninių funkcinių grupių arba nėra, taip pat
halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti jų dariniai

Description:

Acetals and hemiacetals, whether or not with other
oxygen function, and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

516.13

Oksiranas (etilenoksidas)
Oxirane (ethylene oxide)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oksiranas (etilenoksidas)

Description:

Oxirane (ethylene oxide)

516.14

Metiloksiranas (propeno oksidas)
Methyloxirane (propylene oxide)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metiloksiranas (propeno oksidas)

Description:

Methyloxirane (propylene oxide)
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516.15

Kiti epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinario žiedu, taip pat halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti jų
dariniai
Other epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir
epoksieteriai su trinario žiedu, taip pat halogeninti,
sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti jų dariniai

Description:

Other epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and
epoxyethers, with a three-membered ring, and their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

516.16

Acikliniai, cikloalkaniniai, cikloalkeniniai, cikloterpeniniai ir aromatiniai eteriai; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti ar nitrozinti jų dariniai
Acyclic, cyclanic, cyclenic, cycloterpenic and aromatic ethers; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acikliniai, cikloalkaniniai, cikloalkeniniai, cikloterpeniniai Description:
ir aromatiniai eteriai; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti
ar nitrozinti jų dariniai

516.17

Eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai; alkoholių, eterių bei ketonų peroksidai; halogeninti, sulfoninti, nirtinti ar nitrozinti jų
dariniai
Ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols; alcohol, ether, ketone peroxides; their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai;
alkoholių, eterių bei ketonų peroksidai; halogeninti,
sulfoninti, nirtinti ar nitrozinti jų dariniai

Description:

Ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols;
alcohol, ether, ketone peroxides; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

516.2

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidų, ketono ir chinono funkcinė grupė
Aldehyde-, ketone- and quinone-function compounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidų, ketono ir
chinono funkcinė grupė

Description:

Aldehyde-, ketone- and quinone-function compounds

516.21

Acikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
Acyclic aldehydes without other oxygen function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acikliniai aldehidai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių

Description:

Acyclic aldehydes without other oxygen function

516.22

Kiti aldehidai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių grupių arba nėra; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidai
Other aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti aldehidai, kurių molekulėse yra kitų deguoninių
Description:
funkcinių grupių arba nėra; cikliniai aldehidų polimerai;
paraformaldehidai
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516.23

Acetonas
Acetone

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Acetonas

Description:

Acetone

516.24

Butanonas (etilmetilketonas)
Butanone (ethyl methyl ketone)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Butanonas (etilmetilketonas)

Description:

Butanone (ethyl methyl ketone)

516.25

Kiti acikliniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
Other acyclic ketones without other oxygen function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti acikliniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių

Description:

Other acyclic ketones without other oxygen function

516.26

Produktų, klasifikuojamų 516.21 ir 516.22 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of the products of headings 516.21 and 516.22

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Produktų, klasifikuojamų 516.21 ir 516.22 pozicijoje,
halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of the products of headings 516.21 and
516.22

516.27

Kamparas
Camphor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kamparas

Description:

Camphor

516.28

Kiti cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių
Other cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai
ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių
funkcinių grupių

Description:

Other cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones
without other oxygen function

516.29

Aromatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; ketoalkoholiai, ketoaldehidai, ketofenoliai ir ketonai,
kurių molekulėse yra kitų deguoninių funkcinių grupių; chinonai; ketono ir chinono halogeninti, sulfoninti, nirtinti ar nitrozinti dariniai
Aromatic ketones without other oxygen function; ketone-alcohols, ketone-aldehydes, ketone-phenols and ketones with other oxygen
function; quinones; halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of ketones and quinones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aromatiniai ketonai, kurių molekulėse nėra kitų
deguoninių funkcinių grupių; ketoalkoholiai,
ketoaldehidai, ketofenoliai ir ketonai, kurių molekulėse
yra kitų deguoninių funkcinių grupių; chinonai; ketono
ir chinono halogeninti, sulfoninti, nirtinti ar nitrozinti

Description:

Aromatic ketones without other oxygen function;
ketone-alcohols, ketone-aldehydes, ketone-phenols
and ketones with other oxygen function; quinones;
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of ketones and quinones
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dariniai
516.3

Nemetalų neorganinių rūgščių esteriai ir jų druskos, ir jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai
Esters of inorganic acids of non-metals and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemetalų neorganinių rūgščių esteriai ir jų druskos, ir
jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai

Description:

Esters of inorganic acids of non-metals and their salts,
and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

516.31

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos (įskaitant laktofosfatus) halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti jų dariniai
Phosphoric esters and their salts (including lactophosphates); their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos (įskaitant
laktofosfatus) halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba
nitrozinti jų dariniai

Description:

Phosphoric esters and their salts (including
lactophosphates); their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

516.39

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba
nitrozinti dariniai:
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus
vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų
halogeninti, sulfoninti, nirtinti arba nitrozinti dariniai:

Description:

Esters of other inorganic acids of non-metals
(excluding esters of hydrogen halides) and their salts;
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

516.9

Niekur kitur nepriskirti organiniai chemikalai
Organic chemicals, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti organiniai chemikalai

Description:

Organic chemicals, n.e.s.

516.91

Fermentai (enzimai); niekur kitur nepriskirti paruošti fermentai (enzimai)
Enzymes; prepared enzymes, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fermentai (enzimai); niekur kitur nepriskirti paruošti
fermentai (enzimai)

Description:

Enzymes; prepared enzymes, n.e.s.

516.92

Chemiškai gryni cukrūs (išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę); cukrų eteriai ir cukrų esteriai bei jų druskos (išskyrus
produktus, klasifikuojamus 541.4, 541.5 arba 541.61 pozicijose)
Sugars, pure (other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose); sugar ethers and sugar esters, and their salts (other than
products of subgroups 541.4 and 541.5 or heading 541.61)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chemiškai gryni cukrūs (išskyrus sacharozę, laktozę,
maltozę, gliukozę ir fruktozę); cukrų eteriai ir cukrų
esteriai bei jų druskos (išskyrus produktus,
klasifikuojamus 541.4, 541.5 arba 541.61 pozicijose)

Description:

Sugars, pure (other than sucrose, lactose, maltose,
glucose and fructose); sugar ethers and sugar esters,
and their salts (other than products of subgroups 541.4
and 541.5 or heading 541.61)
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516.99

Kiti organiniai junginiai
Other organic compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti organiniai junginiai

Description:

Other organic compounds

52

NEORGANINIAI CHEMIKALAI
Inorganic chemicals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NEORGANINIAI CHEMIKALAI

Description:

Inorganic chemicals

522

Neorganiniai cheminiai elementai, oksidai ir halogeninės druskos
Inorganic chemical elements, oxides and halogen salts

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Neorganiniai cheminiai elementai, oksidai ir
halogeninės druskos

Description:

Inorganic chemical elements, oxides and halogen salts

522.1

Kita, niekur kitur nepriskirta, anglis (įskaitant suodžius)
Carbon (including carbon black), n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, anglis (įskaitant suodžius)

Description:

Carbon (including carbon black), n.e.s.

522.2

Kiti cheminiai elementai
Other chemical elements

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti cheminiai elementai

Description:

Other chemical elements

522.21

Vandenilis, inertinės dujos, azotas ir deguonis
Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandenilis, inertinės dujos, azotas ir deguonis

Description:

Hydrogen, rare gases, nitrogen and oxygen

522.22

Selenas, telūras, fosforas, arsenas ir boras
Selenium, tellurium, phosphorus, arsenic and boron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Selenas, telūras, fosforas, arsenas ir boras

Description:

Selenium, tellurium, phosphorus, arsenic and boron

522.23

Silicis
Silicon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silicis

Description:

Silicon

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

160/601

SITC 4 red.

522.24

Chloras
Chlorine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chloras

Description:

Chlorine

522.25

Fluoras, bromas ir jodas
Fluorine, bromine and iodine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fluoras, bromas ir jodas

Description:

Fluorine, bromine and iodine

522.26

Siera, sublimuota arba nusodinta; koloidinė siera
Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siera, sublimuota arba nusodinta; koloidinė siera

Description:

Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

522.27

Gyvsidabris
Mercury

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvsidabris

Description:

Mercury

522.28

Natris
Sodium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natris

Description:

Sodium

522.29

Kalcis, stroncis ir baris; retųjų žemių metalai (lantanoidai), skandis, itris ir šarminiai arba šarminių žemių metalai, tarpusavyje sumaišyti
arba nesumaišyti, sulydyti ar nesulydyti
Calcium, strontium and barium; rare earth metals, scandium, yttrium and alkali or alkaline-earth metals, whether or not intermixed or
interalloyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalcis, stroncis ir baris; retųjų žemių metalai
(lantanoidai), skandis, itris ir šarminiai arba šarminių
žemių metalai, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti,
sulydyti ar nesulydyti

Description:

Calcium, strontium and barium; rare earth metals,
scandium, yttrium and alkali or alkaline-earth metals,
whether or not intermixed or interalloyed

522.3

Neorganinės rūgštys ir neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi
Inorganic acids and inorganic oxygen compounds of non-metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neorganinės rūgštys ir neorganiniai nemetalų junginiai Description:
su deguonimi
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522.31

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis) chlorsulfato rūgštis
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis) chlorsulfato
rūgštis

Description:

Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric
acid

522.32

Sieros rūgštis; oleumas
Sulphuric acid; oleum

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sieros rūgštis; oleumas

Description:

Sulphuric acid; oleum

522.33

Azoto rūgštis; sieros ir azoto rūgščių mišiniai
Nitric acid; sulphonitric acids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Azoto rūgštis; sieros ir azoto rūgščių mišiniai

Description:

Nitric acid; sulphonitric acids

522.34

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis ir polifosforo rūgštys
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis ir polifosforo
rūgštys

Description:

Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and
polyphosphoric acids

522.35

Boro oksidai; boro rūgštys
Oxides of boron; boric acids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Boro oksidai; boro rūgštys

Description:

Oxides of boron; boric acids

522.36

Kitos neorganinės rūgštys
Other inorganic acids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos neorganinės rūgštys

Description:

Other inorganic acids

522.37

Silicio dioksidas
Silicon dioxide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silicio dioksidas

Description:

Silicon dioxide

522.39

Kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi
Other inorganic oxygen compounds of non-metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

Description:

Other inorganic oxygen compounds of non-metals
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522.4

Nemetalų halogeno arba sieros junginiai
Halogen or sulphur compounds of non-metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemetalų halogeno arba sieros junginiai

Description:

Halogen or sulphur compounds of non-metals

522.41

Nemetalų halogenidai ir oksihalogenidai
Halides and halide oxides of non-metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemetalų halogenidai ir oksihalogenidai

Description:

Halides and halide oxides of non-metals

522.42

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas
Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

Description:

Sulphides of non-metals; commercial phosphorus
trisulphide

522.5

Cinko, chromo, mangano, geležies, kobalto, titano ir švino oksidai
Oxides of zinc, chromium, manganese, iron, cobalt, titanium and lead

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cinko, chromo, mangano, geležies, kobalto, titano ir
švino oksidai

Description:

Oxides of zinc, chromium, manganese, iron, cobalt,
titanium and lead

522.51

Cinko oksidai; cinko peroksidas
Zinc oxide; zinc peroxide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko oksidai; cinko peroksidas

Description:

Zinc oxide; zinc peroxide

522.52

Chromo oksidai ir hidroksidai
Chromium oxides and hydroxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chromo oksidai ir hidroksidai

Description:

Chromium oxides and hydroxides

522.53

Mangano oksidai
Manganese oxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mangano oksidai

Description:

Manganese oxides

522.54

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kuriuose geležies oksidas, sudaro ne mažiau kaip 70% masės
sujungtosios geležies, išreikštos kaip Fe2O3
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by weight of combined iron evaluated as Fe203

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai
(mineraliniai pigmentai), kuriuose geležies oksidas,
sudaro ne mažiau kaip 70% masės sujungtosios
geležies, išreikštos kaip Fe2O3

Description:

Iron oxides and hydroxides; earth colours containing
70% or more by weight of combined iron evaluated as
Fe203

522.55

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai
Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto
oksidai

Description:

Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt
oxides

522.56

Titano oksidai
Titanium oxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Titano oksidai

Description:

Titanium oxides

522.57

Švino oksidai; raudonasis ir oranžinis švino surikas
Lead oxides; red lead and orange lead

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švino oksidai; raudonasis ir oranžinis švino surikas

Description:

Lead oxides; red lead and orange lead

522.6

Kitos neorganinės bazės ir metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai
Other inorganic bases and metal oxides, hydroxides and peroxides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos neorganinės bazės ir metalų oksidai, hidroksidai ir Description:
peroksidai

522.61

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis tirpalas
Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis tirpalas

Description:

Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

522.62

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė soda)
Sodium hydroxide (caustic soda), solid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kietasis natrio hidroksidas (kaustinė soda)

Description:

Sodium hydroxide (caustic soda), solid

522.63

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas (natrio šarmas)
Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or liquid soda)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandeninis natrio hidroksido tirpalas (natrio šarmas)

Description:

Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or
liquid soda)
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522.64

Kalio hidroksidas (kalio šarmas) natrio ir kalio peroksidai
Potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalio hidroksidas (kalio šarmas) natrio ir kalio
peroksidai

Description:

Potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of
sodium or potassium

522.65

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio ir bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai
Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides of strontium or barium.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio ir bario
oksidai, hidroksidai ir peroksidai

Description:

Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides,
hydroxides and peroxides of strontium or barium.

522.66

Aliuminio hidroksidas
Aluminium hydroxide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio hidroksidas

Description:

Aluminium hydroxide

522.67

Apibrėžtos arba neapibrėžtos cheminės sandaros dirbtinis korundas
Artificial corundum, whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apibrėžtos arba neapibrėžtos cheminės sandaros
dirbtinis korundas

Description:

Artificial corundum, whether or not chemically defined

522.68

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei neorganinės jų druskos
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei neorganinės jų
druskos

Description:

Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts

522.69

Kitos neorganinės bazės; kiti nepriskirti, metalų oksidai, hidroksidai bei peroksidai
Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos neorganinės bazės; kiti nepriskirti, metalų oksidai, Description:
hidroksidai bei peroksidai

523

NEORGANINIŲ RŪGŠČIŲ IR METALO DRUSKOS IR PEROKSIDRUSKOS
Salts and peroxysalts of inorganic acids and metals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEORGANINIŲ RŪGŠČIŲ IR METALO DRUSKOS IR
PEROKSIDRUSKOS

Description:

Salts and peroxysalts of inorganic acids and metals

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides
and peroxides

165/601

SITC 4 red.

523.1

Fluoridai; fluorosilikatai, fluoroaliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos
Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fluoridai; fluorosilikatai, fluoroaliuminatai ir kitos
kompleksinės fluoro druskos

Description:

Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other
complex fluorine salts

523.2

Chloridai, oksichloridai ir hidroksichloridai; bromidai ir oksibromidai; jodidai ir oksijodidai
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Chloridai, oksichloridai ir hidroksichloridai; bromidai ir
oksibromidai; jodidai ir oksijodidai

Description:

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides;
bromides and bromide oxides; iodides and iodide
oxides

523.21

Amonio chloridas
Ammonium chloride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amonio chloridas

Description:

Ammonium chloride

523.22

Kalcio chloridas
Calcium chloride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalcio chloridas

Description:

Calcium chloride

523.29

Kiti chloridai, oksichloridai ir hidroksichloridai; bromidai ir oksibromidai; jodidai ir oksijodidai
Other chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti chloridai, oksichloridai ir hidroksichloridai; bromidai Description:
ir oksibromidai; jodidai ir oksijodidai

523.3

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hibromitai; chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai
Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites; chlorates and perchlorates; bromates and perbromates;
chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai;
hibromitai; chloratai ir perchloratai; bromatai ir
perbromatai; jodatai ir perjodatai

Description:

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite;
chlorites; hypobromites; chlorates and perchlorates;
bromates and perbromates; chlorates and perchlorates;
bromates and perbromates; iodates and periodates

523.31

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai
Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai;
hipobromitai

Description:

Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite;
chlorites; hypobromites
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523.32

Natrio chloratai
Chlorates of sodium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natrio chloratai

Description:

Chlorates of sodium

523.39

Kiti chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai
Other chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai;
jodatai ir perjodatai

Description:

Other chlorates and perchlorates; bromates and
perbromates; iodates and periodates

523.4

Sulfidai, polisulfidai, ditionitai, sulfoksilatai, sulfitai, tiosulfatai, sulfatai, alūnai ir peroksosulfatai (persulfatai)
Sulphides, polysulphides, dithionites, sulphoxylates, sulphites, thiosulphates, sulphates, alums and peroxosulphates (persulphates)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sulfidai, polisulfidai, ditionitai, sulfoksilatai, sulfitai,
Description:
tiosulfatai, sulfatai, alūnai ir peroksosulfatai (persulfatai)

523.41

Natrio sulfidai
Sodium sulphides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natrio sulfidai

Description:

Sodium sulphides

523.42

Kiti sulfidai; polisulfidai
Other sulphides; polysulphides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sulfidai; polisulfidai

Description:

Other sulphides; polysulphides

523.43

Ditionitai ir sulfoksilatai
Dithionites and sulphoxylates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ditionitai ir sulfoksilatai

Description:

Dithionites and sulphoxylates

523.44

Sulfitai; tiosulfitai
Sulphites; thiosulphates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sulfitai; tiosulfitai

Description:

Sulphites; thiosulphates

523.45

Natrio sulfatai
Sodium sulphates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Natrio sulfatai

Description:

Sodium sulphates

523.49

Kiti sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)
Other sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

Description:

Other sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates)

523.5

Nitritai; nitratai
Nitrites; nitrates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nitritai; nitratai

Description:

Nitrites; nitrates

523.51

Nitritai
Nitrites

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nitritai

Description:

Nitrites

523.52

Kalio nitratas
Potassium nitrate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalio nitratas

Description:

Potassium nitrate

523.59

Kiti nitratai
Other nitrates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nitratai

Description:

Other nitrates

523.6

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai), fosfatai ir polifosfatai
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates and polyphosphates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai), fosfatai ir
polifosfatai

Description:

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates
(phosphites), phosphates and polyphosphates

523.61

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)
Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)

Description:

Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates
(phosphites)
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523.63

Kiti fosfatai
Other phosphates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti fosfatai

Description:

Other phosphates

523.64

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)
Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natrio trifosfatas (natrio tripolifosfatas)

Description:

Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)

523.65

Kiti polifosfatai
Other polyphosphates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti polifosfatai

Description:

Other polyphosphates

523.7

Karbonatai; peroksokarbonatai; techninis amonio karbonatas, turintis amonio karbamato
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karbonatai; peroksokarbonatai; techninis amonio
karbonatas, turintis amonio karbamato

Description:

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates);
commercial ammonium carbonate containing
ammonium carbamate.

523.72

Neutralus natrio karbonatas (dinatrio karbonatas)
Neutral sodium carbonate (disodium carbonate)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neutralus natrio karbonatas (dinatrio karbonatas)

Description:

Neutral sodium carbonate (disodium carbonate)

523.73

Natrio hidrokarbonatas (natrio bikarbonatas)
Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natrio hidrokarbonatas (natrio bikarbonatas)

Description:

Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

523.74

Kalio karbonatai
Potassium carbonates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalio karbonatai

Description:

Potassium carbonates

523.79

Kiti karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai)
Other carbonates; peroxocarbonates (percarbonates)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai)

Description:

Other carbonates; peroxocarbonates (percarbonates)
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523.8

Kitos neorganinių rūgščių metalų druskos ir peroksidruskos
Other metal salts and peroxysalts of inorganic acids

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos neorganinių rūgščių metalų druskos ir
peroksidruskos

Description:

Other metal salts and peroxysalts of inorganic acids

523.81

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai
Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai

Description:

Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

523.83

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai
Silicates; commercial alkali metal silicates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

Description:

Silicates; commercial alkali metal silicates

523.84

Boratai; peroksoboratai (perboratai)
Borates; peroxoborates (perborates)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

Description:

Borates; peroxoborates (perborates)

523.89

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neapibūdintus),
išskyrus azidus
Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos Description:
(įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu
apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

524

KITI NEORGANINIAI CHEMIKALAI; TAURIŲJŲ METALŲ ORGANINIAI IR NEORGANINIAI JUNGINIAI
Other inorganic chemicals; organic and inorganic compounds of precious metals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI NEORGANINIAI CHEMIKALAI; TAURIŲJŲ METALŲ
ORGANINIAI IR NEORGANINIAI JUNGINIAI

Description:

Other inorganic chemicals; organic and inorganic
compounds of precious metals

524.3

Metalo rūgščių druskos; tauriųjų metalų organiniai ir neorganiniai junginiai
Salts of metal acids; organic and inorganic compounds of precious metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo rūgščių druskos; tauriųjų metalų organiniai ir
neorganiniai junginiai

Description:

Salts of metal acids; organic and inorganic compounds
of precious metals
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524.31

Oksometalų ir peroksometalų rūgščių druskos
Salts of oxometallic or peroxometallic acids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oksometalų ir peroksometalų rūgščių druskos

Description:

Salts of oxometallic or peroxometallic acids

524.32

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti;
tauriųjų metalų amalgamos
Colloidal precious metals; compounds, inorganic or organic, of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of
precious metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai
tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti
arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

Description:

Colloidal precious metals; compounds, inorganic or
organic, of precious metals, whether or not chemically
defined; amalgams of precious metals

524.9

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai ir organiniai chemijos produktai
Inorganic and organic chemical products, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai ir organiniai
chemijos produktai

Description:

Inorganic and organic chemical products, n.e.s.

524.91

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas
Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba
nesukietintas

Description:

Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea

524.92

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti (išskyrus ferofosforą)
Phosphides, whether or not chemically defined (excluding ferrophosphorus)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti (išskyrus ferofosforą)

Description:

Phosphides, whether or not chemically defined
(excluding ferrophosphorus)

524.93

Kalcio karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
Calcium carbide, whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalcio karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti

Description:

Calcium carbide, whether or not chemically defined

524.94

Karbidai (išskyrus kalcio karbidą), chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
Carbides (other than calcium carbide), whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karbidai (išskyrus kalcio karbidą), chemijos atžvilgiu
apibūdinti arba neapibūdinti

Description:

Carbides (other than calcium carbide), whether or not
chemically defined
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524.95

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos
atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

Description:

Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether
or not chemically defined

524.96

Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai, išskyrus amalgamas
Compounds, inorganic or organic, of mercury, excluding amalgams

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai,
išskyrus amalgamas

Description:

Compounds, inorganic or organic, of mercury,
excluding amalgams

524.99

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo
vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos (išskyrus tauriųjų metalų
amalgamas)
Inorganic compounds, n.e.s. (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air, whether or not rare gases
have been removed; compressed air; amalgams (other than amalgams of precious metals)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai junginiai (įskaitant
distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti,
taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras
(išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų);
suspaustas oras; amalgamos (išskyrus tauriųjų metalų
amalgamas)

Description:

Inorganic compounds, n.e.s. (including distilled or
conductivity water and water of similar purity); liquid
air, whether or not rare gases have been removed;
compressed air; amalgams (other than amalgams of
precious metals)

525

RADIOAKTYVIOSIOS IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS
Radioactive and associated materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RADIOAKTYVIOSIOS IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS

Description:

Radioactive and associated materials

525.1

Radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji izotopai (įskaitant daliuosius ir atsinaujinančius cheminius elementus ir izotopus) bei
jų junginiai; mišiniai ir atliekos, kurių sudėtyje yra šių produktų
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their
compounds; mixtures and residues containing these products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji
izotopai (įskaitant daliuosius ir atsinaujinančius
cheminius elementus ir izotopus) bei jų junginiai;
mišiniai ir atliekos, kurių sudėtyje yra šių produktų

Description:

Radioactive chemical elements and radioactive
isotopes (including the fissile or fertile chemical
elements and isotopes) and their compounds; mixtures
and residues containing these products

525.11

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)), keramikos produktai ir mišiniai, junginiai,
kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių
Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium
or natural uranium compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos
(įskaitant kermetus (metalo keramiką)), keramikos
produktai ir mišiniai, junginiai, kurių sudėtyje yra
gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

Description:

Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions
(including cermets), ceramic products and mixtures
containing natural uranium or natural uranium
compounds
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525.13

Uranas, įsodrintas U 235, ir jo junginiai; plutonis ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)), keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano, įsodrinto U 235, plutonio arba šių produktų junginių
Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic
products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Uranas, įsodrintas U 235, ir jo junginiai; plutonis ir jo
Description:
junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus
(metalo keramiką)), keramikos produktai ir mišiniai,
kurių sudėtyje yra urano, įsodrinto U 235, plutonio arba
šių produktų junginių

525.15

Uranas, kuriame sumažintas U 235, ir jo junginiai; toris ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)),
keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235, torio arba šių produktų junginių
Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products
and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Uranas, kuriame sumažintas U 235, ir jo junginiai; toris
ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus
(metalo keramiką)), keramikos produktai ir mišiniai,
kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235,
torio arba šių produktų junginių

Description:

Uranium depleted in U 235 and its compounds;
thorium and its compounds; alloys, dispersions
(including cermets), ceramic products and mixtures
containing uranium depleted in U 235, thorium or
compounds of these products

525.17

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro
elementai (kasetės)

Description:

Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear
reactors

525.19

Niekur kitur nepriskirti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)),
keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių; radioaktyviosios atliekos
Radioactive elements and isotopes and their compounds, n.e.s.; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures
containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti radioaktyvieji elementai,
izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant
kermetus (metalo keramiką)), keramikos produktai ir
mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba
junginių; radioaktyviosios atliekos

Description:

Radioactive elements and isotopes and their
compounds, n.e.s.; alloys, dispersions (including
cermets), ceramic products and mixtures containing
these elements, isotopes or compounds; radioactive
residues

525.9

Stabilūs izotopai ir jų junginiai; retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai
junginiai
Stable isotopes and their compounds; compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures
of these metals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stabilūs izotopai ir jų junginiai; retųjų žemių metalų
(lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių
neorganiniai arba organiniai junginiai

Description:

Stable isotopes and their compounds; compounds,
inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or
of scandium or of mixtures of these metals
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525.91

Izotopai (išskyrus klasifikuojamus 525.1 pozicijoje); šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti
Isotopes (other than those of subgroup 525.1); compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Izotopai (išskyrus klasifikuojamus 525.1 pozicijoje); šių
izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai,
chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

Description:

Isotopes (other than those of subgroup 525.1);
compounds, inorganic or organic, of such isotopes,
whether or not chemically defined

525.95

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai
Compounds, inorganic or organic, of rare earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio
bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai
junginiai

Description:

Compounds, inorganic or organic, of rare earth metals,
of yttrium or of scandium or of mixtures of these
metals

53

DAŽYMO IR RAUGINIMO MEDŽIAGOS BEI DAŽAI
Dyeing, tanning and colouring materials

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

DAŽYMO IR RAUGINIMO MEDŽIAGOS BEI DAŽAI

Description:

Dyeing, tanning and colouring materials

531

SINTETINĖS ORGANINĖS DAŽIOSIOS MEDŽIAGOS IR DAŽALAI BEI JŲ PAGRINDU PAGAMINTI PREPARATAI
Synthetic organic colouring matter and colour lakes, and preparations based thereon

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SINTETINĖS ORGANINĖS DAŽIOSIOS MEDŽIAGOS IR
DAŽALAI BEI JŲ PAGRINDU PAGAMINTI PREPARATAI

Description:

Synthetic organic colouring matter and colour lakes,
and preparations based thereon

531.1

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų
pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Synthetic organic colouring matter and preparations
based thereon

531.11

Dispersiniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Disperse dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dispersiniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti
preparatai

Description:

Disperse dyes and preparations based thereon

531.12

Rūgštiniai dažikliai, metalizuoti arba nemetalizuoti, ir jų pagrindu pagaminti preparatai; kandikiniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti
preparatai
Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rūgštiniai dažikliai, metalizuoti arba nemetalizuoti, ir jų Description:
pagrindu pagaminti preparatai; kandikiniai dažikliai ir
jų pagrindu pagaminti preparatai

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Acid dyes, whether or not premetallized, and
preparations based thereon; mordant dyes and
preparations based thereon
174/601

SITC 4 red.

531.13

Baziniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Basic dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Baziniai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Basic dyes and preparations based thereon

531.14

Tiesioginiai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Direct dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiesioginiai dažikliai ir jų pagrindu pagaminti
preparatai

Description:

Direct dyes and preparations based thereon

531.15

Kubiniai dažikliai (įskaitant naudojamus kaip pigmentai) ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kubiniai dažikliai (įskaitant naudojamus kaip
pigmentai) ir jų pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Vat dyes (including those usable in that state as
pigments) and preparations based thereon

531.16

Chemiškai aktyvūs dažikliai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Reactive dyes and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chemiškai aktyvūs dažikliai ir jų pagrindu pagaminti
preparatai

Description:

Reactive dyes and preparations based thereon

531.17

Pigmentai ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Pigments and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pigmentai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Pigments and preparations based thereon

531.19

Kitos sintetinės organinės dažiosios medžiagos (įskaitant dažymo medžiagų, klasifikuojamų ne mažiau kaip dviejose 531.1 pogrupio
pozicijose, mišinius)
Other synthetic organic colouring matter (including mixtures of colouring matter falling within two or more of the headings of
subgroup 531.1)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos sintetinės organinės dažiosios medžiagos
(įskaitant dažymo medžiagų, klasifikuojamų ne mažiau
kaip dviejose 531.1 pogrupio pozicijose, mišinius)

Description:

Other synthetic organic colouring matter (including
mixtures of colouring matter falling within two or more
of the headings of subgroup 531.1)

531.2

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti
arba neapibūdinti; dažalai ir preparatai, kuriuose jie yra pagrindinės sudedamosios dalys
Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or luminophores, whether or not chemically defined;
colour lakes and preparations based thereon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinimo medžiagos arba
liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba

Description:

Synthetic organic products of a kind used as
fluorescent brightening agents or luminophores,
whether or not chemically defined; colour lakes and
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neapibūdinti; dažalai ir preparatai, kuriuose jie yra
pagrindinės sudedamosios dalys

preparations based thereon

531.21

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti
arba neapibūdinti
Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinimo medžiagos arba
liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti

Description:

Synthetic organic products of a kind used as
fluorescent brightening agents or as luminophores,
whether or not chemically defined

531.22

Dažalai; jų pagrindu pagaminti preparatai
Colour lakes; preparations based on colour lakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dažalai; jų pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Colour lakes; preparations based on colour lakes

532

DAŽYMO IR RAUGINIMO EKSTRAKTAI IR SINTETINĖS RAUGINIMO MEDŽIAGOS
Dyeing and tanning extracts, and synthetic tanning materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DAŽYMO IR RAUGINIMO EKSTRAKTAI IR SINTETINĖS
RAUGINIMO MEDŽIAGOS

Description:

Dyeing and tanning extracts, and synthetic tanning
materials

532.2

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai
Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their derivatives; colouring matter of vegetable or animal origin and preparations
based thereon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų dariniai;
augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos ir jų
pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their
derivatives; colouring matter of vegetable or animal
origin and preparations based thereon

532.21

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos,
eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Description:

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their
salts, ethers, esters and other derivatives

532.22

Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos (įskaitant dažiuosius ekstraktus, bet išskyrus gyvūnines anglis), chemijos atžvilgiu
apibūdintos arba neapibūdintos; jų pagrindu pagaminti preparatai
Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically
defined; preparations based on colouring matter of vegetable or animal origin.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos
(įskaitant dažiuosius ekstraktus, bet išskyrus gyvūnines
anglis), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba
neapibūdintos; jų pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Colouring matter of vegetable or animal origin
(including dyeing extracts but excluding animal black),
whether or not chemically defined; preparations based
on colouring matter of vegetable or animal origin.
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532.3

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra
gamtinių rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai) parengiamojo rauginimo preparatai
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning
substances; enzymatic preparations for pre-tanning

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos;
neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo
preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra gamtinių
rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai)
parengiamojo rauginimo preparatai

Description:

Synthetic organic tanning substances; inorganic
tanning substances; tanning preparations, whether or
not containing natural tanning substances; enzymatic
preparations for pre-tanning

532.31

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos
Synthetic organic tanning substances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos

Description:

Synthetic organic tanning substances

532.32

Neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra gamtinių rauginimo medžiagų; fermentiniai
(enziminiai) parengiamojo rauginimo preparatai)
Inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for
pre-tanning.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo
preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra gamtinių
rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai)
parengiamojo rauginimo preparatai)

Description:

Inorganic tanning substances; tanning preparations,
whether or not containing natural tanning substances;
enzymatic preparations for pre-tanning.

533

PIGMENTAI, DAŽAI, LAKAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS
Pigments, paints, varnishes and related materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIGMENTAI, DAŽAI, LAKAI IR PANAŠIOS MEDŽIAGOS

Description:

Pigments, paints, varnishes and related materials

533.1

Kitos dažiosios medžiagos; kiti, niekur kitur nepriskirti, preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra dažioji medžiaga; neorganiniai
produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
Other colouring matter; preparations based on colouring matter, n.e.s.; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or
not chemically defined

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos dažiosios medžiagos; kiti, niekur kitur nepriskirti,
preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra
dažioji medžiaga; neorganiniai produktai, naudojami
kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba
neapibūdinti

Description:

Other colouring matter; preparations based on
colouring matter, n.e.s.; inorganic products of a kind
used as luminophores, whether or not chemically
defined

533.11

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra titano dioksidas
Pigments and preparations based on titanium dioxide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji
dalis yra titano dioksidas

Description:

Pigments and preparations based on titanium dioxide
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533.12

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra chromo junginiai
Pigments and preparations based on chromium compounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji
dalis yra chromo junginiai

Description:

Pigments and preparations based on chromium
compounds

533.14

Ultramarinas ir jo pagrindu pagaminti preparatai
Ultramarine and preparations based thereon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ultramarinas ir jo pagrindu pagaminti preparatai

Description:

Ultramarine and preparations based thereon

533.15

Litoponas ir kiti pigmentai bei preparatai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra cinko sulfidas
Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Litoponas ir kiti pigmentai bei preparatai, kurių
pagrindinė sudedamoji dalis yra cinko sulfidas

Description:

Lithopone and other pigments and preparations based
on zinc sulphide

533.17

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos ir kiti preparatai
Colouring matter and other preparations, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos ir kiti
preparatai

Description:

Colouring matter and other preparations, n.e.s.

533.18

Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai
Inorganic products of a kind used as luminophores

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai

Description:

Inorganic products of a kind used as luminophores

533.2

Spaustuviniai dažai
Printing ink

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spaustuviniai dažai

Description:

Printing ink

533.21

Juodi spaustuviniai dažai
....black

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juodi spaustuviniai dažai

Description:

....black

533.29

Kiti spaustuviniai dažai, išskyrus juodus
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti spaustuviniai dažai, išskyrus juodus

533.4

Dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus); plastikų tirpalai; paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai;
pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribsnius), disperguoti nevandeninėje terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami
dažų (įskaitant emalius) gamyboje; spaudos folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); plastics in solution; prepared water pigments of a kind used for
finishing leather; pigments (including metal powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind
used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for
retail sale

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius
Description:
dažus); plastikų tirpalai; paruošti vandeniniai pigmentai,
naudojami odų apdailai; pigmentai (įskaitant metalo
miltelius ir dribsnius), disperguoti nevandeninėje
terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą,
naudojami dažų (įskaitant emalius) gamyboje; spaudos
folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos,
suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes

533.41

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti
gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed
or dissolved in an aqueous medium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių
pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai
arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai,
disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje

Description:

Paints and varnishes (including enamels and lacquers)
based on synthetic polymers or chemically modified
natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous
medium

533.42

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti
gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; plastikų tirpalai
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed
or dissolved in a non-aqueous medium; plastics in solution

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių
pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai
arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai,
disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje;
plastikų tirpalai

Description:

Paints and varnishes (including enamels and lacquers)
based on synthetic polymers or chemically modified
natural polymers, dispersed or dissolved in a nonaqueous medium; plastics in solution

533.43

Kiti dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus); paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai
Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius Description:
dažus); paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų
apdailai

533.44

Pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribsnius), disperguoti nevandeninėje terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami
dažų (įskaitant emalius) gamyboje; spaudos folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba supakuotos į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Pigments (including metal powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the
manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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Description:

....other

Paints and varnishes (including enamels, lacquers and
distempers); plastics in solution; prepared water
pigments of a kind used for finishing leather; pigments
(including metal powders and flakes) dispersed in nonaqueous media, in liquid or paste form, of a kind used
in the manufacture of paints (including enamels);
stamping foils; dyes and other colouring matter put up
in forms or packings for retail sale

Other paints and varnishes (including enamels,
lacquers and distempers); prepared water pigments of
a kind used for finishing leather
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribsnius),
disperguoti nevandeninėje terpėje, turintys skysčio
arba pastos pavidalą, naudojami dažų (įskaitant
emalius) gamyboje; spaudos folija; dažikliai ir kitos
dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

533.5

Dažieji preparatai, naudojami keramikos, emalio ir stiklo pramonėje; dažai, skirti dailei, sikatyvai ir mastikos
Colouring preparations of a kind used in the ceramic, enamelling and glass industries; artists' colours, paint driers and mastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dažieji preparatai, naudojami keramikos, emalio ir
stiklo pramonėje; dažai, skirti dailei, sikatyvai ir
mastikos

Description:

Colouring preparations of a kind used in the ceramic,
enamelling and glass industries; artists' colours, paint
driers and mastics

533.51

Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir paruošti dažai, stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai (šlikeriai), skysti blizgikliai ir panašūs
preparatai, naudojami keramikos, emaliuotų dirbinių ir stiklo pramonėje; stiklo fritas ir kitas stiklas, turintis miltelių, granulių arba
dribsnių pavidalą
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), 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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir paruošti
Description:
dažai, stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai (šlikeriai),
skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, naudojami
keramikos, emaliuotų dirbinių ir stiklo pramonėje; stiklo
fritas ir kitas stiklas, turintis miltelių, granulių arba
dribsnių pavidalą

533.52

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir
panašūs dažai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kaušeliuose ir panašiai suformuoti arba supakuoti
Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or
in similar forms or packings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo
priemonės, pramogoms skirti dažai ir panašūs dažai,
pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose,
buteliuose, kaušeliuose ir panašiai suformuoti arba
supakuoti

Description:

Artists', students' or signboard painters' colours,
modifying tints, amusement colours and the like, in
tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or
packings

533.53

Paruošti sikatyvai (džiovikliai)
Prepared driers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruošti sikatyvai (džiovikliai)

Description:

Prepared driers

533.54

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai; ugniai neatsparios fasadų, vidinių sienų,
grindų, lubų arba panašios dangos
Glaziers' putty; grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing
preparations for fańades, indoor walls, floors, ceilings or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai,
sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai; ugniai

Description:

Glaziers' putty; grafting putty, resin cements, caulking
compounds and other mastics; painters' fillings; non-
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Description:

Pigments (including metal powders and flakes)
dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste
form, of a kind used in the manufacture of paints
(including enamels); stamping foils; dyes and other
colouring matter put up in forms or packings for retail
sale

Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared
colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips),
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
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neatsparios fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba
panašios dangos

refractory surfacing preparations for fańades, indoor
walls, floors, ceilings or the like

533.55

Niekur kitur nepriskirti sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės
Organic composite solvents and thinners, n.e.s.; prepared paint or varnish removers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sudėtiniai organiniai tirpikliai ir
skiedikliai; paruoštos dažų arba lakų šalinimo
priemonės

Description:

Organic composite solvents and thinners, n.e.s.;
prepared paint or varnish removers

54

MEDICINOS IR FARMACIJOS PRODUKTAI
Medicinal and pharmaceutical products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

MEDICINOS IR FARMACIJOS PRODUKTAI

Description:

Medicinal and pharmaceutical products

541

MEDICINOS IR FARMACIJOS PRODUKTAI, IŠSKYRUS MEDIKAMENTUS, KLASIFIKUOJAMUS 542 GRUPĖJE
Medicinal and pharmaceutical products, other than medicaments of group 542

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEDICINOS IR FARMACIJOS PRODUKTAI, IŠSKYRUS
MEDIKAMENTUS, KLASIFIKUOJAMUS 542 GRUPĖJE

Description:

Medicinal and pharmaceutical products, other than
medicaments of group 542

541.1

Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai, daugiausia vartojami kaip
vitaminai, taip pat šių junginių mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba neištirpinti, išskyrus klasifikuojamus 542 pozicijoje
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as
vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent, not put up as medicaments of group 542

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Provitaminai ir vitaminai, natūralūs arba gauti sintezės
būdu (įskaitant natūralius koncentratus), jų dariniai,
daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat šių
junginių mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba
neištirpinti, išskyrus klasifikuojamus 542 pozicijoje

Description:

Provitamins and vitamins, natural or reproduced by
synthesis (including natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of
the foregoing, whether or not in any solvent, not put
up as medicaments of group 542

541.12

Nesumaišyti vitaminai A ir jų dariniai
Vitamins A and their derivatives, unmixed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesumaišyti vitaminai A ir jų dariniai

Description:

Vitamins A and their derivatives, unmixed

541.13

Nesumaišyti vitaminai B ir jų dariniai
Vitamins B and their derivatives, unmixed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesumaišyti vitaminai B ir jų dariniai

Description:

Vitamins B and their derivatives, unmixed

541.14

Nesumaišyti vitaminai C ir jų dariniai
Vitamin C and its derivatives, unmixed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Nesumaišyti vitaminai C ir jų dariniai

Description:

Vitamin C and its derivatives, unmixed

541.15

Nesumaišyti vitaminai E ir jų dariniai
Vitamin E and its derivatives, unmixed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesumaišyti vitaminai E ir jų dariniai

Description:

Vitamin E and its derivatives, unmixed

541.16

Kiti nesumaišyti vitaminai ir jų dariniai
Other vitamins and their derivatives, unmixed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nesumaišyti vitaminai ir jų dariniai

Description:

Other vitamins and their derivatives, unmixed

541.17

Provitaminų ir vitaminų mišiniai (įskaitant natūraliuosius koncentratus), ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba neištirpinti
Intermixtures of provitamins and vitamins (including natural concentrates), whether or not in any solvent

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Provitaminų ir vitaminų mišiniai (įskaitant
natūraliuosius koncentratus), ištirpinti bet kuriame
tirpiklyje arba neištirpinti

Description:

Intermixtures of provitamins and vitamins (including
natural concentrates), whether or not in any solvent

541.3

Antibiotikai, išskyrus klasifikuojamus 542 pozicijoje
Antibiotics, not put up as medicaments of group 542

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Antibiotikai, išskyrus klasifikuojamus 542 pozicijoje

Description:

Antibiotics, not put up as medicaments of group 542

541.31

Penicilinai ir jų dariniai, turintys penicilano rūgšties struktūrą; jų druskos
Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Penicilinai ir jų dariniai, turintys penicilano rūgšties
struktūrą; jų druskos

Description:

Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid
structure; salts thereof

541.32

Streptomicinai ir jų dariniai; jų druskos:
Streptomycins and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Streptomicinai ir jų dariniai; jų druskos:

Description:

Streptomycins and their derivatives; salts thereof

541.33

Tetraciklinai ir jų dariniai; jų druskos
Tetracyclines and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tetraciklinai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Tetracyclines and their derivatives; salts thereof
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541.39

Kiti antibiotikai
Other antibiotics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti antibiotikai

Description:

Other antibiotics

541.4

Augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai, išskyrus klasifikuojamus 542
pozicijoje
Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives, not put up as medicaments
of group 542

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės
būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai,
išskyrus klasifikuojamus 542 pozicijoje

Description:

Vegetable alkaloids, natural or reproduced by
synthesis, and their salts, ethers, esters and other
derivatives, not put up as medicaments of group 542

541.41

Opijaus alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos
Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Opijaus alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof

541.42

Chininmedžio žievės alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos
Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chininmedžio žievės alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts
thereof

541.43

Kofeinas ir jo druskos
Caffeine and its salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kofeinas ir jo druskos

Description:

Caffeine and its salts

541.44

Efedrinai ir jų druskos
Ephedrines and their salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Efedrinai ir jų druskos

Description:

Ephedrines and their salts

541.45

Teofilinas ir aminofilinas (teofilinas-etilendiaminas) ir jų dariniai; jų druskos
Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Teofilinas ir aminofilinas (teofilinas-etilendiaminas) ir jų Description:
dariniai; jų druskos
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541.46

Skalsių rugių alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos
Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skalsių rugių alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos

Description:

Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts
thereof

541.49

Kiti augaliniai alkaloidai ir jų druskos; kiti, niekur kitur nepriskirti, alkaloidų dariniai ir jų druskos
Other vegetable alkaloids and their salts; derivatives of alkaloids, n.e.s., and their salts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti augaliniai alkaloidai ir jų druskos; kiti, niekur kitur
nepriskirti, alkaloidų dariniai ir jų druskos

Description:

Other vegetable alkaloids and their salts; derivatives of
alkaloids, n.e.s., and their salts

541.5

Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų dariniai ir struktūriniai analogai,
įskaitant polipeptidus su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip hormonai
Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues
thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir
leukotrienai, natūralūs arba gauti sintezės būdu; jų
dariniai ir struktūriniai analogai, įskaitant polipeptidus
su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip
hormonai

Description:

Hormones, prostaglandins, thromboxanes and
leukotrienes, natural or reproduced by synthesis;
derivatives and structural analogues thereof, including
chain modified polypeptides, used primarily as
hormones

541.53

Steroidiniai hormonai, jų dariniai ir struktūriniai analogai
Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Steroidiniai hormonai, jų dariniai ir struktūriniai
analogai

Description:

Steroidal hormones, their derivatives and structural
analogues

541.54

Polipeptidiniai hormonai, baltyminiai hormonai ir glikoproteininiai hormonai, jų dariniai ir struktūriniai analogai
Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polipeptidiniai hormonai, baltyminiai hormonai ir
glikoproteininiai hormonai, jų dariniai ir struktūriniai
analogai

Description:

Polypeptide hormones, protein hormones and
glycoprotein hormones, their derivatives and structural
analogues

541.55

Katecholaminų hormonai, jų dariniai ir struktūriniai analogai
Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katecholaminų hormonai, jų dariniai ir struktūriniai
analogai

Description:

Catecholamine hormones, their derivatives and
structural analogues

541.56

Prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų dariniai ir struktūriniai analogai
Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, jų
dariniai ir struktūriniai analogai

Description:

Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their
derivatives and structural analogues

541.59

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

541.6

Glikozidai; liaukos ir kiti organai bei jų ekstraktai; serumai, vakcinos bei panašūs produktai
Glycosides; glands or other organs and their extracts; antisera, vaccines and similar products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Glikozidai; liaukos ir kiti organai bei jų ekstraktai;
serumai, vakcinos bei panašūs produktai

Description:

Glycosides; glands or other organs and their extracts;
antisera, vaccines and similar products

541.61

Glokozidai, natūralūs ir susintetinti, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Glokozidai, natūralūs ir susintetinti, jų druskos, eteriai,
esteriai ir kiti dariniai

Description:

Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and
their salts, ethers, esters and other derivatives

541.62

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba kitų organų ar jų sekretų
ekstraktai, skirti naudoti organoterapijoje; heparinas ir jo druskos; kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti
terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje
Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their
secretions for organotherapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or
prophylactic uses, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje,
džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba
kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, skirti naudoti
organoterapijoje; heparinas ir jo druskos; kitos
žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos
naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos
kitoje vietoje

Description:

Glands and other organs for organotherapeutic uses,
dried, whether or not powdered; extracts of glands or
other organs or of their secretions for
organotherapeutic uses; heparin and its salts; other
human or animal substances prepared for therapeutic
or prophylactic uses, n.e.s.

541.63

Imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai;
Antisera and other blood fractions and modified immunological products; vaccines for human and veterinary medicine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei
modifikuoti imunologijos produktai;

Description:

Antisera and other blood fractions and modified
immunological products; vaccines for human and
veterinary medicine

541.64

Žmonių ir gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus
mieles) ir panašūs produktai
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; toxins, cultures of micro-organisms (excluding
yeasts) and similar products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žmonių ir gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, Description:
profilaktikoje arba diagnostikoje; toksinai,
mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs
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produktai

products

541.9

Farmacijos prekės, išskyrus vaistus
Pharmaceutical goods, other than medicaments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Farmacijos prekės, išskyrus vaistus

Description:

Pharmaceutical goods, other than medicaments

541.91

Vata, marlė, bandažai ir panašūs gaminiai (pvz., lipnioji tvarsliava, pleistrai, kompresai), įmirkyti arba padengti farmacinėmis
medžiagomis arba suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, naudojami medicinoje, chirurgijoje,
stomatologijoje arba veterinarijoje
Wadding, gauze, bandages and similar articles (e.g., dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with
pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vata, marlė, bandažai ir panašūs gaminiai (pvz., lipnioji
tvarsliava, pleistrai, kompresai), įmirkyti arba padengti
farmacinėmis medžiagomis arba suformuoti arba
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes,
naudojami medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje
arba veterinarijoje

Description:

Wadding, gauze, bandages and similar articles (e.g.,
dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or
coated with pharmaceutical substances or put up in
forms or packings for retail sale for medical, surgical,
dental or veterinary purposes, n.e.s.

541.92

Reagentai kraujo grupei nustatyti
Blood-grouping reagents

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Reagentai kraujo grupei nustatyti

Description:

Blood-grouping reagents

541.93

Kontrastiniai preparatai, skirti rentgeno tyrimams; diagnostiniai reagentai, skirti įvesti į paciento kūną
Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kontrastiniai preparatai, skirti rentgeno tyrimams;
diagnostiniai reagentai, skirti įvesti į paciento kūną

Description:

Opacifying preparations for X-ray examinations;
diagnostic reagents designed to be administered to
the patient

541.99

Kitos farmacijos prekės; farmacinės atliekos
Other pharmaceutical goods; waste pharmaceuticals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos farmacijos prekės; farmacinės atliekos

Description:

Other pharmaceutical goods; waste pharmaceuticals

542

VAISTAI (ĮSKAITANT VETERINARINIUS VAISTUS)
Medicaments (including veterinary medicaments)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VAISTAI (ĮSKAITANT VETERINARINIUS VAISTUS)

Description:

Medicaments (including veterinary medicaments)

542.1

Vaistai, kuriuose yra antibiotikų ar jų darinių
Medicaments containing antibiotics or derivatives thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Vaistai, kuriuose yra antibiotikų ar jų darinių

542.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą, arba streptomicinų ar jų darinių, nesudozuoti,
nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives, not put up in
measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių,
turinčių penicilano rūgšties struktūrą, arba
streptomicinų ar jų darinių, nesudozuoti, nesuformuoti
ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

....containing penicillins or derivatives thereof, with a
penicillanic acid structure, or streptomycins or their
derivatives, not put up in measured doses or in forms
or packings for retail sale

542.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing other antibiotics, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, nesudozuoti, Description:
nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes

542.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą arba streptomicinų ar jų darinių, sudozuoti,
suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives, put up in
measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių,
turinčių penicilano rūgšties struktūrą arba
streptomicinų ar jų darinių, sudozuoti, suformuoti ir
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

....containing penicillins or derivatives thereof, with a
penicillanic acid structure, or streptomycins or their
derivatives, put up in measured doses or in forms or
packings for retail sale

542.19

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing other antibiotics, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų, sudozuoti,
suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes

Description:

....containing other antibiotics, put up in measured
doses or in forms or packings for retail sale.

542.2

Vaistai, kuriuose yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, bet nėra antibiotikų
Medicaments containing hormones or other products of subgroup 541.5 but not containing antibiotics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vaistai, kuriuose yra hormonų arba kitų produktų,
klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, bet nėra antibiotikų

Description:

Medicaments containing hormones or other products
of subgroup 541.5 but not containing antibiotics

542.21

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing insulin, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, nesudozuoti,
nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes

Description:

....containing insulin, not put up in measured doses or
in forms or packings for retail sale.
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542.22

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing other hormones or other products of subgroup 541.5, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, Description:
klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, nesudozuoti,
nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes

542.23

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing insulin, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra insulino, sudozuoti,
suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes

Description:

....containing insulin, put up in measured doses or in
forms or packings for retail sale

542.24

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių hormonų (kortikosteroidų), jų darinių arba struktūrinių analogų
....containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra antinksčių žievės steroidinių
hormonų (kortikosteroidų), jų darinių arba struktūrinių
analogų

Description:

....containing corticosteroid hormones, their derivatives
and structural analogues

542.29

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....containing other hormones or other products of subgroup 541.5, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, Description:
klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, sudozuoti, suformuoti
ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

542.3

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, arba antibiotikų
Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of subgroup 541.5, or antibiotics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet
nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5
pozicijoje, arba antibiotikų

Description:

Medicaments containing alkaloids or derivatives
thereof but not containing hormones, other products
of subgroup 541.5, or antibiotics

542.31

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, arba
antibiotikų, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet
nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5
pozicijoje, arba antibiotikų, nesudozuoti, nesuformuoti
ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

....not put up in measured doses or in forms or
packings for retail sale.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

....containing other hormones or other products of
subgroup 541.5, not put up in measured doses or in
forms or packings for retail sale

....containing other hormones or other products of
subgroup 541.5, put up in measured doses or in forms
or packings for retail sale
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542.32

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, arba
antibiotikų, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
....put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet
nėra hormonų ar kitų produktų, klasifikuojamų 541.5
pozicijoje, arba antibiotikų, sudozuoti, suformuoti ir
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

....put up in measured doses or in forms or packings for
retail sale

542.9

Niekur kitur nepriskirti vaistai
Medicaments, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaistai

Description:

Medicaments, n.e.s.

542.91

Niekur kitur nepriskirti vaistai, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Medicaments, n.e.s., not put up in measured doses or in forms or packings for retail.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaistai, nesudozuoti,
nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes

Description:

Medicaments, n.e.s., not put up in measured doses or
in forms or packings for retail.

542.92

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų arba kitų produktų, klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes
Medicaments containing vitamins or other products of subgroup 541.1, put up in measured doses or in forms or packings for retail
sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaistai, kurių sudėtyje yra vitaminų arba kitų produktų,
klasifikuojamų 541.5 pozicijoje, sudozuoti, suformuoti
ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

Medicaments containing vitamins or other products of
subgroup 541.1, put up in measured doses or in forms
or packings for retail sale

542.93

Niekur kitur nepriskirti vaistai, sudozuoti, suformuoti ir supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaistai, sudozuoti, suformuoti ir
supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Description:

Medicaments, n.e.s., put up in measured doses or in
forms or packings for retail sale

55

ETERINIAI ALIEJAI IR KVAPIEJI DERVŲ EKSTRAKTAI (REZINOIDAI ) BEI KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS; TUALETINIAI, BLIZGINIMO IR VALYMO
PREPARATAI
Essential oils and resinoids and perfume materials; toilet, polishing and cleansing preparations

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ETERINIAI ALIEJAI IR KVAPIEJI DERVŲ EKSTRAKTAI
(REZINOIDAI ) BEI KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS;
TUALETINIAI, BLIZGINIMO IR VALYMO PREPARATAI

Description:

Essential oils and resinoids and perfume materials;
toilet, polishing and cleansing preparations
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551

ETERINIAI ALIEJAI, KVAPIOSIOS IR AROMATINĖS MEDŽIAGOS
Essential oils, perfume and flavour materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ETERINIAI ALIEJAI, KVAPIOSIOS IR AROMATINĖS
MEDŽIAGOS

Description:

Essential oils, perfume and flavour materials

551.3

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; rezinoidai; eterinių aliejų koncentratai riebaluose,
nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių
aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:
Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in
waxes or the like, obtained by enfleurage of maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates
and aqueous solutions of essential oils.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti),
Description:
įskaitant konkretus ir absoliutus; rezinoidai; eterinių
aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose,
vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo
arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių
aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų
vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

551.31

Eteriniai citrusinių vaisių aliejai
Essential oils of citrus fruit

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Eteriniai citrusinių vaisių aliejai

Description:

Essential oils of citrus fruit

551.32

Kiti eteriniai aliejai
Other essential oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti eteriniai aliejai

Description:

Other essential oils

551.33

Rezinoidai
Resinoids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rezinoidai

Description:

Resinoids

551.35

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba
maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai
tirpalai
Concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of
the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose
aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti
anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai
eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų
vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Description:

Concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in
waxes or the like, obtained by enfleurage or
maceration; terpenic by-products of the deterpenation
of essential oils; aqueous distillates and aqueous
solutions of essential oils.
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Essential oils (terpeneless or not), including concretes
and absolutes; resinoids; concentrates of essential oils
in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by
enfleurage of maceration; terpenic by-products of the
deterpenation of essential oils; aqueous distillates and
aqueous solutions of essential oils.
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551.4

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios
medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti
naudoti gėrimų gamyboje
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a
kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of
beverages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant
alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai
yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami
pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių
pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos,
skirti naudoti gėrimų gamyboje

Description:

Mixtures of odoriferous substances and mixtures
(including alcoholic solutions) with a basis of one or
more of these substances, of a kind used as raw
materials in industry; other preparations based on
odoriferous substances, of a kind used for the
manufacture of beverages

551.41

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios
medžiagos, kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos
pramonėje
....of a kind used in the food or drink industries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant
Description:
alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai
yra viena arba kelios tokios medžiagos, kiti preparatai,
kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios
medžiagos, skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos
pramonėje

551.49

Kiti kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios
medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos, išskyrus skirtus naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant
alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai
yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami
pramonėje kaip žaliavos, išskyrus skirtus naudoti
maisto arba gėrimų gamybos pramonėje

Description:

....other

553

PARFUMERIJOS,KOSMETIKOS IR TUALETO PREPARATAI (IŠSKYRUS MUILĄ)
Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding soaps)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PARFUMERIJOS,KOSMETIKOS IR TUALETO PREPARATAI Description:
(IŠSKYRUS MUILĄ)

553.1

Kvepalai ir tualetiniai vandenys
Perfumes and toilet waters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kvepalai ir tualetiniai vandenys

Description:

Perfumes and toilet waters
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Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding
soaps)
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553.2

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugančius nuo saulės
nudegimo ir įdegio preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai
Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations;
manicure or pedicure preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros
preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant
apsaugančius nuo saulės nudegimo ir įdegio
preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai

Description:

Beauty or make-up preparations for the care of the
skin (other than medicaments), including sunscreen or
suntan preparations; manicure or pedicure
preparations

553.3

Plaukų priežiūros preparatai
Preparations for use on the hair

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plaukų priežiūros preparatai

Description:

Preparations for use on the hair

553.4

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai,
pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental
floss), in individual retail packages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant Description:
dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių
valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei
prekybai skirtose pakuotėse

553.5

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kitos,
niekur kitur nepriskirtos, parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti,
turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių
Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or
toilet preparations, n.e.s.; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu Description:
arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios
preparatai, depiliatoriai ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai
preparatai; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba
nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių
savybių

553.51

Priemonės, naudojamos prieš skutimąsi, skutimuisi arba po skutimosi
Pre-shave, shaving or aftershave preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Priemonės, naudojamos prieš skutimąsi, skutimuisi
arba po skutimosi

Description:

Pre-shave, shaving or aftershave preparations

553.52

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo
Personal deodorants and antiperspirants

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo

Description:

Personal deodorants and antiperspirants
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Preparations for oral or dental hygiene, including
denture fixative pastes and powders; yarn used to
clean between the teeth (dental floss), in individual
retail packages

Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal
deodorants, bath preparations, depilatories and other
perfumery, cosmetic or toilet preparations, n.e.s.;
prepared room deodorizers, whether or not perfumed
or having disinfectant properties
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553.53

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios preparatai
Perfumed bath salts and other bath preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kvapiosios vonios druskos ir kiti vonios preparatai

Description:

Perfumed bath salts and other bath preparations

553.54

Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai (įskaitant gardžiakvapius preparatus, naudojamus per religines apeigas)
Preparations for perfuming or deodorizing rooms (including odoriferous preparations used during religious rites)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai
(įskaitant gardžiakvapius preparatus, naudojamus per
religines apeigas)

Description:

Preparations for perfuming or deodorizing rooms
(including odoriferous preparations used during
religious rites)

553.59

Depiliatoriai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, parfumerijos, kosmetikos ar kūno priežiūros priemonės
Depilatories and perfumery, cosmetic or toilet preparations, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Depiliatoriai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Description:
parfumerijos, kosmetikos ar kūno priežiūros priemonės

554

MUILAS, VALYMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS
Soap, cleansing and polishing preparations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MUILAS, VALYMO IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS

Description:

Soap, cleansing and polishing preparations

554.1

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba
formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu
arba plovikliu
Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether
or not containing soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir
Description:
preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių,
luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių
sudėtyje yra arba nėra muilo; popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu
arba plovikliu

554.11

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip
pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu, skirtos tualetui (įskaitant produktus
su medikamentais)
Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding,
felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for toilet use (including medicated products)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei Description:
preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba
formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu
arba plovikliu, skirtos tualetui (įskaitant produktus su
medikamentais)
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Depilatories and perfumery, cosmetic or toilet
preparations, n.e.s.

Soap; organic surface-active products and preparations
for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded
pieces or shapes, whether or not containing soap;
paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated,
coated or covered with soap or detergent.

Soap and organic surface-active products and
preparations, in the form of bars, cakes, moulded
pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or
detergent, for toilet use (including medicated
products)
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554.15

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip
pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu, kitos paskirties
Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding,
felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for other uses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei Description:
preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba
formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu
arba plovikliu, kitos paskirties

554.19

Kitų formų muilas
Soap in other forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų formų muilas

Description:

Soap in other forms

554.2

Niekur kitur nepriskirtos organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); aktyvieji paviršiaus preparatai, skalbikliai (įskaitant
pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo
Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing
preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos organinės paviršinio aktyvumo Description:
medžiagos (išskyrus muilą); aktyvieji paviršiaus
preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius)
ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo

554.21

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skirtos arba neskirtos mažmeninei prekybai
Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skirtos arba Description:
neskirtos mažmeninei prekybai

554.22

Niekur kitur nepriskirti paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai ir valikliai, skirti mažmeninei prekybai
Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s., put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paviršinio aktyvumo preparatai,
skalbikliai ir valikliai, skirti mažmeninei prekybai

Description:

Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s.,
put up for retail sale

554.23

Niekur kitur nepriskirti paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai ir valikliai, neskirti mažmeninei prekybai
Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s., not put up for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paviršinio aktyvumo preparatai,
skalbikliai ir valikliai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Surface-active washing or cleaning preparations, n.e.s.,
not put up for retail sale.
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Soap and organic surface-active products and
preparations, in the form of bars, cakes, moulded
pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or
detergent, for other uses

Organic surface-active agents (other than soap);
surface-active preparations, washing preparations
(including auxiliary washing preparations) and cleaning
preparations, whether or not containing soap, n.e.s.

Organic surface-active agents, whether or not put up
for retail sale
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554.3

Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei
panašios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba
dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą), išskyrus vaškus, klasifikuojamus 598.3 pozicijoje
Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations
(whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered
with such preparations), excluding waxes of subgroup 598.3

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų,
grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo
pastos ir milteliai bei panašios priemonės (turinčios
popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų
plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba
dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą),
išskyrus vaškus, klasifikuojamus 598.3 pozicijoje

Description:

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors,
coachwork, glass or metal, scouring pastes and
powders and similar preparations (whether or not in
the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular
plastics or cellular rubber, impregnated, coated or
covered with such preparations), excluding waxes of
subgroup 598.3

554.31

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti avalynės arba odos priežiūrai
Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai,
skirti avalynės arba odos priežiūrai

Description:

Polishes, creams and similar preparations, for footwear
or leather

554.32

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai
Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors and other woodwork

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai,
skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos
dirbinių priežiūrai

Description:

Polishes, creams and similar preparations, for the
maintenance of wooden furniture, floors and other
woodwork

554.33

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai, skirti kėbulų priežiūrai, išskyrus metalo blizginimo priemones
Polishes and similar preparations, for coachwork, other than metal polishes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai, skirti
Description:
kėbulų priežiūrai, išskyrus metalo blizginimo priemones

554.34

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai
Scouring pastes and powders and other scouring preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

Description:

Scouring pastes and powders and other scouring
preparations

554.35

Blizginimo priemonės, kremai bei panašūs preparatai, skirti stiklui ar metalui
Polishes, creams and similar preparations for glass or metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blizginimo priemonės, kremai bei panašūs preparatai,
skirti stiklui ar metalui

Description:

Polishes, creams and similar preparations for glass or
metal
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56

TRĄŠOS (IŠSKYRUS 272 GRUPĖS TRĄŠAS)
Fertilizers (other than those of group 272)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

TRĄŠOS (IŠSKYRUS 272 GRUPĖS TRĄŠAS)

Description:

Fertilizers (other than those of group 272)

562

TRĄŠOS (IŠSKYRUS 272 GRUPĖS TRĄŠAS)
Fertilizers (other than those of group 272)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TRĄŠOS (IŠSKYRUS 272 GRUPĖS TRĄŠAS)

Description:

Fertilizers (other than those of group 272)

562.1

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos
Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous

562.11

Amonio nitratas, įskaitant turintį vandeninio tirpalo pavidalą
Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amonio nitratas, įskaitant turintį vandeninio tirpalo
pavidalą

Description:

Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

562.12

Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos bei jų mišiniai
Double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos
bei jų mišiniai

Description:

Double salts and mixtures of ammonium sulphate and
ammonium nitrate

562.13

Amonio sulfatas
Ammonium sulphate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amonio sulfatas

Description:

Ammonium sulphate

562.14

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai
Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir
mišiniai

Description:

Double salts and mixtures of calcium nitrate and
ammonium nitrate

562.16

Vandeninis arba nevandeninis karbamido tirpalas
Urea, whether or not in aqueous solution

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Vandeninis arba nevandeninis karbamido tirpalas

562.17

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą
Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys
vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą

Description:

Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or
ammoniacal solution.

562.19

Kitos azoto trąšos (įskaitant kitus, niekur kitur nepriskirtus, azoto trąšų mišinius)
Other nitrogenous fertilizers (including mixtures, n.e.s.)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos azoto trąšos (įskaitant kitus, niekur kitur
nepriskirtus, azoto trąšų mišinius)

Description:

Other nitrogenous fertilizers (including mixtures, n.e.s.)

562.2

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos
Mineral or chemical fertilizers, phosphatic

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilizers, phosphatic

562.22

Superfosfatai
Superphosphates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Superfosfatai

Description:

Superphosphates

562.29

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės fosforo trąšos
Mineral or chemical fertilizers, phosphatic, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
fosforo trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilizers, phosphatic, n.e.s.

562.3

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos (išskyrus neapdorotas gamtines kalio druskas)
Mineral or chemical fertilizers, potassic (other than crude natural potassium salts)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos (išskyrus
neapdorotas gamtines kalio druskas)

Description:

Mineral or chemical fertilizers, potassic (other than
crude natural potassium salts)

562.31

Kalio chloridas
Potassium chloride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalio chloridas

Description:

Potassium chloride
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562.32

Kalio sulfatas
Potassium sulphate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalio sulfatas

Description:

Potassium sulphate

562.39

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės kalio trąšos
Mineral or chemical fertilizers, potassic, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės
kalio trąšos

Description:

Mineral or chemical fertilizers, potassic, n.e.s.

562.9

Niekur kitur nepriskirtos trąšos
Fertilizers, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos trąšos

Description:

Fertilizers, n.e.s.

562.91

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis
Fertilizers, mineral or chemical, containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra
trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

Description:

Fertilizers, mineral or chemical, containing the three
fertilizing elements nitrogen, phosphorus and
potassium.

562.92

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis
Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du Description:
trąšų elementai: fosforas ir kalis

562.93

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)
Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

Description:

Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium
phosphate)

562.94

Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas) ir jo mišiniai su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio fosfatu)
Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium
hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Amonio rūgštusis fosfatas (monoamonio fosfatas) ir jo
mišiniai su diamonio rūgščiuoju fosfatu (diamonio
fosfatu)

Description:

Ammonium dihydrogenorthophosphate
(monoammonium phosphate) and mixtures thereof
with diammonium hydrogenorthophosphate
(diammonium phosphate).
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562.95

Niekur kitur nepriskirtos trąšos, kuriose yra du elementai: azotas ir fosforas
Fertilizers, n.e.s., containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos trąšos, kuriose yra du
elementai: azotas ir fosforas

Description:

Fertilizers, n.e.s., containing the two fertilizing elements
nitrogen and phosphorus

562.96

Trąšos, klasifikuojamos 272.1, 272.2 arba 562 grupėje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių
masė ne didesnė kaip 10 kg
Goods of heading 272.1, 272.2, or of group 562, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Trąšos, klasifikuojamos 272.1, 272.2 arba 562 grupėje,
turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba
supakuotos į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 10
kg

Description:

Goods of heading 272.1, 272.2, or of group 562, in
tablets or similar forms or in packages of a gross
weight not exceeding 10 kg

562.99

Kitos
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos

Description:

Other

57

PIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI
Plastics in primary forms

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

PIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI

Description:

Plastics in primary forms

571

PIRMINIŲ FORMŲ ETILENO POLIMERAI
Polymers of ethylene, in primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIRMINIŲ FORMŲ ETILENO POLIMERAI

Description:

Polymers of ethylene, in primary forms

571.1

Polietilenas
Polyethylene

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Polietilenas

Description:

Polyethylene

571.11

Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94
....having a specific gravity of less than 0.94

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94

Description:

....having a specific gravity of less than 0.94
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571.12

Polietilenas, kurio savitasis sunkis didesnis kaip 0,94
....having a specific gravity of 0.94 or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polietilenas, kurio savitasis sunkis didesnis kaip 0,94

Description:

....having a specific gravity of 0.94 or more

571.2

Etileno-vinilacetato kopolimerai
Ethylene-vinyl acetate copolymers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Etileno-vinilacetato kopolimerai

Description:

Ethylene-vinyl acetate copolymers

571.9

Kiti pirminių formų etileno polimerai
Other polymers of ethylene, in primary forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti pirminių formų etileno polimerai

Description:

Other polymers of ethylene, in primary forms

572

PIRMINIŲ FORMŲ STIRENO POLIMERAI
Polymers of styrene, in primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIRMINIŲ FORMŲ STIRENO POLIMERAI

Description:

Polymers of styrene, in primary forms

572.1

Polistirenas
Polystyrene

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Polistirenas

Description:

Polystyrene

572.11

Polistirenas plėtrusis
....expansible

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polistirenas plėtrusis

Description:

....expansible

572.19

Kitas polistirenas
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas polistirenas

Description:

....other

572.9

Kiti stireno polimerai
Other styrene polymers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti stireno polimerai

Description:

Other styrene polymers
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572.91

Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai
Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai

Description:

Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers

572.92

Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai

Description:

Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers

572.99

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

573

PIRMINIŲ FORMŲ VINILCHLORIDO ARBA KITŲ HALOGENINTŲ ALKENŲ POLIMERAI
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIRMINIŲ FORMŲ VINILCHLORIDO ARBA KITŲ
HALOGENINTŲ ALKENŲ POLIMERAI

Description:

Polymers of vinyl chloride or of other halogenated
olefins, in primary forms

573.1

Polivinilchloridas
Polyvinyl chloride

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Polivinilchloridas

Description:

Polyvinyl chloride

573.11

Polivinilchloridas nesumaišytas su jokiomis kitomis medžiagomis
....not mixed with any other substances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polivinilchloridas nesumaišytas su jokiomis kitomis
medžiagomis

Description:

....not mixed with any other substances

573.12

Kitas neplastifikuotas polivinilchloridas
....other, non-plasticized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas neplastifikuotas polivinilchloridas

Description:

....other, non-plasticized

573.13

Kitas plastifikuotas polivinilchloridas
....other, plasticized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas plastifikuotas polivinilchloridas

Description:

....other, plasticized
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573.9

Kiti vinilchlorido kopolimerai arba kitų halogenintų olefinų polimerai
Other vinyl chloride copolymers and polymers of other halogenated olefins

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti vinilchlorido kopolimerai arba kitų halogenintų
olefinų polimerai

Description:

Other vinyl chloride copolymers and polymers of other
halogenated olefins

573.91

Vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai

Description:

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers

573.92

Kiti vinilchlorido kopolimerai
Other vinyl chloride copolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti vinilchlorido kopolimerai

Description:

Other vinyl chloride copolymers

573.93

Vinilidenchlorido polimerai
Vinylidene chloride polymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinilidenchlorido polimerai

Description:

Vinylidene chloride polymers

573.94

Fluorpolimerai
Fluoropolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fluorpolimerai

Description:

Fluoropolymers

573.99

Kiti vinilchlorido ar kitų halogenintų alkenų polimerai
Other polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti vinilchlorido ar kitų halogenintų alkenų polimerai

Description:

Other polymers of vinyl chloride or of other
halogenated olefins

574

PIRMINIŲ FORMŲ POLIACETALIAI, KITI POLIETERIAI IR EPOKSIDINĖS DERVOS; PIRMINIŲ FORMŲ POLIKARBONATAI, ALKIDINĖS
DERVOS, POLIALILO ESTERIAI IR KITI POLIESTERIAI
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in
primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PIRMINIŲ FORMŲ POLIACETALIAI, KITI POLIETERIAI IR
EPOKSIDINĖS DERVOS; PIRMINIŲ FORMŲ
POLIKARBONATAI, ALKIDINĖS DERVOS, POLIALILO
ESTERIAI IR KITI POLIESTERIAI

Description:

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in
primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl
esters and other polyesters, in primary forms
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574.1

Poliacetaliai ir kiti polieteriai
Polyacetals and other polyethers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Poliacetaliai ir kiti polieteriai

Description:

Polyacetals and other polyethers

574.11

Poliacetaliai
Polyacetals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliacetaliai

Description:

Polyacetals

574.19

Kiti polieteriai
Other polyethers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti polieteriai

Description:

Other polyethers

574.2

Epoksidinės dervos
Epoxide resins

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Epoksidinės dervos

Description:

Epoxide resins

574.3

Polikarbonatai, alkidinės dervos ir kiti poliesteriai
Polycarbonates, alkyd resins and other polyesters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Polikarbonatai, alkidinės dervos ir kiti poliesteriai

Description:

Polycarbonates, alkyd resins and other polyesters

574.31

Polikarbonatai
Polycarbonates

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polikarbonatai

Description:

Polycarbonates

574.32

Alkidinės dervos
Alkyd resins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alkidinės dervos

Description:

Alkyd resins

574.33

Polietileno tereftalatas
Polyethylene terephthalate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polietileno tereftalatas

Description:

Polyethylene terephthalate
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574.34

Kiti nesotieji poliesteriai
Other polyesters, unsaturated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nesotieji poliesteriai

Description:

Other polyesters, unsaturated

574.39

Niekur kitur nepriskirti pirminių formų poliesteriai
Polyesters in primary forms, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pirminių formų poliesteriai

Description:

Polyesters in primary forms, n.e.s.

575

KITI PIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI
Other plastics, in primary forms

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI PIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI

Description:

Other plastics, in primary forms

575.1

Propileno arba kitų olefinų polimerai
Polymers of propylene or of other olefins

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Propileno arba kitų olefinų polimerai

Description:

Polymers of propylene or of other olefins

575.11

Polipropilenas
Polypropylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polipropilenas

Description:

Polypropylene

575.12

Poliizobutilenas
Polyisobutylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliizobutilenas

Description:

Polyisobutylene

575.13

Propileno kopolimerai
Propylene copolymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Propileno kopolimerai

Description:

Propylene copolymers

575.19

Kiti olefinai
Other olefins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti olefinai

Description:

Other olefins
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575.2

Akrilo polimerai
Acrylic polymers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Akrilo polimerai

Description:

Acrylic polymers

575.21

Polimetilmetakrilatas
Polymethyl methacrylate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Polimetilmetakrilatas

Description:

Polymethyl methacrylate

575.29

Kiti akrilo polimerai
Other acrylic polymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti akrilo polimerai

Description:

Other acrylic polymers

575.3

Poliamidai
Polyamides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Poliamidai

Description:

Polyamides

575.31

Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 arba -6,12

Description:

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12

575.39

Kiti poliamidai
Other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti poliamidai

Description:

Other polyamides

575.4

Amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai
Amino resins, phenolic resins and polyurethanes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai

Description:

Amino resins, phenolic resins and polyurethanes

575.41

Karbamidinės dervos; tiokarbamidinės dervos
Urea resins; thiourea resins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karbamidinės dervos; tiokarbamidinės dervos

Description:

Urea resins; thiourea resins
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575.42

Melamino dervos
Melamine resins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Melamino dervos

Description:

Melamine resins

575.43

Kitos amino dervos
Other amino resins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos amino dervos

Description:

Other amino resins

575.44

Fenolio dervos
Phenolic resins

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fenolio dervos

Description:

Phenolic resins

575.45

Poliuretanai
Polyurethanes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliuretanai

Description:

Polyurethanes

575.5

Celiuliozė ir kiti jos cheminiai dariniai
Cellulose and its chemical derivatives, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Celiuliozė ir kiti jos cheminiai dariniai

Description:

Cellulose and its chemical derivatives, n.e.s.

575.51

Neplastifikuoti celiuliozės acetatai
Cellulose acetates, non-plasticized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neplastifikuoti celiuliozės acetatai

Description:

Cellulose acetates, non-plasticized

575.52

Plastifikuoti celiuliozės acetatai
Cellulose acetates, plasticized

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plastifikuoti celiuliozės acetatai

Description:

Cellulose acetates, plasticized

575.53

Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus)
Cellulose nitrates (including collodions)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus)

Description:

Cellulose nitrates (including collodions)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

206/601

SITC 4 red.

575.54

Celiuliozės eteriai
Cellulose ethers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Celiuliozės eteriai

Description:

Cellulose ethers

575.59

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

575.9

Niekur kitur nepriskirti plastikai
Plastics, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plastikai

Description:

Plastics, n.e.s.

575.91

Vinilacetato polimerai
Polymers of vinyl acetate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinilacetato polimerai

Description:

Polymers of vinyl acetate

575.92

Vinilo esterių polimerai; kiti vinilo polimerai
Polymers of other vinyl esters; other vinyl polymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinilo esterių polimerai; kiti vinilo polimerai

Description:

Polymers of other vinyl esters; other vinyl polymers

575.93

Pirminių formų silikonai
Silicones in primary forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirminių formų silikonai

Description:

Silicones in primary forms

575.94

Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai
Alginic acid, its salts and esters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai

Description:

Alginic acid, its salts and esters

575.95

Niekur kitur nepriskirti natūralieji polimerai ir modifikuoti natūralieji polimerai (pvz., sukietinti baltymai, cheminiai natūraliojo kaučiuko
dariniai)
Natural polymers and modified natural polymers (e.g., hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti natūralieji polimerai ir
modifikuoti natūralieji polimerai (pvz., sukietinti

Description:

Natural polymers and modified natural polymers (e.g.,
hardened proteins, chemical derivatives of natural
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baltymai, cheminiai natūraliojo kaučiuko dariniai)

rubber), n.e.s.

575.96

Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir niekur kitur nepriskirti plastikai
Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and plastics, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos,
politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir niekur kitur
nepriskirti plastikai

Description:

Petroleum resins, coumarone-indene resins,
polyterpenes, polysulphides, polysulphones and
plastics, n.e.s.

575.97

Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra polimerai, klasifikuojami 571.11–575.95 ,+6pozicijose
Ion exchangers based on polymers of headings 571.11 to 575.95

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra polimerai, Description:
klasifikuojami 571.11–575.95 ,+6pozicijose

579

PLASTIKŲ ATLIEKOS, ATRAIŽOS IR LAUŽAS
Waste, parings and scrap, of plastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLASTIKŲ ATLIEKOS, ATRAIŽOS IR LAUŽAS

Description:

Waste, parings and scrap, of plastics

579.1

Etileno polimerų atliekos, atraižos ir laužas
....of polymers of ethylene

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Etileno polimerų atliekos, atraižos ir laužas

Description:

....of polymers of ethylene

579.2

Stireno polimerų atliekos, atraižos ir laužas
....of polymers of styrene

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stireno polimerų atliekos, atraižos ir laužas

Description:

....of polymers of styrene

579.3

Vinilchlorido polimerų atliekos, atraižos ir laužas
....of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vinilchlorido polimerų atliekos, atraižos ir laužas

Description:

....of polymers of vinyl chloride

579.9

Kitų plastikų atliekos, atraižos ir laužas
....other

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitų plastikų atliekos, atraižos ir laužas

Description:

....other
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58

NEPIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI
Plastics in non-primary forms

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NEPIRMINIŲ FORMŲ PLASTIKAI

Description:

Plastics in non-primary forms

581

VAMZDŽIAI, VAMZDELIAI IR ŽARNOS BEI JŲ JUNGIAMOSIOS DETALĖS (FITINGAI), IŠ PLASTIKŲ
Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of plastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VAMZDŽIAI, VAMZDELIAI IR ŽARNOS BEI JŲ
JUNGIAMOSIOS DETALĖS (FITINGAI), IŠ PLASTIKŲ

Description:

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

581.1

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų
Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš
sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų

Description:

Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or
of cellulosic materials

581.2

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos
Tubes, pipes and hoses, rigid

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

Description:

Tubes, pipes and hoses, rigid

581.3

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, kurių minimalus pratrūkimo slėgis 27,6 Mpa
Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 Mpa

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, kurių
minimalus pratrūkimo slėgis 27,6 Mpa

Description:

Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum
burst pressure of 27.6 Mpa

581.4

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, nesustiprinti ar kitu būdu nekombinuoti su kitomis medžiagomis, be jungiamųjų detalių
Other tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos,
nesustiprinti ar kitu būdu nekombinuoti su kitomis
medžiagomis, be jungiamųjų detalių

Description:

Other tubes, pipes and hoses, not reinforced or
otherwise combined with other materials, without
fittings.

581.5

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, nesustiprinti ar kitu būdu nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis
Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, nesustiprinti ar kitu
būdu nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su
jungiamosiomis detalėmis

Description:

Tubes, pipes and hoses, not reinforced or otherwise
combined with other materials, with fittings
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581.6

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos
Other tubes, pipes and hoses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

Description:

Other tubes, pipes and hoses

581.7

Plastikinės vamzdžių, vamzdelių ir žarnų jungiamosios detalės (pvz. jungtis, alkūnes ir junges)
Fittings for tubes, pipes and hoses (e.g., joints, elbows, flanges), of plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plastikinės vamzdžių, vamzdelių ir žarnų jungiamosios
detalės (pvz. jungtis, alkūnes ir junges)

Description:

Fittings for tubes, pipes and hoses (e.g., joints, elbows,
flanges), of plastics

582

Plokštės, lakštai, plevelės, folija ir juostelės iš plastikų
Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, plevelės, folija ir juostelės iš plastikų

Description:

Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

582.1

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir kiti plokščios formos, lipnūs gaminiai iš plastikų, susukti į ritinius arba nesusukti,
išskyrus grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 893.31 pozicijoje
Plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, self-adhesive, of plastics, whether or not in rolls, other than floor, wall and
ceiling coverings of heading 893.31

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir kiti
plokščios formos, lipnūs gaminiai iš plastikų, susukti į
ritinius arba nesusukti, išskyrus grindų, sienų ir lubų
dangas, klasifikuojamas 893.31 pozicijoje

Description:

Plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat
shapes, self-adhesive, of plastics, whether or not in
rolls, other than floor, wall and ceiling coverings of
heading 893.31

582.11

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir kiti plokščios formos, lipnūs gaminiai iš plastikų, susuktos į ritinius, kurių plotis ne
didesnis kaip 20 cm, išskyrus grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 893.31
....in rolls of a width not exceeding 20 cm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir kiti Description:
plokščios formos, lipnūs gaminiai iš plastikų, susuktos į
ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm, išskyrus
grindų, sienų ir lubų dangas, klasifikuojamas 893.31

582.19

Kitos lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir kiti plokšti fasoniniai gaminiai iš plastikų
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir Description:
kiti plokšti fasoniniai gaminiai iš plastikų

582.2

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš plastikų, neakytų ir nesustiprintų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų kitomis medžiagomis
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with
other materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš
plastikų, neakytų ir nesustiprintų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų kitomis
medžiagomis

582.21

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš etileno polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of polymers of ethylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
etileno polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis

Description:

....of polymers of ethylene

582.22

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš propileno polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of polymers of propylene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
Description:
propileno polimerų, neakytų ir nearmuotų,
nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su
kitomis medžiagomis

582.23

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš stireno polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of polymers of styrene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
stireno polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis

Description:

....of polymers of styrene

582.24

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš vinilchlorido polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir
panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
Description:
vinilchlorido polimerų, neakytų ir nearmuotų,
nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su
kitomis medžiagomis

582.25

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš akrilo polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of acrylic polymers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
akrilo polimerų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis

Description:

....of acrylic polymers
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582.26

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš polikarbonatų, alkidinių dervų ar kitų poliesterių, neakytų ir nearmuotų,
nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
polikarbonatų, alkidinių dervų ar kitų poliesterių,
neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir
panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis

Description:

....of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or
other polyesters.

582.28

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš celiuliozės ar niekur kitur nepriskirtų jos cheminių darinių, neakytų ir nearmuotų,
nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of cellulose or its chemical derivatives, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
celiuliozės ar niekur kitur nepriskirtų jos cheminių
darinių, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis

Description:

....of cellulose or its chemical derivatives, n.e.s.

582.29

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš kitų plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai
nekombinuotų su kitomis medžiagomis
....of other plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš
kitų plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų,
nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis
medžiagomis

Description:

....of other plastics

582.9

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš plastikų
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš
plastikų

Description:

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

582.91

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš akytų plastikų
....cellular

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš
akytų plastikų

Description:

....cellular

582.99

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš kitų plastikų
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folija ir juostelės iš kitų
plastikų

Description:

....other
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583

VIENAGIJAI SIŪLAI, KURIŲ BET KURIS SKERSPJŪVIO MATMUO DIDESNIS KAIP 1 MM, STRYPAI, VIRBAI IR PROFILIAI, APDOROTU ARBA
NEAPDOROTU PAVIRŠIUMI BET KITAIP NEAPDOROTI, IŠ PLASTIKŲ
Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked
but not otherwise worked, of plastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VIENAGIJAI SIŪLAI, KURIŲ BET KURIS SKERSPJŪVIO
MATMUO DIDESNIS KAIP 1 MM, STRYPAI, VIRBAI IR
PROFILIAI, APDOROTU ARBA NEAPDOROTU
PAVIRŠIUMI BET KITAIP NEAPDOROTI, IŠ PLASTIKŲ

Description:

Monofilament of which any cross-sectional dimension
exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether
or not surface-worked but not otherwise worked, of
plastics

583.1

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš etileno polimerų
....of polymers of ethylene

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu
arba neapdorotu paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš
etileno polimerų

Description:

....of polymers of ethylene

583.2

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš vinilchlorido polimerų
....of polymers of vinyl chloride

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu
arba neapdorotu paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš
vinilchlorido polimerų

Description:

....of polymers of vinyl chloride

583.9

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu
paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš kitų plastikų
....of other plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo
didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu
arba neapdorotu paviršiumi bet kitaip neapdoroti, iš
kitų plastikų

Description:

....of other plastics

59

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR PRODUKTAI
Chemical materials and products, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS
IR PRODUKTAI

Description:

Chemical materials and products, n.e.s.

591

INSEKTICIDAI, RODENSICIDAI, FUNGICIDAI, HERBICIDAI, AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI IR PAN., DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS IR
PANAŠŪS PRODUKTAI, SUFORMUOTI Į FORMAS ARBA SUPAKUOTI Į MAŽMENINEI PREKYBAI SKIRTAS PAKUOTES ARBA TURINTYS
PREPARATŲ ARBA DIRBINIŲ PAVIDALĄ (PAVYZDŽIUI, SIERA APDOROTOS JUOSTOS, DAGČIAI IR ŽVAKĖS BEI LIPNŪS MUSGAUDŽIAI)
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar
products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (e.g., sulphur-treated bands, wicks and candles, and
fly-papers)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group
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Pavadinimas:

INSEKTICIDAI, RODENSICIDAI, FUNGICIDAI,
Description:
HERBICIDAI, AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI IR
PAN., DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS IR PANAŠŪS
PRODUKTAI, SUFORMUOTI Į FORMAS ARBA
SUPAKUOTI Į MAŽMENINEI PREKYBAI SKIRTAS
PAKUOTES ARBA TURINTYS PREPARATŲ ARBA
DIRBINIŲ PAVIDALĄ (PAVYZDŽIUI, SIERA APDOROTOS
JUOSTOS, DAGČIAI IR ŽVAKĖS BEI LIPNŪS
MUSGAUDŽIAI)

591.1

Insekticidai
Insecticides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Insekticidai

Description:

Insecticides

591.2

Fungicidai
Fungicides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fungicidai

Description:

Fungicides

591.3

Herbicidai, augalų dygimo lėtinimo priemonės ir augalų augimo reguliatoriai
Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Herbicidai, augalų dygimo lėtinimo priemonės ir
augalų augimo reguliatoriai

Description:

Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth
regulators

591.4

Dezinfekantai
Disinfectants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dezinfekantai

Description:

Disinfectants

591.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, klasifikuojami 591 grupėje produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas
pakuotes arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą
Other products of group 591, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles, n.e.s

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, klasifikuojami 591 grupėje
produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes arba turintys
preparatų arba dirbinių pavidalą

Description:

Other products of group 591, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles,
n.e.s

592

KRAKMOLAS, INULINAS IR KVIEČIŲ GLITIMAS; ALBUMININĖS MEDŽIAGOS; KLIJAI
Starches, inulin and wheat gluten; albuminoidal substances; glues

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KRAKMOLAS, INULINAS IR KVIEČIŲ GLITIMAS;
ALBUMININĖS MEDŽIAGOS; KLIJAI

Description:

Starches, inulin and wheat gluten; albuminoidal
substances; glues
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Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, antisprouting products and plant-growth regulators,
disinfectants and similar products, put up in forms or
packings for retail sale or as preparations or articles
(e.g., sulphur-treated bands, wicks and candles, and flypapers)

214/601

SITC 4 red.

592.1

Krakmolas, inulinas ir kviečių glitimas
Starches, inulin and wheat gluten

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krakmolas, inulinas ir kviečių glitimas

Description:

Starches, inulin and wheat gluten

592.11

Kviečių krakmolas
Wheat starch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kviečių krakmolas

Description:

Wheat starch

592.12

Kukurūzų krakmolas
Maize (corn) starch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kukurūzų krakmolas

Description:

Maize (corn) starch

592.13

Bulvių krakmolas
Potato starch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bulvių krakmolas

Description:

Potato starch

592.14

Manijokų krakmolas
Manioc (cassava) starch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Manijokų krakmolas

Description:

Manioc (cassava) starch

592.15

Kitas krakmolas
Other starches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas krakmolas

Description:

Other starches

592.16

Inulinas
Inulin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Inulinas

Description:

Inulin

592.17

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas
Wheat gluten, whether or not dried

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

Description:

Wheat gluten, whether or not dried
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592.2

Albumininės medžiagos, modifikuoti krakmolai ir klijai
Albuminoidal substances, modified starches and glues

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Albumininės medžiagos, modifikuoti krakmolai ir klijai

Description:

Albuminoidal substances, modified starches and glues

592.21

Kazeinas
Casein

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kazeinas

Description:

Casein

592.22

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeino klijai
Caseinates and other casein derivatives; casein glues

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeino klijai

Description:

Caseinates and other casein derivatives; casein glues

592.23

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kuriuose išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80% sauso
produkto masės), išskyrus kiaušinių albuminą; albuminatai ir kiti albumino dariniai
Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the
dry matter), other than egg albumin; albuminates and other albumin derivatives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų
Description:
baltymų koncentratus, kuriuose išrūgų baltymai sudaro
daugiau kaip 80% sauso produkto masės), išskyrus
kiaušinių albuminą; albuminatai ir kiti albumino dariniai

592.24

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą
arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvūniniai klijai
Gelatin (including gelatin in rectangular, including square, sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives;
isinglass; other glues of animal origin, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių
Description:
(įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba
neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir
želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti, niekur kitur nepriskirti,
gyvūniniai klijai

592.25

Peptonai ir jų dariniai; kiti, niekur kitur nepriskirti, baltymai ir jų dariniai; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti
Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, n.e.s.; hide powder, whether or not chromed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Peptonai ir jų dariniai; kiti, niekur kitur nepriskirti,
baltymai ir jų dariniai; odos milteliai, chromuoti arba
nechromuoti

Description:

Peptones and their derivatives; other protein
substances and their derivatives, n.e.s.; hide powder,
whether or not chromed
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Albumins (including concentrates of two or more whey
proteins, containing by weight more than 80% whey
proteins, calculated on the dry matter), other than egg
albumin; albuminates and other albumin derivatives

Gelatin (including gelatin in rectangular, including
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216/601

SITC 4 red.

592.26

Dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas
Dextrins and other modified starches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas

Description:

Dextrins and other modified starches

592.27

Klijai, daugiausia iš krakmolo, arba iš dekstrinų arba kito modifikuoto krakmolo
Glues based on starches, or on dextrins or other modified starches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klijai, daugiausia iš krakmolo, arba iš dekstrinų arba
kito modifikuoto krakmolo

Description:

Glues based on starches, or on dextrins or other
modified starches

592.29

Niekur kitur nepriskirti paruošti klijai ir kiti rišikliai; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba rišikliai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1
kg, paruošti mažmeninei prekybai
Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or
adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti klijai ir kiti rišikliai;
Description:
produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba rišikliai, kurių
neto masė ne didesnė kaip 1 kg, paruošti mažmeninei
prekybai

593

SPROGIOSIOS MEDŽIAGOS IR PIROTECHNIKOS PRODUKTAI
Explosives and pyrotechnic products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SPROGIOSIOS MEDŽIAGOS IR PIROTECHNIKOS
PRODUKTAI

Description:

Explosives and pyrotechnic products

593.1

Šovininis parakas ir kitos paruoštos sprogiosios medžiagos
Propellent powders and other prepared explosives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šovininis parakas ir kitos paruoštos sprogiosios
medžiagos

Description:

Propellent powders and other prepared explosives

593.11

Šovininis parakas
Propellent powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šovininis parakas

Description:

Propellent powders

593.12

Paruoštos sprogiosios medžiagos (išskyrus šovininį paraką)
Prepared explosives (other than propellent powders)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruoštos sprogiosios medžiagos (išskyrus šovininį
paraką)

Description:

Prepared explosives (other than propellent powders)
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products suitable for use as glues or adhesives, put up
for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a
net weight of 1 kg
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593.2

Padegamosios virvutės; sprogdikliai, sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai
Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Padegamosios virvutės; sprogdikliai, sprogdinimo arba
padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai

Description:

Safety fuses; detonating fuses; percussion or
detonating caps; igniters; electric detonators

593.3

Fejerverkai, signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai
Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fejerverkai, signalinės raketos, lietaus raketos, rūko
signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai

Description:

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and
other pyrotechnic articles

593.31

Fejerverkai
Fireworks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fejerverkai

Description:

Fireworks

593.33

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai
Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnical articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti
pirotechnikos gaminiai

Description:

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other
pyrotechnical articles

597

PARUOŠTI MINERALINIŲ ALYVŲ IR PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAI; PARUOŠTŲ HIDRAULINIŲ PAVARŲ SKYSČIAI; ANTIFRIZINIAI
PREPARATAI IR PARUOŠTI SKYSČIAI, SAUGANTYS NUO APLEDĖJIMO; TEPIMO PRIEMONĖS
Prepared additives for mineral oils and the like; prepared liquids for hydraulic transmission; anti-freezing preparations and prepared
de-icing fluids; lubricating preparations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PARUOŠTI MINERALINIŲ ALYVŲ IR PANAŠIŲ
MEDŽIAGŲ PRIEDAI; PARUOŠTŲ HIDRAULINIŲ
PAVARŲ SKYSČIAI; ANTIFRIZINIAI PREPARATAI IR
PARUOŠTI SKYSČIAI, SAUGANTYS NUO APLEDĖJIMO;
TEPIMO PRIEMONĖS

Description:

Prepared additives for mineral oils and the like;
prepared liquids for hydraulic transmission; antifreezing preparations and prepared de-icing fluids;
lubricating preparations

597.2

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti
alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai
Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared
additives for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai,
dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai
preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba
kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir
alyvos, priedai

Description:

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum
inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive
preparations and other prepared additives for mineral
oils (including gasoline) or for other liquids used for
the same purposes as mineral oils
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597.21

Antidetonaciniai preparatai
Anti-knock preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antidetonaciniai preparatai

Description:

Anti-knock preparations

597.25

Tepalinių alyvų priedai
Additives for lubricating oils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tepalinių alyvų priedai

Description:

Additives for lubricating oils

597.29

Niekur kitur nepriskirti paruošti mineralinių alyvų arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir mineralinės alyvos,
priedai
Prepared additives for mineral oils or for other liquids used for the same purposes as mineral oils, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paruošti mineralinių alyvų arba
kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir
mineralinės alyvos, priedai

Description:

Prepared additives for mineral oils or for other liquids
used for the same purposes as mineral oils, n.e.s.

597.3

Paruošti hidraulinių pavarų skysčiai; antifriziniai preparatai
Prepared liquids for hydraulic transmission; anti-freezing preparations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Paruošti hidraulinių pavarų skysčiai; antifriziniai
preparatai

Description:

Prepared liquids for hydraulic transmission; antifreezing preparations

597.31

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurie neturi arba kuriuose yra mažiau kaip 70% masės naftos
alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralinių medžiagų
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of
petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių
pavarų skysčiai, kurie neturi arba kuriuose yra mažiau
kaip 70% masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš
bituminių mineralinių medžiagų

Description:

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for
hydraulic transmission, not containing or containing
less than 70% by weight of petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals

597.33

Antifriziniai preparatai ir skysčiai, saugantys nuo apledėjimo
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antifriziniai preparatai ir skysčiai, saugantys nuo
apledėjimo

Description:

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

597.7

Tepimo priemonės (įskaitant paruoštus pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo
rūdijimo arba antikorozinius preparatus, kurių paruošimo pagrindas yra tepalai) taip pat preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms,
odos kailiams apdoroti alyvomis arba riebalais, bet išskyrus preparatus, kurių pagrindinės sudėtinės dalys, sudarančios mažiau kaip 70
% masės, yra naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralinių medžiagų
Lubricating preparations (including cutting oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations
and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile
materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of
petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
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Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tepimo priemonės (įskaitant paruoštus pjovimo įrankių Description:
aušinimo skysčius, varžtų ir veržlių atpalaidavimo
preparatus, priemones nuo rūdijimo arba
antikorozinius preparatus, kurių paruošimo pagrindas
yra tepalai) taip pat preparatai, naudojami tekstilės
medžiagoms, odos kailiams apdoroti alyvomis arba
riebalais, bet išskyrus preparatus, kurių pagrindinės
sudėtinės dalys, sudarančios mažiau kaip 70 % masės,
yra naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių
mineralinių medžiagų

597.71

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti, kuriuose yra naftos alyvų arba alyvų,
gautų iš bituminių mineralinių medžiagų
Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, containing petroleum oils or oils obtained from
bituminous minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms,
kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti, kuriuose
yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių
mineralinių medžiagų

Description:

Preparations for the treatment of textile materials,
leather, furskins or other materials, containing
petroleum oils or oils obtained from bituminous
minerals

597.72

Niekur kitur nepriskirtos tepimo priemonės, kuriose yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų
Lubricating preparations containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos tepimo priemonės, kuriose yra Description:
naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

597.73

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms, kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti, kuriuose yra alyvų ar tepalų, išskyrus
naftos alyvas ir alyvas, gautas iš bituminių mineralų
Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, containing oils or greases other than of
petroleum or bituminous minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Preparatai, naudojami tekstilės medžiagoms, odoms,
kailiams arba kitoms medžiagoms apdoroti, kuriuose
yra alyvų ar tepalų, išskyrus naftos alyvas ir alyvas,
gautas iš bituminių mineralų

Description:

Preparations for the treatment of textile materials,
leather, furskins or other materials, containing oils or
greases other than of petroleum or bituminous
minerals

597.74

Tepimo priemonės, kuriose yra alyvų ar tepalų, išskyrus naftos alyvas ir alyvas, gautas iš bituminių mineralinių medžiagų
Lubricating preparations containing oils or greases other than of petroleum or bituminous minerals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tepimo priemonės, kuriose yra alyvų ar tepalų, išskyrus Description:
naftos alyvas ir alyvas, gautas iš bituminių mineralinių
medžiagų

598

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS CHEMIJOS PRODUKTAI
Miscellaneous chemical products, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS CHEMIJOS
PRODUKTAI

Description:

Miscellaneous chemical products, n.e.s.
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Lubricating preparations (including cutting oil
preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust
or anti-corrosion preparations and mould release
preparations, based on lubricants) and preparations of
a kind used for the oil or grease treatment of textile
materials, leather, furskins or other materials, but
excluding preparations containing, as basic
constituents, 70% or more by weight of petroleum oils
or of oils obtained from bituminous minerals

Lubricating preparations containing petroleum oils or
oils obtained from bituminous minerals, n.e.s.

Lubricating preparations containing oils or greases
other than of petroleum or bituminous minerals
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598.1

Chemijos produktai, į kurių sudėtį pirmiausiai įeina mediena ir dervos
Wood- and resin-based chemical products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Chemijos produktai, į kurių sudėtį pirmiausiai įeina
mediena ir dervos

Description:

Wood- and resin-based chemical products

598.11

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota
Tall oil, whether or not refined

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota

Description:

Tall oil, whether or not refined

598.12

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, koncentruoti arba nekoncentruoti, iš kurių pašalintas cukrus arba nepašalintas,
chemiškai apdoroti arba neapdoroti (įskaitant lignino sulfonatus, bet išskyrus talo alyvą)
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated (including lignin
sulphonates, but excluding tall oil)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai,
koncentruoti arba nekoncentruoti, iš kurių pašalintas
cukrus arba nepašalintas, chemiškai apdoroti arba
neapdoroti (įskaitant lignino sulfonatus, bet išskyrus
talo alyvą)

Description:

Residual lyes from the manufacture of wood pulp,
whether or not concentrated, desugared or chemically
treated (including lignin sulphonates, but excluding tall
oil)

598.13

Sakų, medienos arba sulfatinio terpentino ir kito terpento aliejai, gauti distiliuojant arba kitu būdu apdorojant spygliuočių medieną,
neapdorotas dipentenas, sulfitinis terpentinas ir kiti neapdoroti para-cimenai, pušų aliejus, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra alfaterpineolis
Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude
dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sakų, medienos arba sulfatinio terpentino ir kito
terpento aliejai, gauti distiliuojant arba kitu būdu
apdorojant spygliuočių medieną, neapdorotas
dipentenas, sulfitinis terpentinas ir kiti neapdoroti
para-cimenai, pušų aliejus, kurio pagrindinė sudėtinė
dalis yra alfa-terpineolis

Description:

Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic
oils produced by the distillation or other treatment of
coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine
and other crude para-cymene; pine oil containing
alpha-terpineol as the main constituent

598.14

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai; kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos, takiosios dervos
Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai; kanifolijos Description:
spiritas ir kanifolijos alyvos, takiosios dervos

598.18

Medžio degutas; medžio deguto aliejai; medžio kreozotas; medžio ligroinas; augalinis pikis; aludarinis pikis ir panašūs produktai,
pagaminti iš kanifolijos, kalifonijos rūgščių arba iš augalinio pikio
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers pitch and similar preparations based on rosin, resin
acids or on vegetable pitch

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medžio degutas; medžio deguto aliejai; medžio
kreozotas; medžio ligroinas; augalinis pikis; aludarinis
pikis ir panašūs produktai, pagaminti iš kanifolijos,

Description:

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood
naphtha; vegetable pitch; brewers pitch and similar
preparations based on rosin, resin acids or on
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Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin
spirit and rosin oils; run gums.
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kalifonijos rūgščių arba iš augalinio pikio

vegetable pitch

598.3

Dirbtiniai ir paruošti vaškai
Artificial waxes and prepared waxes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtiniai ir paruošti vaškai

Description:

Artificial waxes and prepared waxes

598.35

Dirbtiniai ir paruošti vaškai iš polietilenglikolio
....of polyethylene glycol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai ir paruošti vaškai iš polietilenglikolio

Description:

....of polyethylene glycol

598.39

Kiti dirbtiniai ir paruošti vaškai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dirbtiniai ir paruošti vaškai

Description:

....other

598.4

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus klasifikuojamus 335.2 ir 511.2 pogrupiuose
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of subgroups 335.2 and 511.2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai,
išskyrus klasifikuojamus 335.2 ir 511.2 pogrupiuose

Description:

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes,
other than those of subgroups 335.2 and 511.2

598.5

Diskiniai, plokšteliniai ar panašios formos legiruoti cheminiai elementai, naudojami elektronikoje; legiruoti cheminiai junginiai,
naudojami elektronikoje
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in
electronics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Diskiniai, plokšteliniai ar panašios formos legiruoti
Description:
cheminiai elementai, naudojami elektronikoje; legiruoti
cheminiai junginiai, naudojami elektronikoje

598.6

Niekur kitur nepriskirti organiniai chemijos produktai
Organic chemical products, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti organiniai chemijos produktai

Description:

Organic chemical products, n.e.s.

598.61

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas arba kitos anglies
atmainos, turintys pastų, luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą.
Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks,
plates or other semi-manufactures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis
grafitas; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys
yra grafitas arba kitos anglies atmainos, turintys pastų,

Description:

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite;
preparations based on graphite or other carbon in the
form of pastes, blocks, plates or other semi-
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Chemical elements doped for use in electronics, in the
form of discs, wafers or similar forms; chemical
compounds doped for use in electronics
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luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą.

manufactures

598.63

Paruošti kaučiuko vulkanizacijos greitikliai
Prepared rubber accelerators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruošti kaučiuko vulkanizacijos greitikliai

Description:

Prepared rubber accelerators

598.64

Aktyvintos anglys
Activated carbon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aktyvintos anglys

Description:

Activated carbon

598.65

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant naudotas gyvūnines anglis
Activated natural mineral products; animal black, including spent animal black

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės
anglys, įskaitant naudotas gyvūnines anglis

Description:

Activated natural mineral products; animal black,
including spent animal black

598.67

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus), augalų ir žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti
arba išlaikyti
Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or
animal cells

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir
panašius organizmus), augalų ir žmogaus ar gyvūnų
ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

Description:

Prepared culture media for development or
maintenance of micro-organisms (including viruses
and the like) or of plant, human or animal cells

598.69

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be
laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 541.6 ir 541.9 pogrupiuose; sertifikuotos etaloninės medžiagos
Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than
those of subgroups 541.6 and 541.9; certified reference materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su
laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai
reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus
klasifikuojamus 541.6 ir 541.9 pogrupiuose;
sertifikuotos etaloninės medžiagos

Description:

Diagnostic or laboratory reagents on a backing,
prepared diagnostic or laboratory reagents whether or
not on a backing, other than those of subgroups 541.6
and 541.9; certified reference materials

598.8

Niekur kitur nepriskirti katalizatoriai ir kataliziniai preparatai
Catalysts and catalytic preparations, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti katalizatoriai ir kataliziniai
preparatai

Description:

Catalysts and catalytic preparations, n.e.s.
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598.81

Katalizatoriai, kurių aktyviosios medžiagos yra nikelis arba nikelio junginiai
Supported catalysts with nickel or nickel compounds as the active substance

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katalizatoriai, kurių aktyviosios medžiagos yra nikelis
arba nikelio junginiai

Description:

Supported catalysts with nickel or nickel compounds as
the active substance

598.83

Katalizatoriai, kurių aktyviosios medžiagos yra taurieji metalai arba tauriųjų metalų junginiai
Supported catalysts with precious metal or precious metal compounds as the active substance

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katalizatoriai, kurių aktyviosios medžiagos yra taurieji
metalai arba tauriųjų metalų junginiai

Description:

Supported catalysts with precious metal or precious
metal compounds as the active substance

598.85

Kiti pagalbiniai katalizatoriai
Other supported catalysts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pagalbiniai katalizatoriai

Description:

Other supported catalysts

598.89

Kiti katalizatoriai ir kataliziniai preparatai
Other catalysts and catalytic preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti katalizatoriai ir kataliziniai preparatai

Description:

Other catalysts and catalytic preparations

598.9

Niekur kitur nepriskirti chemijos produktai ir preparatai
Chemical products and preparations, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti chemijos produktai ir preparatai Description:

598.91

Niekur kitur nepriskirti apdailos agentai, dažų nešikliai, naudojami dažymui pagreitinti arba dažiklių fiksacijai, ir kiti produktai bei
preparatai (pvz. užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestruffs and other products and preparations (e.g., dressings and
mordants) of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdailos agentai, dažų nešikliai, Description:
naudojami dažymui pagreitinti arba dažiklių fiksacijai, ir
kiti produktai bei preparatai (pvz. užpildai ir kandikai),
naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba
panašiose pramonės šakose

598.93

Niekur kitur nepriskirti sudėtiniai gumos (kaučiuko) arba plastikų plastifikatoriai; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai gumos
(kaučiuko) arba plastikų stabilizatoriai
Compound plasticizers for rubber or plastics, n.e.s.; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sudėtiniai gumos (kaučiuko)
arba plastikų plastifikatoriai; antioksidacijos preparatai
ir kiti sudėtiniai gumos (kaučiuko) arba plastikų

Description:

Compound plasticizers for rubber or plastics, n.e.s.;
anti-oxidizing preparations and other compound
stabilizers for rubber or plastics.
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Chemical products and preparations, n.e.s.

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing
or fixing of dyestruffs and other products and
preparations (e.g., dressings and mordants) of a kind
used in the textile, paper, leather or like industries,
n.e.s.
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stabilizatoriai
598.94

Preparatai ir užpildai gesintuvams; užpildytos gaisrų gesinimo granatos
Preparations and charges for fire extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Preparatai ir užpildai gesintuvams; užpildytos gaisrų
gesinimo granatos

Description:

Preparations and charges for fire extinguishers;
charged fire-extinguishing grenades

598.95

Modeliavimo pastos (įskaitant skirtas vaikų pramogoms); preparatai, vadinami stomatologiniais vaškais arba stomatologiniais dantų
atspaudų mišiniais, sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys plokščių, pasagų,
lazdelių arba panašų pavidalą; kiti preparatai, skirti naudoti stomatologijoje, daugiausia iš gipso (degto gipso arba kalcio sulfato)
Modelling pastes (including those put up for children's amusement); preparations known as ōdental waxö or as ōdental impression
compoundsö, put up on sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for
use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Modeliavimo pastos (įskaitant skirtas vaikų
Description:
pramogoms); preparatai, vadinami stomatologiniais
vaškais arba stomatologiniais dantų atspaudų mišiniais,
sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes, arba turintys plokščių,
pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą; kiti preparatai,
skirti naudoti stomatologijoje, daugiausia iš gipso
(degto gipso arba kalcio sulfato)

598.96

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba
suvirinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir kitų medžiagų; preparatai, naudojami
suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams
Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or
welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding
electrodes or rods.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir
Description:
kiti pagalbiniai preparatai skirti litavimui, litavimui
kietuoju lydmetaliu arba suvirinimui; litavimo, litavimo
kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš
metalų ir kitų medžiagų; preparatai, naudojami
suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar
apvalkalams

598.97

Paruošti cemento, statybinių skiedinių arba betono priedai
Prepared additives for cements, mortars or concretes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paruošti cemento, statybinių skiedinių arba betono
priedai

Description:

Prepared additives for cements, mortars or concretes

598.98

Ugniai neatsparūs statybiniai skiediniai ir betonas
Non-refractory mortars and concretes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ugniai neatsparūs statybiniai skiediniai ir betonas

Description:

Non-refractory mortars and concretes
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Modelling pastes (including those put up for children's
amusement); preparations known as ōdental waxö or
as ōdental impression compoundsö, put up on sets, in
packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes,
sticks or similar forms; other preparations for use in
dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or
calcium sulphate).

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and
other auxiliary preparations for soldering, brazing or
welding; soldering, brazing or welding powders and
pastes consisting of metal and other materials;
preparations of a kind used as cores or coatings for
welding electrodes or rods.
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598.99

Kiti chemijos produktai ir preparatai
Other chemical products and preparations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti chemijos produktai ir preparatai

Description:

Other chemical products and preparations

599

Niekur kitur nenurodyti chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai; buitinės atliekos, nuotekų šlamas,
kitos atliekos
Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s.; municipal waste; sewage sludge; other wastes

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nenurodyti chemijos pramonės arba
Description:
giminingų pramonės šakų liekamieji produktai; buitinės
atliekos, nuotekų šlamas, kitos atliekos

599.1

Buitinės atliekos; nuotekų šlamas
Municipal waste; sewage sludge

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Buitinės atliekos; nuotekų šlamas

Description:

Municipal waste; sewage sludge

599.2

Klinikinės atliekos
Clinical waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Klinikinės atliekos

Description:

Clinical waste

599.3

Organinių tirpiklių atliekos
Waste organic solvents

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Organinių tirpiklių atliekos

Description:

Waste organic solvents

599.4

Metalų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių, stabdžių skysčių ir antifrizų atliekos
Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių, stabdžių
skysčių ir antifrizų atliekos

Description:

Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake
fluids and anti-freeze fluids

599.9

Kitos chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų atliekos
Other wastes from chemical or allied industries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos chemijos pramonės arba giminingų pramonės
šakų atliekos

Description:

Other wastes from chemical or allied industries

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Residual products of the chemical or allied industries,
n.e.s.; municipal waste; sewage sludge; other wastes
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6

PRAMONINĖS PREKĖS, DAŽNIAUSIAI KLASIFIKUOJAMOS PAGAL MEDŽIAGŲ RŪŠĮ
Manufactured goods classified chiefly by material

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

PRAMONINĖS PREKĖS, DAŽNIAUSIAI
KLASIFIKUOJAMOS PAGAL MEDŽIAGŲ RŪŠĮ

Description:

Manufactured goods classified chiefly by material

61

ODA, ODOS GAMINIAI IR IŠDIRBTI KAILIAI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
Leather, leather manufactures, n.e.s., and dressed furskins

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ODA, ODOS GAMINIAI IR IŠDIRBTI KAILIAI, NIEKUR
KITUR NEPRISKIRTI

Description:

Leather, leather manufactures, n.e.s., and dressed
furskins

611

ODA
Leather

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ODA

Description:

Leather

611.2

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba
nesuvyniota
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos Description:
arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė,
suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

611.4

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba "krastas" (crust), po rauginimo toliau apdorotos arba neapdorotos, be
plaukų, skeltinės arba neskeltinės
Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals whether or not further prepared after tanning or
crusting, without hair on, whether or not split

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos,
Description:
raugintos arba "krastas" (crust), po rauginimo toliau
apdorotos arba neapdorotos, be plaukų, skeltinės arba
neskeltinės

611.43

Kailiai ir odos toliau neišdirbti drėgnoje būsenoje
Hides and skins not further prepared in the wet state

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kailiai ir odos toliau neišdirbti drėgnoje būsenoje

Description:

Hides and skins not further prepared in the wet state

611.44

Kailiai ir odos toliau neišdirbti sausoje būsenoje
Hides and skins not further prepared in the dry state

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kailiai ir odos toliau neišdirbti sausoje būsenoje

Description:

Hides and skins not further prepared in the dry state

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Composition leather with a basis of leather or leather
fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls.

Tanned or crust hides and skins of bovine (including
buffalo) or equine animals whether or not further
prepared after tanning or crusting, without hair on,
whether or not split
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611.45

Oda po rauginimo arba "krasto" (crusting) papildomai apdorota, įskaitant pergamentu išdirbtą odą
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oda po rauginimo arba "krasto" (crusting) papildomai
apdorota, įskaitant pergamentu išdirbtą odą

Description:

Leather further prepared after tanning or crusting,
including parchment-dressed leather

611.5

Avių arba ėriukų odos, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus odas, klasifikuojamas 611.8 pogrupyje)
Sheep- or lambskin leather, without wool on, whether or not split (other than leather of subgroup 611.8)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos, be vilnos, skeltinės arba
neskeltinės (išskyrus odas, klasifikuojamas 611.8
pogrupyje)

Description:

Sheep- or lambskin leather, without wool on, whether
or not split (other than leather of subgroup 611.8)

611.51

Avių arba ėriukų odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
.......tanned or crust skins, but not further prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos, raugintos arba „krastas“ (crust),
be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau
neapdorotos

Description:

.......tanned or crust skins, but not further prepared

611.52

Avių arba ėriukų odos, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, papildomai apdorotos po rauginimo arba „krasto“ operacijų (crusting),
įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą
.........leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Avių arba ėriukų odos, be vilnos, skeltinės arba
neskeltinės, papildomai apdorotos po rauginimo arba
„krasto“ operacijų (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į
pergamentą

Description:

.........leather further prepared after tanning or crusting,
including parchment-dressed leather

611.6

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės (išskyrus klasifikuojamas 611.8 pogrupyje)
Goat- or kidskin leather, without hair on, whether or not split (other than leather of subgroup 611.8)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba
neskeltinės (išskyrus klasifikuojamas 611.8 pogrupyje)

Description:

Goat- or kidskin leather, without hair on, whether or
not split (other than leather of subgroup 611.8)

611.61

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, raugintos arba "krastas", bet papildomai neapdorotos
.......tanned or crust hides and skins, but not further prepared

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba
neskeltinės, raugintos arba "krastas", bet papildomai
neapdorotos

Description:

.......tanned or crust hides and skins, but not further
prepared

611.62

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, papildomai apdorotos po rauginimo arba „krasto“ operacijų (crusting),
įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą
........leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Ožkų arba ožiukų odos, be plaukų, skeltinės arba
neskeltinės, papildomai apdorotos po rauginimo arba
„krasto“ operacijų (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į
pergamentą

611.7

Kitų gyvūnų odos, be plaukų, išskyrus klasifikuojamas 611.8 pogrupyje
Leather of other animals, without hair on, other than leather of subgroup 611.8

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitų gyvūnų odos, be plaukų, išskyrus klasifikuojamas
611.8 pogrupyje

Description:

Leather of other animals, without hair on, other than
leather of subgroup 611.8

611.71

Kiaulenos (be plaukų), specialiai neišdirbtos ar neapdirbtos
....of swine

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiaulenos (be plaukų), specialiai neišdirbtos ar
neapdirbtos

Description:

....of swine

611.72

Roplių odos, specialiai neišdirbtos ar neapdirbtos
....of reptiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Roplių odos, specialiai neišdirbtos ar neapdirbtos

Description:

....of reptiles

611.79

Kitų gyvūnų odos (be plaukų), specialiai neišdirbtos ar neapdirbtos
....of other animals

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų gyvūnų odos (be plaukų), specialiai neišdirbtos ar
neapdirbtos

Description:

....of other animals

611.8

Niekur kitur nepriskirtos odos, specialiai išdirbtos arba gatavos
Leather, specially dressed or finished, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos odos, specialiai išdirbtos arba
gatavos

Description:

Leather, specially dressed or finished, n.e.s.

611.81

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas)
Chamois (including combination chamois) leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas)

Description:

Chamois (including combination chamois) leather

611.83

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos
Patent leather and patent-laminated leather; metallized leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos
odos

Description:

Patent leather and patent-laminated leather; metallized
leather
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Description:

........leather further prepared after tanning or crusting,
including parchment-dressed leather
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612

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI IŠ ODOS AR IŠ KOMPOZICINĖS ODOS; BALNO REIKMENYS IR PAKINKTAI
Manufactures of leather or of composition leather, n.e.s.; saddlery and harness

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI IŠ ODOS AR IŠ
KOMPOZICINĖS ODOS; BALNO REIKMENYS IR
PAKINKTAI

Description:

Manufactures of leather or of composition leather,
n.e.s.; saddlery and harness

612.2

Pakinktai ir balno reikmenys bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius,
šunų drabužius ir panašius dirbinius) iš bet kokių medžiagų
Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee-pads, muzzles, saddle-cloths, saddle-bags, dog coats and the like),
of any material

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pakinktai ir balno reikmenys bet kokiems gyvūnams
Description:
(įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų
gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius
dirbinius) iš bet kokių medžiagų

612.9

Kiti gaminiai iš odos ar kompozicinės odos
Other articles of leather or of composition leather

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti gaminiai iš odos ar kompozicinės odos

Description:

Other articles of leather or of composition leather

613

RAUGINTI ARBA IŠDIRBTI KAILIAI (ĮSKAITANT GALVENAS, UODEGENAS, KOJENAS IR KITAS DALIS BEI ATRAIŽAS), SUJUNGTOS ARBA
NESUJUNGTOS IŠ DALIŲ (BE KITŲ MEDŽIAGŲ PRIEDŲ), IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMUS 848.31 POGRUPYJE
Furskins, tanned or dressed (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the
addition of other materials), other than those of heading 848.31

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RAUGINTI ARBA IŠDIRBTI KAILIAI (ĮSKAITANT
Description:
GALVENAS, UODEGENAS, KOJENAS IR KITAS DALIS BEI
ATRAIŽAS), SUJUNGTOS ARBA NESUJUNGTOS IŠ
DALIŲ (BE KITŲ MEDŽIAGŲ PRIEDŲ), IŠSKYRUS
KLASIFIKUOJAMUS 848.31 POGRUPYJE

613.1

Sveikos odos, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesujungtos iš dalių
Whole furskins, with or without head, tail or paws, not assembled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sveikos odos, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis Description:
arba be jų, nesujungtos iš dalių

613.11

Sveikos audinių odos, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesujungtos iš dalių
....of mink

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sveikos audinių odos, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungtos iš dalių

Description:

....of mink
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Saddlery and harness for any animal (including traces,
leads, knee-pads, muzzles, saddle-cloths, saddle-bags,
dog coats and the like), of any material

Furskins, tanned or dressed (including heads, tails,
paws and other pieces or cuttings), unassembled, or
assembled (without the addition of other materials),
other than those of heading 848.31

Whole furskins, with or without head, tail or paws, not
assembled
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613.19

Kitos sveikos odos, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų, nesujungtos iš dalių
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos sveikos odos, su galvenomis, uodegenomis,
kojenomis arba be jų, nesujungtos iš dalių

Description:

....other

613.2

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos, nesujungtos iš dalių
Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba
atraižos, nesujungtos iš dalių

Description:

Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not
assembled

613.3

Sveikos odos ir jų dalys arba atraižos, sujungtos iš dalių
Whole furskins and pieces or cuttings thereof, assembled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sveikos odos ir jų dalys arba atraižos, sujungtos iš dalių Description:

62

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GUMOS GAMINIAI IR DIRBINIAI
Rubber manufactures, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GUMOS GAMINIAI IR
DIRBINIAI

Description:

Rubber manufactures, n.e.s.

621

GUMINĖS MEDŽIAGOS (PVZ., GUMINĖS PASTOS, PLOKŠTĖS, LAKŠTAI, STRYPAI, SIŪLAI, VAMZDŽIAI)
Materials of rubber (e.g., pastes, plates, sheets, rods, thread, tubes, of rubber)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GUMINĖS MEDŽIAGOS (PVZ., GUMINĖS PASTOS,
PLOKŠTĖS, LAKŠTAI, STRYPAI, SIŪLAI, VAMZDŽIAI)

Description:

Materials of rubber (e.g., pastes, plates, sheets, rods,
thread, tubes, of rubber)

621.1

Nevulkanizuotos gumos mišinys, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą
Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms or in plates, sheets or strip

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nevulkanizuotos gumos mišinys, turintis pirminių
formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Description:

Compounded rubber, unvulcanized, in primary forms
or in plates, sheets or strip

621.11

Nevulkanizuotas gumos mišinys su suodžių arba silicio dioksido priedais, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių
pavidalą
....compounded with carbon black or silica

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nevulkanizuotas gumos mišinys su suodžių arba silicio Description:
dioksido priedais, turintis pirminių formų arba plokščių,
lakštų arba juostelių pavidalą
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Whole furskins and pieces or cuttings thereof,
assembled

....compounded with carbon black or silica
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621.12

Nevulkanizuotas gumos mišinys, kaučiuko tirpalai; dispersijos (išskyrus mišinius klasifikuojamus 621.11pozicijoje)
....solutions; dispersions (other than those of heading 621.11)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nevulkanizuotas gumos mišinys, kaučiuko tirpalai;
dispersijos (išskyrus mišinius klasifikuojamus
621.11pozicijoje)

Description:

....solutions; dispersions (other than those of heading
621.11)

621.19

Kitas nevulkanizuotas gumos mišinys, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas nevulkanizuotas gumos mišinys, turintis pirminių
formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Description:

....other

621.2

Kitos formos (pvz. strypai, vamzdžiai ir profiliai gaminiai) bei gaminiai (pvz. skrituliai ir žiedai) iš nevulkanizuotos gumos
Other forms (e.g., rods, tubes and profile shapes) and articles (e.g., discs and rings), of unvulcanized rubber

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos formos (pvz. strypai, vamzdžiai ir profiliai
gaminiai) bei gaminiai (pvz. skrituliai ir žiedai) iš
nevulkanizuotos gumos

Description:

Other forms (e.g., rods, tubes and profile shapes) and
articles (e.g., discs and rings), of unvulcanized rubber

621.21

Protektorių juostelės, skirtos guminėms padangoms restauruoti
"Camel-back" strips for retreading rubber tyres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Protektorių juostelės, skirtos guminėms padangoms
restauruoti

Description:

"Camel-back" strips for retreading rubber tyres

621.29

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

621.3

Vulkanizuotos gumos siūlai ir kordas; nesukietintos vulkanizuotos gumos plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai
Vulcanized rubber thread and cord; plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized rubber

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vulkanizuotos gumos siūlai ir kordas; nesukietintos
Description:
vulkanizuotos gumos plokštės, lakštai, juostelės, strypai
ir profiliai

621.31

Vulkanizuotos gumos siūlai ir kordas
Vulcanized rubber thread and cord

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vulkanizuotos gumos siūlai ir kordas

Description:

Vulcanized rubber thread and cord
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621.32

Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš nesukietintos akytosios vulkanizuotos gumos
Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized cellular rubber.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš
nesukietintos akytosios vulkanizuotos gumos

Description:

Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of
unhardened vulcanized cellular rubber.

621.33

Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš nesukietintos neakytosios vulkanizuotos gumos
Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanized non-cellular rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš
nesukietintos neakytosios vulkanizuotos gumos

Description:

Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of
unhardened vulcanized non-cellular rubber

621.4

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, su jungiamomis detalėmis (pvz. jungtys, alkūnės, jungės) arba be
jų
Tubes, pipes and hoses, of unhardened vulcanized rubber, with or without their fittings (e.g., joints, elbows, flanges).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos, su jungiamomis detalėmis (pvz.
jungtys, alkūnės, jungės) arba be jų

Description:

Tubes, pipes and hoses, of unhardened vulcanized
rubber, with or without their fittings (e.g., joints,
elbows, flanges).

621.41

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, nesustiprinti kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis
nekombinuoti, be jungiamųjų detalių
....not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos, nesustiprinti kitomis
medžiagomis ar kitu būdu su jomis nekombinuoti, be
jungiamųjų detalių

Description:

....not reinforced or otherwise combined with other
materials, without fittings

621.42

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, sustiprinti metalu ar kitu būdu su juo kombinuoti, be jungiamųjų
detalių
....reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
Description:
vulkanizuotos gumos, sustiprinti metalu ar kitu būdu su
juo kombinuoti, be jungiamųjų detalių

621.43

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, sustiprinti tekstilinėmis medžiagomis ar kitu būdu su jomis
kombinuoti, be jungiamųjų detalių
....reinforced or otherwise combined only with textile materials, without fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos, sustiprinti tekstilinėmis
medžiagomis ar kitu būdu su jomis kombinuoti, be
jungiamųjų detalių

Description:

....reinforced or otherwise combined only with textile
materials, without fittings
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621.44

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, sustiprinti kitomis medžiagomis ar kitu būdu su jomis
kombinuoti, be jungiamųjų detalių
....reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos, sustiprinti kitomis medžiagomis
ar kitu būdu su jomis kombinuoti, be jungiamųjų
detalių

Description:

....reinforced or otherwise combined with other
materials, without fittings

621.45

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos vulkanizuotos gumos su jungiamosiomis detalėmis
....with fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos su jungiamosiomis detalėmis

Description:

....with fittings

625

Guminės padangos, keičiami padangų protektoriai, padangų ratjuostės ir guminės kameros visų rūšių ratų padangoms
Rubber tyres, interchangeable tyre treads, tyre flaps and inner tubes for wheels of all kinds

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Guminės padangos, keičiami padangų protektoriai,
padangų ratjuostės ir guminės kameros visų rūšių ratų
padangoms

Description:

Rubber tyres, interchangeable tyre treads, tyre flaps
and inner tubes for wheels of all kinds

625.1

Naujos pneumatinės lengvųjų automobilių (įskaitant universaliuosius automobilius ir lenktyninius automobilius) padangos
Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės lengvųjų automobilių (įskaitant
universaliuosius automobilius ir lenktyninius
automobilius) padangos

Description:

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motor cars
(including station wagons and racing cars).

625.2

Naujos pneumatinės autobusų ir sunkvežimių padangos
Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses or lorries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės autobusų ir sunkvežimių
padangos

Description:

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on buses or
lorries

625.3

Naujos pneumatinės orlaivių padangos
Tyres, pneumatic, new, of a kind used on aircraft

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės orlaivių padangos

Description:

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on aircraft

625.4

Naujos pneumatinės motociklų ir dviračių padangos
Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motorcycles and bicycles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės motociklų ir dviračių padangos

Description:

Tyres, pneumatic, new, of a kind used on motorcycles
and bicycles
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625.41

Naujos pneumatinės motociklų padangos
....of a kind used on motorcycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės motociklų padangos

Description:

....of a kind used on motorcycles

625.42

Naujos pneumatinės dviračių padangos
....of a kind used on bicycles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naujos pneumatinės dviračių padangos

Description:

....of a kind used on bicycles

625.5

Kitos naujos pneumatinės padangos
Other new pneumatic tyres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos naujos pneumatinės padangos

Description:

Other new pneumatic tyres

625.51

Kitos naujos pneumatinės padangos, su „eglutės“ arba panašiu protektoriaus raštu
....having a "herring-bone" or similar tread

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos naujos pneumatinės padangos, su „eglutės“ arba
panašiu protektoriaus raštu

Description:

....having a "herring-bone" or similar tread

625.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, naujos pneumatinės guminės padangos
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, naujos pneumatinės
guminės padangos

Description:

....other

625.9

Kitos padangos (įskaitant restauruotas padangas), keičiamieji padangų protektoriai, padangų ratjuostės (ratlankio juostos) ir kameros
Other tyres (including retreaded tyres), interchangeable tyre treads, tyre flaps and inner tubes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos padangos (įskaitant restauruotas padangas),
keičiamieji padangų protektoriai, padangų ratjuostės
(ratlankio juostos) ir kameros

Description:

Other tyres (including retreaded tyres), interchangeable
tyre treads, tyre flaps and inner tubes

625.91

Guminės kameros
Inner tubes, or rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Guminės kameros

Description:

Inner tubes, or rubber
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625.92

Restauruotos padangos
Retreaded tyres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Restauruotos padangos

Description:

Retreaded tyres

625.93

Naudotos pneumatinės padangos
Used pneumatic tyres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naudotos pneumatinės padangos

Description:

Used pneumatic tyres

625.94

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės guminės padangos, guminiai padangų protektoriai ir padangų ratjuostės
Solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps of rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pilnavidurės arba pusiau pneumatinės guminės
padangos, guminiai padangų protektoriai ir padangų
ratjuostės

Description:

Solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps of
rubber

629

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GUMINIAI GAMINIAI IR DIRBINIAI
Articles of rubber, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GUMINIAI GAMINIAI IR
DIRBINIAI

Description:

Articles of rubber, n.e.s.

629.1

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant žindukus) iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, su jungiamosiomis detalėmis iš kietos
gumos arba be jungiamųjų detalių
Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of unhardened vulcanized rubber, with or without fittings of hard rubber

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant žindukus)
iš nesukietintos vulkanizuotos gumos, su
jungiamosiomis detalėmis iš kietos gumos arba be
jungiamųjų detalių

Description:

Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of
unhardened vulcanized rubber, with or without fittings
of hard rubber

629.11

Prezervatyvų tipo kontraceptinės priemonės
Sheath contraceptives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prezervatyvų tipo kontraceptinės priemonės

Description:

Sheath contraceptives

629.19

Kiti higienos ir farmacijos gaminiai iš nesukietintos vulkanizuotos gumos
Other hygienic or pharmaceutical articles of unhardened vulcanized rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti higienos ir farmacijos gaminiai iš nesukietintos
vulkanizuotos gumos

Description:

Other hygienic or pharmaceutical articles of
unhardened vulcanized rubber
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629.2

Konvejerių arba pavarų diržai arba beltingas iš vulkanizuotos gumos
Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanized rubber

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Konvejerių arba pavarų diržai arba beltingas iš
vulkanizuotos gumos

Description:

Conveyor or transmission belts or belting, of
vulcanized rubber

629.21

Pavarų diržai arba beltingas
Transmission belts or belting

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pavarų diržai arba beltingas

Description:

Transmission belts or belting

629.22

Konvejerių diržai arba beltingas
Conveyor belts or belting

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Konvejerių diržai arba beltingas

Description:

Conveyor belts or belting

629.9

Kietoji guma; niekur kitur nepriskirti gaminiai iš sukietintos ar nesukietintos vulkanizuotos gumos
Hard rubber; articles of hardened rubber or of unhardened vulcanized rubber, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kietoji guma; niekur kitur nepriskirti gaminiai iš
sukietintos ar nesukietintos vulkanizuotos gumos

Description:

Hard rubber; articles of hardened rubber or of
unhardened vulcanized rubber, n.e.s.

629.91

Kietoji guma (pvz., ebonitas), visų pavidalų (įskaitant atliekas ir laužą) gaminiai iš kietos gumos
Hard rubber (e.g., ebonite), in all forms (including waste and scrap); articles of hard rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kietoji guma (pvz., ebonitas), visų pavidalų (įskaitant
atliekas ir laužą) gaminiai iš kietos gumos

Description:

Hard rubber (e.g., ebonite), in all forms (including
waste and scrap); articles of hard rubber

629.92

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nesukietintos akytosios vulkanizuotos gumos
Articles of unhardened cellular vulcanized rubber, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nesukietintos
akytosios vulkanizuotos gumos

Description:

Articles of unhardened cellular vulcanized rubber, n.e.s.

629.99

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nesukietintos neakytosios vulkanizuotos gumos
Articles of unhardened non-cellular vulcanized rubber, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nesukietintos
neakytosios vulkanizuotos gumos

Description:

Articles of unhardened non-cellular vulcanized rubber,
n.e.s.
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63

KAMŠTIENOS IR MEDIENOS GAMINIAI (IŠSKYRUS BALDUS)
Cork and wood manufactures (excluding furniture)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KAMŠTIENOS IR MEDIENOS GAMINIAI (IŠSKYRUS
BALDUS)

Description:

Cork and wood manufactures (excluding furniture)

633

KAMŠTIENOS GAMINIAI
Cork manufactures

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KAMŠTIENOS GAMINIAI

Description:

Cork manufactures

633.1

Gaminiai iš natūralios kamštienos
Articles of natural cork

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gaminiai iš natūralios kamštienos

Description:

Articles of natural cork

633.11

Kamščiai ir kaiščiai
Corks and stoppers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kamščiai ir kaiščiai

Description:

Corks and stoppers

633.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

633.2

Aglomeruota kamštiena (su rišikliu arba be jo) bei aglomeruotos kamštienos gaminiai
Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aglomeruota kamštiena (su rišikliu arba be jo) bei
aglomeruotos kamštienos gaminiai

Description:

Agglomerated cork (with or without a binding
substance) and articles of agglomerated cork.

633.21

Blokai, plokštės, lakštai, juostos, plytelės ir vientisi cilindrai
Blocks, plates, sheets, strip; tiles and solid cylinders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blokai, plokštės, lakštai, juostos, plytelės ir vientisi
cilindrai

Description:

Blocks, plates, sheets, strip; tiles and solid cylinders

633.29

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti

634

APDIRBTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, VIENSLUOKSNĖ FANERA, FANERA, SMULKINIŲ PLOKŠTĖS IR KITA MEDIENA
Veneers, plywood, particle board, and other wood, worked, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

APDIRBTOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS,
VIENSLUOKSNĖ FANERA, FANERA, SMULKINIŲ
PLOKŠTĖS IR KITA MEDIENA

Description:

Veneers, plywood, particle board, and other wood,
worked, n.e.s.

634.1

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai
sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės,
obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujunta galais
Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood,
sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus
Description:
drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei
fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti,
taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6
mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota
arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba
nesujunta galais

634.11

Spygliuočių medžių vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba
panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat spygliučių mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta
arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujunta galais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spygliuočių medžių vienasluoksnės faneros lakštai
(įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną),
skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai
medienai gaminti, taip pat spygliučių mediena, kurios
storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta,
nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota,
šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujunta galais

Description:

634.12

Lapuočių medžių vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba
panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat lapuočių mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta
arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujunta galais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lapuočių medžių vienasluoksnės faneros lakštai
(įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną),
skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai
medienai gaminti, taip pat lapuočių mediena, kurios
storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta,
nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota,
šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujunta galais

Description:

634.2

Presuotoji mediena ir smulkinių plokštės, orientuotos skiedrantų plokštės (OSB) ir panašios medienos plokštės ir kitos panašios į
medieną medžiagos
Densified wood and particle board, oriented strand board (OSB) and similar board of wood or other ligneous materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Presuotoji mediena ir smulkinių plokštės, orientuotos

Description:

Densified wood and particle board, oriented strand

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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Other

Sheets for veneering (including those obtained by
slicing laminated wood), for plywood or for similar
laminated wood and other wood, sawn lengthwise,
sliced or peeled, whether or not planed, sanded,
spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6
mm
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skiedrantų plokštės (OSB) ir panašios medienos
plokštės ir kitos panašios į medieną medžiagos

board (OSB) and similar board of wood or other
ligneous materials

634.21

Presuotos medienos blokai, plokštės, juostos arba profiliniai gaminiai
Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Presuotos medienos blokai, plokštės, juostos arba
profiliniai gaminiai

Description:

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile
shapes

634.22

Smulkinių plokštės, orientuotos skiedrantų plokštės (OSB) ir panašios medienos plokštės, aglomeruotos arba neaglomeruotos
dervomis arba kitais organiniais rišikliais
Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic
binding substances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Smulkinių plokštės, orientuotos skiedrantų plokštės
(OSB) ir panašios medienos plokštės, aglomeruotos
arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais
rišikliais

Description:

Particle board, oriented strand board (OSB) and similar
board of wood, whether or not agglomerated with
resins or other organic binding substances

634.23

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į medieną medžiagų (išskyrus medieną) aglomeruotą arba neaglomeruotą dervomis
arba kitais organiniais rišikliais
Particle board and similar board of ligneous materials other than wood, whether or not agglomerated with resins or other organic
binding substances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į
medieną medžiagų (išskyrus medieną) aglomeruotą
arba neaglomeruotą dervomis arba kitais organiniais
rišikliais

Description:

Particle board and similar board of ligneous materials
other than wood, whether or not agglomerated with
resins or other organic binding substances

634.3

Fanera, faneros plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
Plywood, veneered panels and similar laminated wood

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fanera, faneros plokštės ir panaši sluoksniuotoji
mediena

Description:

Plywood, veneered panels and similar laminated wood

634.31

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm
Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus
bambuko) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis
kaip 6 mm

Description:

Other plywood, consisting solely of sheets of wood
(other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm
thickness

634.32

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena
... Bamboo

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir
panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

Description:

... Bamboo
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634.33

Kitos plokštės su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių
... other blockboard, laminboard and battenboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos plokštės su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių
arba lentjuosčių

Description:

... other blockboard, laminboard and battenboard

634.39

Kita fanera, faneros plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita fanera, faneros plokštės ir panaši sluoksniuotoji
mediena

Description:

....other

634.5

Medienos plaušų plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, sujungtos arba nesujungtos dervomis arba kitomis
organinėmis medžiagomis
Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medienos plaušų plokštės iš medienos arba iš kitų
panašių į medieną medžiagų, sujungtos arba
nesujungtos dervomis arba kitomis organinėmis
medžiagomis

Description:

Fibreboard of wood or other ligneous materials,
whether or not bonded with resins or other organic
substances

634.54

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF)
Medium density fibreboard (MDF)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF)

Description:

Medium density fibreboard (MDF)

634.59

Niekur kitur nepriskirtos medienos plaušo plokštės iš medienos ar kitų panašių į medieną medžiagų
Fibreboard of wood or other ligneous materials, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos medienos plaušo plokštės iš
medienos ar kitų panašių į medieną medžiagų

Description:

Fibreboard of wood or other ligneous materials, n.e.s.

634.9

Niekur kitur nepriskirta nesudėtingai profiliuota mediena
Wood, simply shaped, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta nesudėtingai profiliuota
mediena

Description:

Wood, simply shaped, n.e.s.

634.91

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai, medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės
lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamai naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms
arba panašiems gaminiams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena
Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not
turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the
like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai, medinės
Description:
kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet
išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos,
bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos,
tinkamai naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba
panašiems gaminiams gaminti; plonų juostelių pavidalo
ir panaši mediena

634.93

Medienos vilna; medienos miltai
Wood wool; wood flour

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medienos vilna; medienos miltai

Description:

Wood wool; wood flour

635

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MEDIENOS GAMINIAI IR DIRBINIAI
Wood manufactures, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MEDIENOS GAMINIAI IR
DIRBINIAI

Description:

Wood manufactures, n.e.s.

635.1

Medinė tara ir mediniai kabelių būgnai; mediniai dėžių padėklai ir panašūs gaminiai
Packings and cable-drums of wood; wooden box pallets and the like

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medinė tara ir mediniai kabelių būgnai; mediniai dėžių
padėklai ir panašūs gaminiai

Description:

Packings and cable-drums of wood; wooden box
pallets and the like

635.11

Dėžės, dėžutės, narvinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai
Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dėžės, dėžutės, narvinės dėžės, būgnai ir panaši tara;
mediniai kabelių būgnai

Description:

Packing cases, boxes, crates, drums and similar
packings; cable-drums

635.12

Padėklai, dėžių padėklai ir pakrovimo skydai; padėklų apvalkalai
Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Padėklai, dėžių padėklai ir pakrovimo skydai; padėklų
apvalkalai

Description:

Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars

635.2

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai, bei jų dalys, įskaitant statinių šulus
Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood (including staves)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti
kubilių gaminiai, bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

Description:

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products
and parts thereof, of wood (including staves)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of
wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks,
roughly trimmed but not turned, bent or otherwise
worked, suitable for the manufacture of walking-sticks,
umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the
like
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635.3

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir
skalas
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos,
įskaitant akytosios medienos plokštes sumontuotas
grindų plokštes, malksnas ir skalas

Description:

Builders' joinery and carpentry of wood, including
cellular wood panels, assembled flooring panels,
shingles and shakes

635.31

Langai, prancūziškieji langai ir jų staktos
Windows, French windows and their frames

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Langai, prancūziškieji langai ir jų staktos

Description:

Windows, French windows and their frames

635.32

Durys, jų staktos ir slenksčiai
Doors and their frames and thresholds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Durys, jų staktos ir slenksčiai

Description:

Doors and their frames and thresholds

635.33

Malksnos ir skalos
Shingles and shakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Malksnos ir skalos

Description:

Shingles and shakes

635.34

Sumontuotos grindų plokštės
Assembled flooring panels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sumontuotos grindų plokštės

Description:

Assembled flooring panels

635.39

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos
Other builders' joinery and carpentry of wood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos

Description:

Other builders' joinery and carpentry of wood

635.4

Buitiniai ar dekoratyviniai medienos gaminiai (išskyrus baldus)
Manufactures of wood for domestic or decorative use (excluding furniture)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Buitiniai ar dekoratyviniai medienos gaminiai (išskyrus
baldus)

Description:

Manufactures of wood for domestic or decorative use
(excluding furniture)
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635.41

Paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai
Frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų
rėmai

Description:

Frames for paintings, photographs, mirrors or similar
objects

635.42

Stalo ir virtuvės reikmenys
Tableware and kitchenware

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalo ir virtuvės reikmenys

Description:

Tableware and kitchenware

635.49

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs gaminiai, statulėlės
ir kiti dekoratyviniai gaminiai iš medienos, mediniai baldų reikmenys neklasifikuojami 82 skirsnyje
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles; statuettes and other ornaments;
wooden articles of furniture not falling within division 82

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena; medinės
skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir
panašūs gaminiai, statulėlės ir kiti dekoratyviniai
gaminiai iš medienos, mediniai baldų reikmenys
neklasifikuojami 82 skirsnyje

Description:

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases
for jewellery or cutlery, and similar articles; statuettes
and other ornaments; wooden articles of furniture not
falling within division 82

635.9

Niekur kitur nepriskirti mediniai dirbiniai
Manufactured articles of wood, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai dirbiniai

Description:

Manufactured articles of wood, n.e.s.

635.91

Mediniai įrankiai, jų korpusai ir rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles; boot or shoe lasts and trees

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mediniai įrankiai, jų korpusai ir rankenos, šluotų,
Description:
šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir
kailiamaučiai

635.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai gaminiai
... other articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai gaminiai

Description:

... other articles

64

POPIERIUS, KARTONAS IR GAMINIAI IŠ POPIERIAUS MASĖS, POPIERIAUS AR KARTONO
Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

POPIERIUS, KARTONAS IR GAMINIAI IŠ POPIERIAUS
MASĖS, POPIERIAUS AR KARTONO

Description:

Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper
or of paperboard

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush
bodies and handles; boot or shoe lasts and trees
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641

POPIERIUS IR KARTONAS
Paper and paperboard

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

POPIERIUS IR KARTONAS

Description:

Paper and paperboard

641.1

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius
Newsprint, in rolls or sheets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

Description:

Newsprint, in rolls or sheets

641.2

Nedengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, ir neperforuotas perfokortų ir
perfojuostų ritininis arba lakštinis popierius (išskyrus popierių, klasifikuojamą 641.1 ir 641.63 pozicijose); rankų darbo popierius ir
kartonas
Paper and paperboard, uncoated, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punch-cards and
punch tape paper, in rolls or sheets (other than paper of heading 641.1 or 641.63); handmade paper and paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nedengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti,
spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, ir
neperforuotas perfokortų ir perfojuostų ritininis arba
lakštinis popierius (išskyrus popierių, klasifikuojamą
641.1 ir 641.63 pozicijose); rankų darbo popierius ir
kartonas

Description:

Paper and paperboard, uncoated, of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes, and nonperforated punch-cards and punch tape paper, in rolls
or sheets (other than paper of heading 641.1 or
641.63); handmade paper and paperboard

641.21

Rankų darbo popierius ir kartonas
Handmade paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankų darbo popierius ir kartonas

Description:

Handmade paper and paperboard

641.22

Popierius ir kartonas naudojami kaip pagrindas šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus ar kartono gamybai
Paper and paperboard of a kind used as a base for photosensitive, heat-sensitive or electrosensitive paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas naudojami kaip pagrindas šviesai,
šilumai arba elektrai jautraus popieriaus ar kartono
gamybai

Description:

Paper and paperboard of a kind used as a base for
photosensitive, heat-sensitive or electrosensitive paper
or paperboard

641.24

Popierius, naudojamas kaip pagrindas apmušalų gamybai
Wallpaper base

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius, naudojamas kaip pagrindas apmušalų
gamybai

Description:

Wallpaper base

641.26

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaninio arba cheminio-mechaninio proceso metu, arba šie pluoštai
sudaro ne daugiau kaip 10% pluoštų masės
Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than
10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, Description:
gautų mechaninio arba cheminio-mechaninio proceso
metu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10%
pluoštų masės

641.29

Kitas popierius ir kartonas, kurių daugiau kaip 10% visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaninio arba cheminio-mechaninio
proceso metu
Other paper and paperboard, of which more than 10% by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical
or chemi-mechanical process

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius ir kartonas, kurių daugiau kaip 10% visų Description:
pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaninio arba
cheminio-mechaninio proceso metu

641.3

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, skirtas rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams, padengtas, įmirkytas, dažytu ar
dekoruotu paviršiumi arba spausdintu (išskyrus spausdintą medžiagą klasifikuojamą 892 grupėje)
Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated, impregnated, surface-coloured, surfacedecorated or printed (not constituting printed matter within group 892), in rolls or sheets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, skirtas
rašyti, spausdinti ir kitiems grafiniams tikslams,
padengtas, įmirkytas, dažytu ar dekoruotu paviršiumi
arba spausdintu (išskyrus spausdintą medžiagą
klasifikuojamą 892 grupėje)

Description:

Paper and paperboard, of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes, coated,
impregnated, surface-coloured, surface-decorated or
printed (not constituting printed matter within group
892), in rolls or sheets

641.31

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba perkopijavimo popierius
(įskaitant padengtą arba įmyrkytą popierių, naudojamą kopijavimo aparatų matricoms arba ofsėtinėms plokštėms), su atspaudais arba
be atspaudų
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or
offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis anglinis popierius (kalkė),
savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo
arba perkopijavimo popierius (įskaitant padengtą arba
įmyrkytą popierių, naudojamą kopijavimo aparatų
matricoms arba ofsėtinėms plokštėms), su atspaudais
arba be atspaudų

Description:

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer papers (including coated or impregnated
paper for duplicator stencils or offset plates), whether
or not printed, in rolls or sheets

641.32

Popieriaus ir kartono rūšys, skirti rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų
mechaninio arba cheminio-mechaninio proceso metu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10% visų pluoštų masės
Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or
chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono rūšys, skirti rašyti, spausdinti ir
kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje
nėra pluoštų, gautų mechaninio arba cheminiomechaninio proceso metu, arba šie pluoštai sudaro ne
daugiau kaip 10% visų pluoštų masės

Description:

Paper and paperboard of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes, not containing
fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical
process or of which not more than 10 % by weight of
the total fibre content consists of such fibres

641.34

Popieriaus ir kartono rūšys, skirti rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių daugiau kaip 10% visų pluoštų masės
sudaro pluoštai gauti mechaninio arba cheminio-mechaninio proceso metu
Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total
fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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Other paper and paperboard, not containing fibres
obtained by a mechanical or chemi-mechanical process
or of which not more than 10 % by weight of the total
fibre content consists of such fibres

Other paper and paperboard, of which more than 10%
by weight of the total fibre content consists of fibres
obtained by a mechanical or chemi-mechanical process

246/601

SITC 4 red.

pavadinimas:
Pavadinimas:

Popieriaus ir kartono rūšys, skirti rašyti, spausdinti ir
kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių daugiau
kaip 10% visų pluoštų masės sudaro pluoštai gauti
mechaninio arba cheminio-mechaninio proceso metu

641.4

Niekur kitur nepriskirtas nedengtas ritininis arba lakštinis kraftpopierius ir kartonas
Kraft paper and paperboard, uncoated, n.e.s., in rolls or sheets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas nedengtas ritininis arba
lakštinis kraftpopierius ir kartonas

Description:

Kraft paper and paperboard, uncoated, n.e.s., in rolls or
sheets

641.41

Kraftpopierius
Kraftliner

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kraftpopierius

Description:

Kraftliner

641.42

Maišinis kraftpopierius
Sack kraft paper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišinis kraftpopierius

Description:

Sack kraft paper

641.46

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas, kurių kvadratinio metro masė ne didesnė kaip 150 g/m²
Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing 150 g/m2 or less

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas,
kurių kvadratinio metro masė ne didesnė kaip 150
g/m²

Description:

Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing 150 g/m2
or less

641.47

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas, kurių kvadratinio metro masė didesnė kaip 150 g/m² bet mažesnė kaip 225 g/m²
Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas,
kurių kvadratinio metro masė didesnė kaip 150 g/m²
bet mažesnė kaip 225 g/m²

Description:

Kraft paper and paperboard, n.e.s., weighing more than
150 g/m2 but less than 225 g/m2.

641.48

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas, ritininis arba lakštinis, kurių kvadratinio metro masė ne mažesnė kaip 225 g/m²
Kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, n.e.s., weighing 225 g/m2 or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas kraftpopierius ir kartonas,
ritininis arba lakštinis, kurių kvadratinio metro masė ne
mažesnė kaip 225 g/m²

Description:

Kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, n.e.s.,
weighing 225 g/m2 or more
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Description:

Paper and paperboard of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes, of which more than
10 % by weight of the total fibre content consists of
fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical
process
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641.5

Niekur kitur nepriskirtas nedengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas
Paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas nedengtas ritininis arba
lakštinis popierius ir kartonas

Description:

Paper and paperboard, uncoated, in rolls or sheets,
n.e.s.

641.51

Gofravimo popierius
Fluting paper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gofravimo popierius

Description:

Fluting paper

641.52

Sulfitinis vyniojamasis popierius
Sulphite wrapping paper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sulfitinis vyniojamasis popierius

Description:

Sulphite wrapping paper

641.53

Augalinis pergamentas, riebalų nepraleidžiantis popierius, kalkinės 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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinis pergamentas, riebalų nepraleidžiantis
popierius, kalkinės vaškuotės, pergaminas ir kitas
blizgintas skaidrusis arba pusiau skaidrus popierius

Description:

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

641.54

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner)
Testliner (recycled liner board)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio
kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų
ir liekanų (Testliner)

Description:

Testliner (recycled liner board)

641.55

Niekur kitur nepriskirtas rūkomasis popierius
Cigarette paper, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas rūkomasis popierius

Description:

Cigarette paper, n.e.s.

641.56

Filtravimo popierius ir kartonas; veltinis popierius ir kartonas
Filter-paper and paperboard; felt paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Filtravimo popierius ir kartonas; veltinis popierius ir
kartonas

Description:

Filter-paper and paperboard; felt paper and
paperboard
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641.59

Kitas nedengtas popierius ir kartonas
Other paper and paperboard, uncoated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas nedengtas popierius ir kartonas

Description:

Other paper and paperboard, uncoated

641.6

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, gofruotas, krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas
Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, gofruotas,
krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas

Description:

Paper and paperboard, corrugated, creped, crinkled,
embossed or perforated, in rolls or sheets

641.61

Maišinis kraftpopierius, krepinis arba raukšlėtas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas
Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišinis kraftpopierius, krepinis arba raukšlėtas,
įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba
neperforuotas

Description:

Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not
embossed or perforated.

641.62

Kitas kraftpopierius, krepinis arba raukšlėtas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas
Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas kraftpopierius, krepinis arba raukšlėtas, įspaustinis Description:
arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas

641.63

Žaliavinis popierius, naudojamas tualetiniam popieriui arba veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti ir panašus
popierius, naudojamas buitinėms arba higieninėms reikmėms, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, krepiniai arba nekrepiniai,
klostyti arba neklostyti, įspaustiniai arba neįspaustiniai, perforuoti arba neperforuoti, dažytu arba nedažytu paviršiumi, dekoruotu arba
nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, ritiniais arba lakštais
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or
printed, in rolls or sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žaliavinis popierius, naudojamas tualetiniam popieriui Description:
arba veido servetėlėms, rankšluosčiams arba
vystyklams gaminti ir panašus popierius, naudojamas
buitinėms arba higieninėms reikmėms, celiuliozinė vata
ir celiuliozės pluoštų klodai, krepiniai arba nekrepiniai,
klostyti arba neklostyti, įspaustiniai arba neįspaustiniai,
perforuoti arba neperforuoti, dažytu arba nedažytu
paviršiumi, dekoruotu arba nedekoruotu paviršiumi, su
atspaudais arba be atspaudų, ritiniais arba lakštais

641.64

Popierius ir kartonas, gofruoti (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), perforuoti arba neperforuoti
Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), whether or not perforated.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas, gofruoti (su priklijuotais
plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), perforuoti
arba neperforuoti

Description:

Paper and paperboard, corrugated (with or without
glued flat surface sheets), whether or not perforated.
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Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not
embossed or perforated

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and
similar paper of a kind used for household or sanitary
purposes, cellulose wadding and webs of cellulose
fibres, whether or not creped, crinkled, embossed,
perforated, surface-coloured, surface-decorated or
printed, in rolls or sheets

249/601

SITC 4 red.

641.69

Niekur kitur nepriskirtas popierius, krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas
Paper, creped, crinkled, embossed or perforated, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas popierius, krepinis, klostytas,
įspaustinis arba perforuotas

Description:

Paper, creped, crinkled, embossed or perforated, n.e.s.

641.7

Niekur kitur nepriskirtas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi,
dekoruotu paviršiumi arba su atspaudais, išskyrus spausdintą medžiagą klasifikuojamą 892 grupėje, ritiniais arba lakštais
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated
or printed, not constituting printed matter within group 892, in rolls or sheets, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas popierius, kartonas,
Description:
celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti,
padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba
su atspaudais, išskyrus spausdintą medžiagą
klasifikuojamą 892 grupėje, ritiniais arba lakštais

641.71

Popierius ir kartonas, padengti, įmirkyti arba dengti plastikais (išskyrus lipnųjį), balintas, kurių kvadratinio metro masė didesnė kaip 150
g/m²
Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing more than 150 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas, padengti, įmirkyti arba dengti
plastikais (išskyrus lipnųjį), balintas, kurių kvadratinio
metro masė didesnė kaip 150 g/m²

Description:

Paper and paperboard coated, impregnated or covered
with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing
more than 150 g/m²

641.72

Kitas popierius ir kartonas, padengti, įmirkyti arba dengti plastikais (išskyrus lipnųjį)
Other paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius ir kartonas, padengti, įmirkyti arba
dengti plastikais (išskyrus lipnųjį)

Description:

Other paper and paperboard, coated, impregnated or
covered with plastics (excluding adhesives)

641.73

Popierius ir kartonas, gudronuotas, bitumuotas arba asfaltuotas
Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierius ir kartonas, gudronuotas, bitumuotas arba
asfaltuotas

Description:

Tarred, bituminised or asphalted paper and
paperboard

641.74

Kraftpopierius ir kartonas, išskyrus rūšis naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių masė vienodai
balinta ir kurių daugiau kaip 95% visų pluoštų masės sudaro cheminiu būdu gauti medienos pluoštai, o kvadratinio metro masė ne
didesnė kaip 150 g/m².
Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, bleached uniformly
throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical
process, and weighing 150 g/m² or less

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kraftpopierius ir kartonas, išskyrus rūšis naudojamas
rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo
tikslams, kurių masė vienodai balinta ir kurių daugiau
kaip 95% visų pluoštų masės sudaro cheminiu būdu
gauti medienos pluoštai, o kvadratinio metro masė ne

Description:

Kraft paper and paperboard, other than that of a kind
used for writing, printing or other graphic purposes,
bleached uniformly throughout the mass and of which
more than 95 % by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by a chemical
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Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of
cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surfacecoloured, surface-decorated or printed, not
constituting printed matter within group 892, in rolls or
sheets, n.e.s.
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didesnė kaip 150 g/m².

process, and weighing 150 g/m² or less

641.75

Kraftpopierius ir kartonas, išskyrus rūšis naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių masė vienodai
balinta ir kurių daugiau kaip 95% visų pluoštų masės sudaro cheminiu būdu gauti medienos pluoštai, o kvadratinio metro masė
didesnė kaip 150 g/m².
Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, bleached uniformly
throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical
process, and weighing more than 150 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kraftpopierius ir kartonas, išskyrus rūšis naudojamas
rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo
tikslams, kurių masė vienodai balinta ir kurių daugiau
kaip 95% visų pluoštų masės sudaro cheminiu būdu
gauti medienos pluoštai, o kvadratinio metro masė
didesnė kaip 150 g/m².

Description:

Kraft paper and paperboard, other than that of a kind
used for writing, printing or other graphic purposes,
bleached uniformly throughout the mass and of which
more than 95 % by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by a chemical
process, and weighing more than 150 g/m²

641.76

Kraftpopierius ir kartonas, kitas negu naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams
Other kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kraftpopierius ir kartonas, kitas negu naudojamas
rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo
tikslams

Description:

Other kraft paper and paperboard, other than that of a
kind used for writing, printing or other graphic
purposes

641.77

Kitas popierius ir kartonas
Other paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius ir kartonas

Description:

Other paper and paperboard

641.78

Gumuotas arba lipnus popierius arba kartonas
Gummed or adhesive paper and paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gumuotas arba lipnus popierius arba kartonas

Description:

Gummed or adhesive paper and paperboard

641.79

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų, padengti, įmirkyti arba dengti vašku, parafinu, stearinu, alyva
arba gliceroliu
Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated or covered with wax, parafin wax,
stearin, oil or glycerol

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš
celiuliozės pluoštų, padengti, įmirkyti arba dengti
vašku, parafinu, stearinu, alyva arba gliceroliu

Description:

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs
of cellulose fibres, coated, impregnated or covered
with wax, parafin wax, stearin, oil or glycerol

641.9

Niekur kitur nepriskirtas pakartotinai perdirbtas popierius ir kartonas
Converted paper and paperboard, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas pakartotinai perdirbtas
popierius ir kartonas

Description:

Converted paper and paperboard, n.e.s.
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641.92

Sudėtinis ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (pagamintas suklijuojant plokščius popieriaus arba kartono sluoksnius),
nepadengtu paviršiumi arba neįmirkytas, viduje sutvirtintas arba nesutvirtintas
Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated
or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sudėtinis ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas
(pagamintas suklijuojant plokščius popieriaus arba
kartono sluoksnius), nepadengtu paviršiumi arba
neįmirkytas, viduje sutvirtintas arba nesutvirtintas

Description:

Composite paper and paperboard (made by sticking
flat layers of paper or paperboard together with an
adhesive), not surface-coated or impregnated, whether
or not internally reinforced, in rolls or sheets.

641.93

Iš popieriaus masės pagaminti filtravimo blokai, lakštai ir plokštės
Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Iš popieriaus masės pagaminti filtravimo blokai, lakštai
ir plokštės

Description:

Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

641.94

Popieriniai ir pan. sienų apmušalai; skaidrios popierinės langų dangos
Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriniai ir pan. sienų apmušalai; skaidrios popierinės Description:
langų dangos

642

POPIERIUS IR KARTONAS, SUPJAUSTYTAS PAGAL NUSTATYTUS MATMENIS ARBA FORMĄ, BEI GAMINIAI IŠ POPIERIAUS AR
KARTONO
Paper and paperboard, cut to size or shape, and articles of paper or paperboard

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

POPIERIUS IR KARTONAS, SUPJAUSTYTAS PAGAL
Description:
NUSTATYTUS MATMENIS ARBA FORMĄ, BEI GAMINIAI
IŠ POPIERIAUS AR KARTONO

642.1

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų;
dokumentų dėžės, laiškų dėtuvai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys
panašią paskirtį
Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, 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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo
Description:
talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba
celiuliozinių pluoštų klodų; dokumentų dėžės, laiškų
dėtuvai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono,
naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys
panašią paskirtį

642.11

Dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš gofruoto popieriaus arba kartono
Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš gofruoto popieriaus arba Description:
kartono
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Wallpaper and similar wall coverings; window
transparencies of paper

Paper and paperboard, cut to size or shape, and
articles of paper or paperboard

Cartons, boxes, cases, bags and other packing
containers, 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

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or
paperboard

252/601

SITC 4 red.

642.12

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš negofruoto popieriaus arba kartono
Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš
negofruoto popieriaus arba kartono

Description:

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated
paper or paperboard.

642.13

Popieriniai maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm
Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriniai maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne
mažesnis kaip 40 cm

Description:

Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or
more

642.14

Kiti popieriniai maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius (smailu galu)
Other sacks and bags, including cones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti popieriniai maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius
(smailu galu)

Description:

Other sacks and bags, including cones

642.15

Kitos pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus
Other packing containers, including record sleeves

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų
vokus

Description:

Other packing containers, including record sleeves

642.16

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir panašūs gaminiai, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį
Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir
panašūs gaminiai, naudojami įstaigose, parduotuvėse
arba turintys panašią paskirtį

Description:

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles,
of a kind used in offices, shops or the like

642.2

Vokai, sulenkiamieji atvirukai, paprastieji pašto atvirukai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono, dėžutės, maišeliai,
aplankalai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su raštinės reikmenimis
Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing
compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vokai, sulenkiamieji atvirukai, paprastieji pašto atvirukai Description:
ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono,
dėžutės, maišeliai, aplankalai ir rašymo rinkiniai iš
popieriaus arba kartono su raštinės reikmenimis

642.21

Vokai
Envelopes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Envelopes, letter cards, plain postcards and
correspondence cards, of paper or paperboard; boxes,
pouches, wallets and writing compendiums, of paper
or paperboard, containing an assortment of paper
stationery
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Pavadinimas:

Vokai

642.22

Atvirlaiškiai, paprastieji pašto atvirukai ir susirašinėjimo kortelės
Letter-cards, plain postcards and correspondence cards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atvirlaiškiai, paprastieji pašto atvirukai ir susirašinėjimo Description:
kortelės

642.23

Dėžutės, maišeliai, aplankalai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenų rinkiniais
Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dėžutės, maišeliai, aplankalai ir rašymo rinkiniai iš
popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės
reikmenų rinkiniais

Description:

Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of
paper or paperboard, containing an assortment of
paper stationery.

642.3

Įrašų žurnalai (registrai), buhalterinės knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos ir kvitų knygelės, rašymo bloknotai, memorandumų
bloknotai, dienoraščiai ir panašūs gaminiai, sąsiuviniai, biuvarai, segtuvai (su nuplėšiamais lapais ar be jų) aplankalai, segtuvų apvalkalai,
verslo blankai su įdėtomis kopijavimo kalkėmis ir kitos raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono; popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių
ar kolekcijų albumai, popieriniai ir kartoniniai knygų viršeliai
Registers, account-books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise
books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other
articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections, and book covers, of paper or paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įrašų žurnalai (registrai), buhalterinės knygos, užrašų
knygelės, užsakymų knygos ir kvitų knygelės, rašymo
bloknotai, memorandumų bloknotai, dienoraščiai ir
panašūs gaminiai, sąsiuviniai, biuvarai, segtuvai (su
nuplėšiamais lapais ar be jų) aplankalai, segtuvų
apvalkalai, verslo blankai su įdėtomis kopijavimo
kalkėmis ir kitos raštinės reikmenys iš popieriaus ir
kartono; popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių ar
kolekcijų albumai, popieriniai ir kartoniniai knygų
viršeliai

Description:

Registers, account-books, notebooks, order books,
receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries
and similar articles, exercise books, blotting pads,
binders (loose-leaf or other), folders, file covers,
manifold business forms, interleaved carbon sets and
other articles of stationery, of paper or paperboard;
albums for samples or for collections, and book covers,
of paper or paperboard

642.31

Įrašų žurnalai (registrai), buhalterinės knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai,
memorandumų bloknotai, dienoraščiai ir panašūs gaminiai
Registers, account-books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrašų žurnalai (registrai), buhalterinės knygos, užrašų
knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio
popieriaus bloknotai, memorandumų bloknotai,
dienoraščiai ir panašūs gaminiai

Description:

Registers, account-books, notebooks, order books,
receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries
and similar articles

642.32

Sąsiuviniai
Exercise books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sąsiuviniai

Description:

Exercise books
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Description:

Envelopes

Letter-cards, plain postcards and correspondence cards
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642.33

Segtuvai, aplankai ir bylų viršeliai (išskyrus knygų viršelius)
Binders (other than book covers), folders and file covers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Segtuvai, aplankai ir bylų viršeliai (išskyrus knygų
viršelius)

Description:

Binders (other than book covers), folders and file
covers

642.34

Įvairiarūšiai verslo dokumentų blankai ir blankų su kalke rinkiniai
Manifold business forms and interleaved carbon sets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įvairiarūšiai verslo dokumentų blankai ir blankų su
kalke rinkiniai

Description:

Manifold business forms and interleaved carbon sets

642.35

Pavyzdžių ar kolekcijų albumai
Albums for samples or for collections

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pavyzdžių ar kolekcijų albumai

Description:

Albums for samples or for collections

642.39

Knygų viršeliai; biuvarai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, raštinės reikmenys
Book covers; blotting pads and other articles of stationery, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Knygų viršeliai; biuvarai ir kiti, niekur kitur nepriskirti,
raštinės reikmenys

Description:

Book covers; blotting pads and other articles of
stationery, n.e.s.

642.4

Niekur kitur nepriskirtas popierius ir kartonas, supjaustytas pagal nustatytus matmenis arba formą
Paper and paperboard, cut to size or shape, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas popierius ir kartonas,
supjaustytas pagal nustatytus matmenis arba formą

Description:

Paper and paperboard, cut to size or shape, n.e.s.

642.41

Rūkomasis popierius, supjaustytas pagal nustatytus matmenis, knygelių ir tūtelių arba kitokio pavidalo
Cigarette paper, cut to size, whether or not in the form of booklets or tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rūkomasis popierius, supjaustytas pagal nustatytus
matmenis, knygelių ir tūtelių arba kitokio pavidalo

Description:

Cigarette paper, cut to size, whether or not in the form
of booklets or tubes

642.42

Kalkė, savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 641.31pozicijoje),
popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of 641.31), duplicator stencils and offset plates,
of paper, whether or not put up in boxes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalkė, savaiminio kopijavimo popierius ir kitas
kopijavimo arba vaizdų perkėlimo popierius (išskyrus
klasifikuojamus 641.31pozicijoje), popierinės
kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės
plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse

Description:

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer papers (other than those of 641.31), duplicator
stencils and offset plates, of paper, whether or not put
up in boxes
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642.43

Ritininis arba lakštinis tualetinis popierius, supjaustytas pagal nustatytus matmenis ir formas
Toilet paper, cut to size or shape, in rolls or in sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ritininis arba lakštinis tualetinis popierius, supjaustytas
pagal nustatytus matmenis ir formas

Description:

Toilet paper, cut to size or shape, in rolls or in sheets

642.45

Filtravimo popierius ir kartonas, supjaustytas pagal nustatytus matmenis ir formas
Filter-paper and paperboard, cut to size or shape

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Filtravimo popierius ir kartonas, supjaustytas pagal
nustatytus matmenis ir formas

Description:

Filter-paper and paperboard, cut to size or shape

642.9

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš popieriaus masės, popieriaus, kartono arba celiuliozinės vatos
Articles of paper pulp, paper, paperboard or cellulose wadding, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš popieriaus masės,
popieriaus, kartono arba celiuliozinės vatos

Description:

Articles of paper pulp, paper, paperboard or cellulose
wadding, n.e.s.

642.91

Tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus masės, popieriaus arba kartono (perforuoti arba neperforuoti, sukietinti arba
nesukietinti)
Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus
masės, popieriaus arba kartono (perforuoti arba
neperforuoti, sukietinti arba nesukietinti)

Description:

Bobbins, spools, cops and similar supports of paper
pulp, paper or paperboard (whether or not perforated
or hardened).

642.93

Dėtuvės, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono
Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dėtuvės, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs
gaminiai iš popieriaus arba kartono

Description:

Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or
paperboard

642.94

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės, rankšluosčiai, stalo servetėlės, staltiesės, paklodės ir panašūs popieriniai gaminiai; popieriniai
drabužiai ir drabužių priedai
Handkerchiefs, cleansing tissues, towels, serviettes, tablecloths, bed sheets and other paper linen; paper garments and clothing
accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės, rankšluosčiai, Description:
stalo servetėlės, staltiesės, paklodės ir panašūs
popieriniai gaminiai; popieriniai drabužiai ir drabužių
priedai

642.95

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašios sanitarijos priemonės, pagamintos iš popieriaus masės,
popieriaus, celiuliozinės vatos ar celiuliozės pluošto audinių
Sanitary towels and tampons, napkins (diapers) and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai,
vystyklų įklotai ir panašios sanitarijos priemonės,
pagamintos iš popieriaus masės, popieriaus,
celiuliozinės vatos ar celiuliozės pluošto audinių

642.99

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis ir formas, kiti gaminiai iš
popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos ar celiuliozinių pluoštų klodų
Other paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper or
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės
pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis
ir formas, kiti gaminiai iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos ar celiuliozinių
pluoštų klodų

Description:

Other paper, paperboard, cellulose wadding or webs of
cellulose fibres cut to size or shape; other articles of
paper pulp, paper or paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres

65

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI TEKSTILĖS VERPALAI, AUDINIAI, GATAVI GAMINIAI IR PANAŠŪS PRODUKTAI
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI TEKSTILĖS VERPALAI,
Description:
AUDINIAI, GATAVI GAMINIAI IR PANAŠŪS PRODUKTAI

651

TEKSTILĖS VERPALAI
Textile yarn

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TEKSTILĖS VERPALAI

Description:

Textile yarn

651.1

Vilnų arba gyvūnų plaukų verpalai (išskyrus vilnos gumulus)
Yarn of wool or animal hair (excluding wool tops)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vilnų arba gyvūnų plaukų verpalai (išskyrus vilnos
gumulus)

Description:

Yarn of wool or animal hair (excluding wool tops)

651.12

Karštiniai vilnų verpalai, kuriuose vilna sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of carded wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštiniai vilnų verpalai, kuriuose vilna sudaro ne
mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of carded wool, containing 85% or more by
weight of wool, not put up for retail sale

651.13

Šukuotinės vilnos verpalai, kuriuose vilna sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šukuotinės vilnos verpalai, kuriuose vilna sudaro ne
mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of combed wool, containing 85% or more by
weight of wool, not put up for retail sale
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651.14

Švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai (karštiniai arba šukuotiniai), neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai (karštiniai arba
šukuotiniai), neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up
for retail sale

651.15

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai (įskaitant apvytinius ašutų verpalus), skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai
(įskaitant apvytinius ašutų verpalus), skirti arba neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including
gimped horsehair yarn), whether or not put up for
retail sale.

651.16

Verpalai, kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės, skirti mažmeninei prekybai
Yarn containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai, kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų
plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės, skirti
mažmeninei prekybai

Description:

Yarn containing 85% or more by weight of wool or of
fine animal hair, put up for retail sale

651.17

Karštiniai vilnų verpalai, kuriuose vilna sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of carded wool containing less than 85% by weight of wool, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštiniai vilnų verpalai, kuriuose vilna sudaro mažiau
kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of carded wool containing less than 85% by
weight of wool, not put up for retail sale

651.18

Šukuotinės vilnos verpalai, kuriuose vilna sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn of combed wool containing less than 85% by weight of wool, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šukuotinės vilnos verpalai, kuriuose vilna sudaro
mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn of combed wool containing less than 85% by
weight of wool, not put up for retail sale

651.19

Vilnų arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro mažiau kaip 85% masės, skirti
mažmeninei prekybai
Yarn of wool or fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnų arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai,
Description:
kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro
mažiau kaip 85% masės, skirti mažmeninei prekybai

651.2

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Cotton sewing thread, whether or not put up for retail
sale
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651.21

Medvilniniai siuvimo siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
....not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai siuvimo siūlai, neskirti mažmeninei
prekybai

Description:

....not put up for retail sale

651.22

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti mažmeninei prekybai
....put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti mažmeninei prekybai

Description:

....put up for retail sale

651.3

Medvilniniai verpalai, išskyrus siuvimo siūlus
Cotton yarn, other than sewing thread

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai, išskyrus siuvimo siūlus

Description:

Cotton yarn, other than sewing thread

651.31

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, skirti mažmeninei prekybai
....containing 85% or more by weight of cotton, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose
medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, skirti
mažmeninei prekybai

Description:

....containing 85% or more by weight of cotton, put up
for retail sale

651.32

Kiti medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
....other, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti
mažmeninei prekybai

Description:

....other, put up for retail sale

651.33

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
....containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose
medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

....containing 85% or more by weight of cotton, not put
up for retail sale.

651.34

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei prekybai
....containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose
medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

....containing less than 85% by weight of cotton, not
put up for retail sale
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651.4

Siuvimo siūlai iš cheminių pluoštų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
Sewing thread of man-made fibres, whether or not put up for retail sale

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš cheminių pluoštų, skirti arba neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Sewing thread of man-made fibres, whether or not put
up for retail sale

651.41

Siuvimo siūlai iš sintetinių gijų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
....of synthetic filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš sintetinių gijų, skirti arba neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

....of synthetic filaments

651.42

Siuvimo siūlai iš dirbtinių gijų, skirti arba neskirti mažmeninei prekyba
....of artificial filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš dirbtinių gijų, skirti arba neskirti
mažmeninei prekyba

Description:

....of artificial filaments

651.43

Siuvimo siūlai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
....of synthetic staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, skirti
arba neskirti mažmeninei prekybai

Description:

....of synthetic staple fibres

651.44

Siuvimo siūlai iš dirbtinių kuokštelinių pluoštų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
....of artificial staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvimo siūlai iš dirbtinių kuokštelinių pluoštų, skirti
arba neskirti mažmeninei prekybai

Description:

....of artificial staple fibres

651.5

Sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai,
neskirti mažmeninei prekybai
Synthetic filament yarn (other than sewing thread), textured, not put up for retail sale, including monofilament of less than 67 decitex

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus),
Description:
tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, neskirti mažmeninei
prekybai

651.51

Nailono ar kitų poliamidų sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis
mažesnis kaip 67 deciteksai, neskirti mažmeninei prekybai
....of nylon or other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nailono ar kitų poliamidų sintetinių gijų siūlai (išskyrus
siuvimo siūlus), tekstūruotieji, įskaitant vienagijus

Description:

....of nylon or other polyamides
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siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai,
neskirti mažmeninei prekybai
651.52

Poliesterių sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67
deciteksai, neskirti mažmeninei prekybai
....of polyesters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliesterių sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), Description:
tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, neskirti mažmeninei
prekybai

651.59

Kiti sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67
deciteksai, neskirti mažmeninei prekybai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus),
Description:
tekstūruotieji, įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis
tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, neskirti mažmeninei
prekybai

651.6

Kiti sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
Other synthetic filament yarn (other than sewing thread), including monofilament of less than 67 decitex

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti sintetinių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus),
įskaitant vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis
kaip 67 deciteksai

Description:

Other synthetic filament yarn (other than sewing
thread), including monofilament of less than 67 decitex

651.62

Didelio trūkio stiprumo nailono, kitų poliamidų ar poliesterių verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
High tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Didelio trūkio stiprumo nailono, kitų poliamidų ar
poliesterių verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

High tenacity yarn of nylon or other polyamides or of
polyesters, not put up for retail sale

651.63

Kiti pirminiai verpalai, nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m, neskirti mažmeninei prekybai
Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pirminiai verpalai, nesuktieji arba suktieji, kurių
sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Other yarn, single, untwisted or with a twist not
exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale

651.64

Kiti pirminiai verpalai, suktieji, kurių sukrumas didesnis kaip 50 sūkių/m, neskirti mažmeninei prekybai
Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pirminiai verpalai, suktieji, kurių sukrumas didesnis
kaip 50 sūkių/m, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per
metre, not put up for retail sale
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651.69

Kiti verpalai, daugiagijai arba suktieji, neskirti mažmeninei prekybai
Other yarn, multiple (folded) or cabled, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti verpalai, daugiagijai arba suktieji, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Other yarn, multiple (folded) or cabled, not put up for
retail sale

651.7

Dirbtiniai ir cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus); niekur kitur nepriskirti dirbtiniai vienagijai siūlai; niekur kitur nepriskirti
juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų
Artificial and man-made filament yarn (other than sewing thread); artificial monofilament, n.e.s.; strip and the like of artificial textile
materials, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtiniai ir cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo
Description:
siūlus); niekur kitur nepriskirti dirbtiniai vienagijai siūlai;
niekur kitur nepriskirti juostelės ir panašūs gaminiai iš
dirbtinių tekstilės medžiagų

651.73

Labai atsparūs tempimui viskozės siūlai, neskirti mažmeninei prekybai
High tenacity yarn of viscose rayon, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Labai atsparūs tempimui viskozės siūlai, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

High tenacity yarn of viscose rayon, not put up for
retail sale

651.74

Kiti pirminiai verpalai iš viskozinio pluošto, suktieji arba nesuktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 120 sūkių/m, neskirti mažmeninei
prekybai
Other yarn, single, of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pirminiai verpalai iš viskozinio pluošto, suktieji arba Description:
nesuktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 120
sūkių/m, neskirti mažmeninei prekybai

651.75

Kiti pirminiai dirbtinių gijų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Other artificial filament yarn, single, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pirminiai dirbtinių gijų verpalai, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Other artificial filament yarn, single, not put up for
retail sale

651.76

Kiti dirbtinių gijų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus) daugiagijai (sulankstyti) arba suktieji, neskirti mažmeninei prekybai
Other artificial filament yarn (other than sewing thread), multiple (folded) or cabled, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dirbtinių gijų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)
daugiagijai (sulankstyti) arba suktieji, neskirti
mažmeninei prekybai

Description:

Other artificial filament yarn (other than sewing
thread), multiple (folded) or cabled, not put up for
retail sale
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Artificial and man-made filament yarn (other than
sewing thread); artificial monofilament, n.e.s.; strip and
the like of artificial textile materials, n.e.s.

Other yarn, single, of viscose rayon, untwisted or with a
twist not exceeding 120 turns per metre, not put up for
retail sale
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651.77

Dirbtiniai vienagijai verpalai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai ir skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės
ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilinių medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like of artificial
textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai vienagijai verpalai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai ir skerspjūvio matmuo ne
didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs gaminiai iš
dirbtinių tekstilinių medžiagų, kurių matomasis plotis
ne didesnis kaip 5 mm

Description:

Artificial monofilament of 67 decitex or more and of
which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm;
strip and the like of artificial textile materials of an
apparent width not exceeding 5 mm

651.78

Cheminiai gijiniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminiai gijiniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus),
skirti mažmeninei prekybai

Description:

Man-made filament yarn (other than sewing thread),
put up for retail sale

651.8

Kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus); niekur kitur nepriskirti sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš
sintetinės tekstilinės medžiagos, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
Yarn (other than sewing thread) of staple fibres; synthetic monofilament, n.e.s.; strip and the like of synthetic textile materials of an
apparent width not exceeding 5 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus);
niekur kitur nepriskirti sintetiniai vienagijai siūlai;
juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinės tekstilinės
medžiagos, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5
mm

Description:

Yarn (other than sewing thread) of staple fibres;
synthetic monofilament, n.e.s.; strip and the like of
synthetic textile materials of an apparent width not
exceeding 5 mm

651.81

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85% masės, skirti mažmeninei
prekybai
Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai
kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85%
masės, skirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or
more by weight of synthetic staple fibres, put up for
retail sale

651.82

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei
prekybai
Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai
kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85%
masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or
more by weight of synthetic staple fibres, not put up
for retail sale

651.83

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, skirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai
kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės,

Description:

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple
fibres, containing less than 85% by weight of such
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skirti mažmeninei prekybai

fibres, put up for retail sale

651.84

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei
prekybai
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing less that 85% by weight of such fibres, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai
kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės,
neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple
fibres, containing less that 85% by weight of such
fibres, not put up for retail sale

651.85

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

651.86

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85% masės, neskirti mažmeninei
prekybai
Yarn (other than sewing thread) containing 85% or more by weight of artificial staple fibres, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose dirbtiniai
kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85%
masės, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn (other than sewing thread) containing 85% or
more by weight of artificial staple fibres, not put up for
retail sale

651.87

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, neskirti
mažmeninei prekybai
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, containing less than 85% by weight of these fibres, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo Description:
siūlus), kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85%
masės, neskirti mažmeninei prekybai

651.88

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai ir skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir
panašūs gaminiai (pvz. dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (e.g.,
artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne
mažesnis kaip 67 deciteksai ir skerspjūvio matmuo ne
didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs gaminiai (pvz.
dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų,
kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm

Description:

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of
which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm;
strip and the like (e.g., artificial straw) of synthetic
textile materials of an apparent width not exceeding 5
mm

651.9

Niekur kitur nepriskirti tekstilės pluoštų verpalai (įskaitant popieriaus verpalus ir verpalus, gijas ir pusverpalius iš stiklo pluošto)
Yarn of textile fibres, n.e.s. (including paper yarn and yarn, slivers and rovings of glass fibre)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti tekstilės pluoštų verpalai
(įskaitant popieriaus verpalus ir verpalus, gijas ir
pusverpalius iš stiklo pluošto)

Description:

Yarn of textile fibres, n.e.s. (including paper yarn and
yarn, slivers and rovings of glass fibre)
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Yarn (other than sewing thread) of artificial staple
fibres, put up for retail sale

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple
fibres, containing less than 85% by weight of these
fibres, not put up for retail sale
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651.91

Metalizuoti siūlai, sudaryti iš tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 651.77 arba 651.88 pozicijoje, kombinuoti su
siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu, arba padengti metalu
Metallized yarn, being textile yarn, or strip or the like of heading 651.77 or 651.88, combined with metal in the form of thread, strip or
powder or covered with metal.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalizuoti siūlai, sudaryti iš tekstilės siūlų, juostelių
arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 651.77 arba
651.88 pozicijoje, kombinuoti su siūlų, juostelių arba
miltelių pavidalo metalu, arba padengti metalu

Description:

Metallized yarn, being textile yarn, or strip or the like of
heading 651.77 or 651.88, combined with metal in the
form of thread, strip or powder or covered with metal.

651.92

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste), not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste), not put
up for retail sale

651.93

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Description:

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

651.94

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai; šilkaverpių fibroinas
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei Description:
prekybai; šilkaverpių fibroinas

651.95

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų
Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš
stiklo pluoštų

Description:

Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass
fibres

651.96

Lino verpalai
Flax yarn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lino verpalai

Description:

Flax yarn

651.97

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, klasifikuojamų 264 grupėje, verpalai
Yarn of jute or of other textile bast fibres of group 264

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos,
klasifikuojamų 264 grupėje, verpalai

Description:

Yarn of jute or of other textile bast fibres of group 264
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Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for
retail sale; silkworm gut
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651.99

Augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai
Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai Description:

652

MEDVILNINIAI AUDINIAI (IŠSKYRUS SIAURUOSIUS AR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AUDINIUS)
Cotton fabrics, woven (not including narrow or special fabrics)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEDVILNINIAI AUDINIAI (IŠSKYRUS SIAURUOSIUS AR
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AUDINIUS)

Description:

Cotton fabrics, woven (not including narrow or special
fabrics)

652.1

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai
Pile and chenille fabrics, woven

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai

Description:

Pile and chenille fabrics, woven

652.12

Nebalinti medvilniniai kilpiniai (frotiniai) rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus audinius klasifikuojamus 656.1
pogrupyje)
Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton (other than fabrics of subgroup 656.1), unbleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalinti medvilniniai kilpiniai (frotiniai) rankšluosčių
audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus audinius
klasifikuojamus 656.1 pogrupyje)

Description:

Terry towelling and similar woven terry fabrics, of
cotton (other than fabrics of subgroup 656.1),
unbleached

652.13

Kiti medvilniniai kilpiniai (frotiniai) rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus audinius klasifikuojamus 656.1pogrupyje)
Other terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton (other than fabrics of subgroup 656.1).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai kilpiniai (frotiniai) rankšluosčių audiniai Description:
ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus audinius
klasifikuojamus 656.1pogrupyje)

652.14

Nepjaustyti medvilniniai pūkiniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių audinius arba panašius kilpinius audinius, klasifikuojamus
652.12 ir 652.13 pozicijose ir 656.1 pogrupyje)
Pile fabrics, woven, of cotton (other than terry towelling or similar woven terry fabrics of headings 652.12 and 652.13 and subgroup
656.1), uncut

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nepjaustyti medvilniniai pūkiniai audiniai (išskyrus
kilpinius rankšluosčių audinius arba panašius kilpinius
audinius, klasifikuojamus 652.12 ir 652.13 pozicijose ir
656.1 pogrupyje)

Description:

Pile fabrics, woven, of cotton (other than terry
towelling or similar woven terry fabrics of headings
652.12 and 652.13 and subgroup 656.1), uncut

652.15

Kiti medvilniniai pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių audinius arba panašius kilpinius audinius, klasifikuojamus
652.12 ir 652.13 pozicijose ir 656.1 pogrupyje)
Other pile and chenille fabrics, woven, of cotton (other than terry toweling or similar terry fabrics of headings 652.12 and 652.13 and
subgroup 656.1)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Other terry towelling and similar woven terry fabrics, of
cotton (other than fabrics of subgroup 656.1).
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Pavadinimas:

Kiti medvilniniai pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus
kilpinius rankšluosčių audinius arba panašius kilpinius
audinius, klasifikuojamus 652.12 ir 652.13 pozicijose ir
656.1 pogrupyje)

652.2

Nebalinti medvilniniai audiniai (išskyrus medvilninius gazinius, pūkinius ir šenilinius audinius)
Cotton fabrics, woven, unbleached (other than gauze and pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nebalinti medvilniniai audiniai (išskyrus medvilninius
gazinius, pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

Cotton fabrics, woven, unbleached (other than gauze
and pile and chenille fabrics)

652.21

Nebalinti audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
Woven fabrics containing 85% or more by weight of cotton, unbleached, weighing not more than 200 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalinti audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau Description:
kaip 85% masės ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200
g

652.22

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
Woven fabrics containing 85% or more by weight of cotton, unbleached, weighing more than 200 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85% masės ir kurių m² masė ne didesnė
kaip 200 g

Description:

Woven fabrics containing 85% or more by weight of
cotton, unbleached, weighing more than 200 g/m²

652.23

Nebalinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tiktai su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
Woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, unbleached, mixed mainly or solely with man-made fibres,
weighing not more than 200g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tiktai su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200 g

Description:

Woven cotton fabrics, containing less than 85% by
weight of cotton, unbleached, mixed mainly or solely
with man-made fibres, weighing not more than
200g/m²

652.24

Nebalinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tiktai su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200 g
Woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, unbleached, mixed mainly or solely with man-made fibres,
weighing more than 200 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebalinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tiktai su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200 g

Description:

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

652.25

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing not more than 200g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne
didesnė kaip 200 g

Description:

Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing
not more than 200g/m²
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Description:

Other pile and chenille fabrics, woven, of cotton (other
than terry toweling or similar terry fabrics of headings
652.12 and 652.13 and subgroup 656.1)

Woven fabrics containing 85% or more by weight of
cotton, unbleached, weighing not more than 200 g/m²
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SITC 4 red.

652.26

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200 g
Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing more than 200 g/m²

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė
didesnė kaip 200 g

Description:

Other woven fabrics of cotton, unbleached, weighing
more than 200 g/m²

652.3

Kiti balinti, dažyti, marginti ar kitaip apdailinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m²
masė ne didesnė kaip 200 g
Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing not more
than 200 g/m²

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti balinti, dažyti, marginti ar kitaip apdailinti
medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė
kaip 200 g

Description:

Other woven fabrics, containing 85% or more by
weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise
finished, weighing not more than 200 g/m²

652.31

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
....bleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
Description:
sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200 g

652.32

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
....dyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
Description:
sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200 g

652.33

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė kaip
200 g
....of yarns of different colours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai,
kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės,
ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g

Description:

....of yarns of different colours

652.34

Kiti marginti audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200 g
....printed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė ne didesnė
kaip 200 g

Description:

....printed
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....bleached

....dyed
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SITC 4 red.

652.4

Kiti balinti, dažyti, marginti ar kitaip apdailinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m²
masė didesnė kaip 200 g
Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise finished, weighing more than
200 g/m2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti balinti, dažyti, marginti ar kitaip apdailinti
medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne
mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė didesnė kaip
200 g

Description:

Other woven fabrics, containing 85% or more by
weight of cotton, bleached, dyed, printed or otherwise
finished, weighing more than 200 g/m2

652.41

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....bleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....bleached

652.42

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....dyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....dyed

652.43

Kiti medvilniniai džinsiniai įvairių spalvų verpalų audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200 g
....denim, of yarn of different colours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai džinsiniai įvairių spalvų verpalų
Description:
audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85%
masės, ir kurių m² masė didesnė kaip 200 g

652.44

Kiti medvilniniai įvairių spalvų verpalų audiniai (išskyrus džinsinius), kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m²
masė didesnė kaip 200 g
....of yarns of different colours (other than denim)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai įvairių spalvų verpalų audiniai (išskyrus Description:
džinsinius), kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip
85% masės, ir kurių m² masė didesnė kaip 200 g

652.45

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....printed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro ne mažiau kaip 85% masės, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....printed
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....denim, of yarn of different colours

....of yarns of different colours (other than denim)
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SITC 4 red.

652.5

Kiti balinti, dažyti, marginti arba kitaip apdailinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, bleached,
dyed, printed or otherwise finished, weighing not more than 200 g/m2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti balinti, dažyti, marginti arba kitaip apdailinti
Description:
medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su
cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne didesnė kaip
200g

652.51

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais,
ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....bleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....bleached

652.52

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais,
ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....dyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....dyed

652.53

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su
cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....of yarns of different colours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai,
kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės,
maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais, ir
kurių m² masė ne didesnė kaip 200g

Description:

....of yarns of different colours

652.54

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....printed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....printed

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Other woven cotton fabrics, containing less than 85%
by weight of cotton, mixed mainly or solely with manmade fibres, bleached, dyed, printed or otherwise
finished, weighing not more than 200 g/m2
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652.6

Kiti balinti, dažyti, marginti arba kitaip apdailinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
Other woven cotton fabrics, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, bleached,
dyed, printed or otherwise finished, weighing more than 200 g/m2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti balinti, dažyti, marginti arba kitaip apdailinti
Description:
medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su
cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip
200g

652.61

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais,
ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....bleached

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....bleached

652.62

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais,
ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....dyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....dyed

652.63

Kiti medvilniniai džinsiniai įvairių spalvų verpalų audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba
tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....denim, of yarn of different colours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai džinsiniai įvairių spalvų verpalų
audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85%
masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g

Description:

....denim, of yarn of different colours

652.64

Kiti medvilniniai įvairių spalvų verpalų audiniai (išskyrus džinsus), kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....of yarns of different colours (other than denim)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai įvairių spalvų verpalų audiniai (išskyrus Description:
džinsus), kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85%
masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
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Other woven cotton fabrics, containing less than 85%
by weight of cotton, mixed mainly or solely with manmade fibres, bleached, dyed, printed or otherwise
finished, weighing more than 200 g/m2

....of yarns of different colours (other than denim)
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SITC 4 red.

652.65

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba tik su cheminiais
pluoštais, ir kurių m² masė didesnė kaip 200g
....printed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....printed

652.9

Kiti medvilniniai audiniai
Other woven fabrics of cotton

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti medvilniniai audiniai

Description:

Other woven fabrics of cotton

652.91

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....bleached, weighing not more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....bleached, weighing not more than 200 g/m2

652.92

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....dyed, weighing not more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....dyed, weighing not more than 200 g/m2

652.93

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....of yarns of different colours, weighing not more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kurių
m² masė ne didesnė kaip 200g

Description:

....of yarns of different colours, weighing not more than
200 g/m2

652.94

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne didesnė kaip 200g
....printed, weighing not more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kurių m² masė ne
didesnė kaip 200g

Description:

....printed, weighing not more than 200 g/m2

652.95

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200g
....bleached, weighing more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė Description:
kaip 200g

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

....bleached, weighing more than 200 g/m2
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652.96

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200g
....dyed, weighing more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė Description:
kaip 200g

652.97

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200g
....of yarns of different colours, weighing more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai, kurių
m² masė didesnė kaip 200g

Description:

....of yarns of different colours, weighing more than 200
g/m2

652.98

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kurių m² masė didesnė kaip 200g
....printed, weighing more than 200 g/m2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti marginti medvilniniai audiniai, kurių m² masė
didesnė kaip 200g

Description:

....printed, weighing more than 200 g/m2

653

AUDINIAI IŠ CHEMINIŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS SIAURUOSIUS ARBA SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AUDINIUS)
Fabrics, woven, of man-made textile materials (not including narrow or special fabrics)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AUDINIAI IŠ CHEMINIŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ
(IŠSKYRUS SIAURUOSIUS ARBA SPECIALIOSIOS
PASKIRTIES AUDINIUS)

Description:

Fabrics, woven, of man-made textile materials (not
including narrow or special fabrics)

653.1

Audiniai iš sintetinių gijų verpalų (įskaitant audinius iš 651.88 pozicijoje klasifikuojamų medžiagų), išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius
Fabrics, woven, of synthetic filament yarn (including woven fabrics obtained from materials of heading 651.88), other than pile and
chenille fabrics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių gijų verpalų (įskaitant audinius iš
651.88 pozicijoje klasifikuojamų medžiagų), išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius

Description:

Fabrics, woven, of synthetic filament yarn (including
woven fabrics obtained from materials of heading
651.88), other than pile and chenille fabrics

653.11

Audiniai iš labai atsparių tempimui nailono ar kitų poliamidų arba poliesterių verpalų, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
....obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš labai atsparių tempimui nailono ar kitų
poliamidų arba poliesterių verpalų, išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius

Description:

....obtained from high tenacity yarn of nylon or other
polyamides or of polyesters

653.12

Audiniai iš sintetinių tekstilinių medžiagų juostelių ir pan., išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
....obtained from strip or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių tekstilinių medžiagų juostelių ir

Description:

....obtained from strip or the like
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....dyed, weighing more than 200 g/m2
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pan., išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
653.13

Audiniai iš lygiagrečiai gulančių sintetinių gijų verpalų sluoksnių, uždėtų vienas ant kito ir sudarančių smailų arba statų kampą, šie
sluoksniai siūlų sankirtose sujungiami adhezyvu arba terminio surišimo būdu, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
....consisting of layers of parallel synthetic filament yarns superimposed on each other at acute or right angles, the layers being bonded
at the intersections of the yarns by an adhesive or by thermal bonding

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš lygiagrečiai gulančių sintetinių gijų verpalų
sluoksnių, uždėtų vienas ant kito ir sudarančių smailų
arba statų kampą, šie sluoksniai siūlų sankirtose
sujungiami adhezyvu arba terminio surišimo būdu,
išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

Description:

....consisting of layers of parallel synthetic filament
yarns superimposed on each other at acute or right
angles, the layers being bonded at the intersections of
the yarns by an adhesive or by thermal bonding

653.14

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose nailono arba kitų poliamidų gijos sudaro ne mažiau kaip 85% masės, išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius
....other, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or other polyamides.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose nailono
arba kitų poliamidų gijos sudaro ne mažiau kaip 85%
masės, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

Description:

....other, containing 85% or more by weight of
filaments of nylon or other polyamides.

653.15

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose tekstūruotosios poliesterių gijos sudaro ne mažiau kaip 85% masės, išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius
....other, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose
Description:
tekstūruotosios poliesterių gijos sudaro ne mažiau kaip
85% masės, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

653.16

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose netekstūruotosios poliesterių gijos sudaro ne mažiau kaip 85% masės, išskyrus pūkinius
ir šenilinius audinius
....other, containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose
Description:
netekstūruotosios poliesterių gijos sudaro ne mažiau
kaip 85% masės, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

653.17

Kiti, niekur kitur nepriskirti, audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose sintetinės gijos sudaro ne mažiau kaip 85% masės, išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius
....other, containing 85% or more by weight of synthetic filaments, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, audiniai iš sintetinių gijų
Description:
verpalų, kuriuose sintetinės gijos sudaro ne mažiau
kaip 85% masės, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

653.18

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose sintetinės gijos, maišytos daugiausiai arba tik su medvilne, sudaro mažiau kaip 85%
masės, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
....other, containing less than 85% by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, kuriuose

Description:

....other, containing less than 85% by weight of
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....other, containing 85% or more by weight of textured
polyester filaments

....other, containing 85% or more by weight of nontextured polyester filaments

....other, containing 85% or more by weight of synthetic
filaments, n.e.s.
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sintetinės gijos, maišytos daugiausiai arba tik su
medvilne, sudaro mažiau kaip 85% masės, išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius

synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton.

653.19

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš sintetinių gijų verpalų, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius
....of synthetic filaments, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš sintetinių gijų
verpalų, išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius

Description:

....of synthetic filaments, n.e.s.

653.2

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of such fibres (other than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie
sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)

Description:

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing
85% or more by weight of such fibres (other than pile
and chenille fabrics)

653.21

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of polyester staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie Description:
sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)

653.25

Audiniai iš akrilinių arba modifikuotojo akrilo kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)
....of acrylic or modacrylic staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš akrilinių arba modifikuotojo akrilo
kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro ne mažiau
kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

Description:

....of acrylic or modacrylic staple fibres

653.29

Audiniai iš kitų sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of other synthetic staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš kitų sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose Description:
jie sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius
ir šenilinius audinius)

653.3

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su medvilne
(išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton (other
than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie Description:
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba vien tik su medvilne (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)
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....of polyester staple fibres

....of other synthetic staple fibres

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing
less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or
solely with cotton (other than pile and chenille fabrics)
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653.31

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su medvilne, ir
kurių m² masė mažesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of a weight not exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kuriuose jie Description:
sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba vien tik su medvilne, ir kurių m² masė mažesnė
kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

653.32

Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
medvilne, ir kurių m² masė mažesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of a weight not exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie Description:
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su medvilne, ir kurių m² masė
mažesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

653.33

Poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
medvilne, ir kurių m² masė didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of a weight exceeding 170 g/m2, of polyester staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliesterių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su medvilne, ir kurių m² masė
didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

Description:

....of a weight exceeding 170 g/m2, of polyester staple
fibres

653.34

Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
medvilne, ir kurių m² masė didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of a weight exceeding 170 g/m2, of other synthetic staple fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie Description:
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su medvilne, ir kurių m² masė
didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

653.35

Sintetinių įvairių spalvų verpalų kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai
arba vien tik su medvilne, ir kurių m² masė didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
... of a weight exceeding 170 g/m2, of yarns of different colours

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių įvairių spalvų verpalų kuokštelinių pluoštų
audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85%
masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su medvilne, ir
kurių m² masė didesnė kaip 170 g (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)

Description:

... of a weight exceeding 170 g/m2, of yarns of different
colours
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....of a weight not exceeding 170 g/m2, of polyester
staple fibres

....of a weight not exceeding 170 g/m2, of other
synthetic staple fibres

....of a weight exceeding 170 g/m2, of other synthetic
staple fibres

276/601

SITC 4 red.

653.4

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
pluoštais, išskyrus medvilnę, (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with fibres other
than cotton (other than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su pluoštais, išskyrus
medvilnę, (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

Fabrics, woven, of synthetic staple fibres, containing
less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or
solely with fibres other than cotton (other than pile and
chenille fabrics)

653.41

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su vilna
arba švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su vilna arba švelniavilnių
gyvūnų plaukais (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

Description:

....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

653.42

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
cheminėmis gijomis (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with man-made filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su cheminėmis gijomis
(išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....mixed mainly or solely with man-made filaments

653.43

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su kitais
pluoštais, išskyrus medvilnę, vilną, švelniavilnių gyvūnų plaukus ar chemines gijas (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with fibres other than cotton, wool, fine animal hair or man-made filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su kitais pluoštais, išskyrus
medvilnę, vilną, švelniavilnių gyvūnų plaukus ar
chemines gijas (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....mixed mainly or solely with fibres other than cotton,
wool, fine animal hair or man-made filaments

653.5

Dirbtinių gijinių siūlų audiniai (įskaitant audinius iš medžiagų klasifikuojamų 651.77 pozicijoje)
Fabrics, woven, of artificial filament yarn (including woven fabrics obtained from materials of heading 651.77)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinių gijinių siūlų audiniai (įskaitant audinius iš
medžiagų klasifikuojamų 651.77 pozicijoje)

Description:

Fabrics, woven, of artificial filament yarn (including
woven fabrics obtained from materials of heading
651.77)

653.51

Dirbtinių gijinių siūlų audiniai iš didelio trūkio stiprumo viskozinio pluošto verpalų
....obtained from high tenacity yarn of viscose rayon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Dirbtinių gijinių siūlų audiniai iš didelio trūkio stiprumo Description:
viskozinio pluošto verpalų

653.52

Kiti dirbtinių gijinių siūlų ar juostelių ir panašių pluoštų audiniai, kuriuose tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius)
....other, containing 85% or more by weight of artificial filament or strip or the like (other than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dirbtinių gijinių siūlų ar juostelių ir panašių pluoštų
audiniai, kuriuose tokios medžiagos sudaro ne mažiau
kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

Description:

....other, containing 85% or more by weight of artificial
filament or strip or the like (other than pile and chenille
fabrics)

653.59

Niekur kitur nepriskirti dirbtinių gijinių siūlų audiniai (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....of artificial filament yarn, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbtinių gijinių siūlų audiniai
(išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....of artificial filament yarn, n.e.s.

653.6

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85% masės
Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

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

Description:

Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of
artificial staple fibres

653.8

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres (other than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės (išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

Fabrics, woven, of artificial staple fibres, containing less
than 85% by weight of such fibres (other than pile and
chenille fabrics)

653.81

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
medvilne (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
Description:
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su medvilne (išskyrus pūkinius
ir šenilinius audinius)

653.82

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su vilna
arba švelniavilnių gyvūnų plaukais (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su vilna arba švelniavilnių
gyvūnų plaukais (išskyrus pūkinius ir šenilinius
audinius)

Description:

....mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
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653.83

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
cheminėmis gijomis (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
....mixed mainly or solely with man-made filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su cheminėmis gijomis
(išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....mixed mainly or solely with man-made filaments

653.89

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su kitais
pluoštais, išskyrus medvilnę, vilną, švelniavilnių gyvūnų plaukus ar chemines gijas
....mixed mainly or solely with fibres other than cotton, wool, fine animal hair or man-made filaments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kuriuose šie
pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su kitais pluoštais, išskyrus
medvilnę, vilną, švelniavilnių gyvūnų plaukus ar
chemines gijas

Description:

....mixed mainly or solely with fibres other than cotton,
wool, fine animal hair or man-made filaments

653.9

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus audinius klasifikuojamus 652 ir 656 grupėse)
Pile fabrics and chenille fabrics, woven, of man-made fibres (other than fabrics of group 652 or 656)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš cheminių pluoštų
(išskyrus audinius klasifikuojamus 652 ir 656 grupėse)

Description:

Pile fabrics and chenille fabrics, woven, of man-made
fibres (other than fabrics of group 652 or 656)

653.91

Nesukarpyti pūkiniai audiniai
Pile fabrics, uncut

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesukarpyti pūkiniai audiniai

Description:

Pile fabrics, uncut

653.93

Kiti pūkiniai ir šeniliniai audiniai
Other pile fabrics and chenille fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pūkiniai ir šeniliniai audiniai

Description:

Other pile fabrics and chenille fabrics

654

KITI TEKSTILINIAI AUDINIAI, MEDŽIAGOS
Other textile fabrics, woven

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI TEKSTILINIAI AUDINIAI, MEDŽIAGOS

Description:

Other textile fabrics, woven

654.1

Šilko arba šilko atliekų audiniai
Fabrics, woven, of silk or of silk waste

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šilko arba šilko atliekų audiniai

Description:

Fabrics, woven, of silk or of silk waste
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654.11

Šilko pašukų audiniai
Fabrics of noil silk

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilko pašukų audiniai

Description:

Fabrics of noil silk

654.13

Kiti šilkiniai audiniai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba šilko atliekos (išskyrus šilko pašukas) sudaro ne mažiau kaip 85% masės
Other silk fabrics containing 85% or more by weight of silk or of silk waste (other than noil silk)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti šilkiniai audiniai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba
Description:
šilko atliekos (išskyrus šilko pašukas) sudaro ne mažiau
kaip 85% masės

654.19

Kiti audiniai
Other fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai

Description:

Other fabrics

654.2

Audiniai, kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)
Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair (other than pile and chenille fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audiniai, kuriuose vilna arba švelniavilnių gyvūnų
plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus
pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of
wool or of fine animal hair (other than pile and chenille
fabrics)

654.21

Audiniai, kuriuose karštinė vilna arba karštiniai švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)
....of carded wool or of carded fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai, kuriuose karštinė vilna arba karštiniai
švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip
85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....of carded wool or of carded fine animal hair

654.22

Audiniai, kuriuose šukuotinė vilna arba šukuotiniai švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85% masės (išskyrus pūkinius ir
šenilinius audinius)
....of combed wool or of combed fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai, kuriuose šukuotinė vilna arba šukuotiniai
švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip
85% masės (išskyrus pūkinius ir šenilinius audinius)

Description:

....of combed wool or of combed fine animal hair

654.3

Niekur kitur nepriskirti vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai
Fabrics, woven, of wool or of fine animal hair, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vilnos arba švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai

Description:

Fabrics, woven, of wool or of fine animal hair, n.e.s.
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654.31

Karštinių vilnų arba karštinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai arba vien tik su cheminėmis gijomis ar cheminiais kuokšteliniais pluoštais
....of carded wool or of carded fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or of fine animal hair, mixed mainly or
solely with man-made filaments or with man-made staple fibres.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštinių vilnų arba karštinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai arba vien tik su
cheminėmis gijomis ar cheminiais kuokšteliniais
pluoštais

Description:

....of carded wool or of carded fine animal hair,
containing less than 85% by weight of wool or of fine
animal hair, mixed mainly or solely with man-made
filaments or with man-made staple fibres.

654.32

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai ar vien tik su cheminėmis gijomis ar cheminiais kuokšteliniais pluoštais
....of combed wool or of combed fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or
solely with man-made filaments or with man-made staple fibres.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai ar vien tik su
cheminėmis gijomis ar cheminiais kuokšteliniais
pluoštais

Description:

....of combed wool or of combed fine animal hair,
containing less than 85% by weight of wool or fine
animal hair, mixed mainly or solely with man-made
filaments or with man-made staple fibres.

654.33

Karštinių vilnų arba karštinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai ar vien tik su pluoštais, išskyrus chemines gijas ar cheminius kuokštelinius pluoštus
....of carded wool or of carded fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or solely
with fibres other than man-made filaments or man-made staple fibres.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštinių vilnų arba karštinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai ar vien tik su
pluoštais, išskyrus chemines gijas ar cheminius
kuokštelinius pluoštus

Description:

....of carded wool or of carded fine animal hair,
containing less than 85% by weight of wool or fine
animal hair, mixed mainly or solely with fibres other
than man-made filaments or man-made staple fibres.

654.34

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau kaip 85% masės, maišyti
daugiausiai ar vien tik su pluoštais, išskyrus chemines gijas ar cheminius kuokštelinius pluoštus
....of combed wool or of combed fine animal hair, containing less than 85% by weight of wool or fine animal hair, mixed mainly or
solely with fibres other than man-made filaments or man-made staple fibres.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų
plaukų audiniai, kuriuose šie pluoštai sudaro mažiau
kaip 85% masės, maišyti daugiausiai ar vien tik su
pluoštais, išskyrus chemines gijas ar cheminius
kuokštelinius pluoštus

Description:

....of combed wool or of combed fine animal hair,
containing less than 85% by weight of wool or fine
animal hair, mixed mainly or solely with fibres other
than man-made filaments or man-made staple fibres.

654.35

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus audinius, klasifikuojamus 652.1, 654.9 ir 656.1
pogrupiuose)
Pile fabrics and chenille fabrics, of wool or of fine animal hair (other than fabrics of subgroups 652.1, 654.9 or 656.1).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų pūkiniai ir
šeniliniai audiniai (išskyrus audinius, klasifikuojamus
652.1, 654.9 ir 656.1 pogrupiuose)

Description:

Pile fabrics and chenille fabrics, of wool or of fine
animal hair (other than fabrics of subgroups 652.1,
654.9 or 656.1).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

281/601

SITC 4 red.

654.4

Lininiai audiniai
Fabrics, woven, of flax

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lininiai audiniai

Description:

Fabrics, woven, of flax

654.41

Lininiai audiniai, kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip 85% masės
....containing 85% or more by weight of flax

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lininiai audiniai, kuriuose linas sudaro ne mažiau kaip
85% masės

Description:

....containing 85% or more by weight of flax

654.42

Lininiai audiniai, kuriuose linas sudaro mažiau kaip 85% masės
....containing less than 85% by weight of flax

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lininiai audiniai, kuriuose linas sudaro mažiau kaip 85% Description:
masės

654.5

Džiuto arba kitų karnienos tekstilinių pluoštų, klasifikuojamų 264 grupėje, audiniai
Fabrics, woven, of jute or of other textile bast fibres of group 264.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Džiuto arba kitų karnienos tekstilinių pluoštų,
klasifikuojamų 264 grupėje, audiniai

Description:

Fabrics, woven, of jute or of other textile bast fibres of
group 264.

654.6

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant siauruosius audinius)
Fabrics, woven, of glass fibres (including narrow fabrics)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant siauruosius audinius)

Description:

Fabrics, woven, of glass fibres (including narrow
fabrics)

654.9

Niekur kitur nepriskirti audiniai
Fabrics, woven, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti audiniai

Description:

Fabrics, woven, n.e.s.

654.91

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių ar metalizuotų siūlų, klasifikuojamų 651.91pozicijoje, naudojami drabužiams, baldams ir
būstui dekoruoti arba panašiems tikslams
....of metal thread or of metallized yarn of heading 651.91, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių ar
metalizuotų siūlų, klasifikuojamų 651.91pozicijoje,
naudojami drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti
arba panašiems tikslams

Description:

....of metal thread or of metallized yarn of heading
651.91, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics
or for similar purposes, n.e.s.
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654.92

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš šiurkščiavilnių gyvulių plaukų arba ašutų
....of coarse animal hair or of horsehair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš šiurkščiavilnių gyvulių Description:
plaukų arba ašutų

654.93

Niekur kitur nepriskirti augalinių tekstilinių pluoštų audiniai; popierinio pluošto audiniai
....of vegetable textile fibres, n.e.s.; woven fabrics of paper yarn

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti augalinių tekstilinių pluoštų
audiniai; popierinio pluošto audiniai

Description:

....of vegetable textile fibres, n.e.s.; woven fabrics of
paper yarn

654.94

Gazas, išskyrus siauriuosius audinius, klasifikuojamus 656.1pogrupyje
Gauze, other than narrow fabrics of subgroup 656.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gazas, išskyrus siauriuosius audinius, klasifikuojamus
656.1pogrupyje

Description:

Gauze, other than narrow fabrics of subgroup 656.1

654.95

Niekur kitur nepriskirti pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš tekstilinių medžiagų (išskyrus vilną, medvilnę ir cheminius pluoštus)
Pile and chenille fabrics, n.e.s., of textile materials (other than wool, cotton and man-made fibres).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš
tekstilinių medžiagų (išskyrus vilną, medvilnę ir
cheminius pluoštus)

Description:

Pile and chenille fabrics, n.e.s., of textile materials
(other than wool, cotton and man-made fibres).

654.96

Kilpeliniai rankšluostiniai ir panašūs kilpeliniai audiniai iš tekstilinių medžiagų (išskyrus medvilnę)
Terry towelling and similar woven terry fabrics of textile materials (other than cotton)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kilpeliniai rankšluostiniai ir panašūs kilpeliniai audiniai
iš tekstilinių medžiagų (išskyrus medvilnę)

Description:

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

654.97

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos
Tufted textile fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos

Description:

Tufted textile fabrics

655

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS MEGZTINĖS ARBA NERTINĖS MEDŽIAGOS (ĮSKAITANT NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS MEGZTAS
RANKOVINES MEDŽIAGAS, PŪKINES IR AŽŪRINES MEDŽIAGAS)
Knitted or crocheted fabrics (including tubular knit fabrics, n.e.s., pile fabrics and openwork fabrics), n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS MEGZTINĖS ARBA
NERTINĖS MEDŽIAGOS (ĮSKAITANT NIEKUR KITUR
NEPRISKIRTAS MEGZTAS RANKOVINES MEDŽIAGAS,
PŪKINES IR AŽŪRINES MEDŽIAGAS)

Description:

Knitted or crocheted fabrics (including tubular knit
fabrics, n.e.s., pile fabrics and openwork fabrics), n.e.s.
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....of coarse animal hair or of horsehair
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SITC 4 red.

655.1

Pūkinės megztinės arba nertinės medžiagos (įskaitant "ilgapūkes" ir kilpines medžiagas), įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba
neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos
Pile fabrics (including "long pile" fabrics and terry fabrics), knitted or crocheted, whether or not impregnated, coated, covered or
laminated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pūkinės megztinės arba nertinės medžiagos (įskaitant
"ilgapūkes" ir kilpines medžiagas), įmirkytos arba
neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos
arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos

Description:

Pile fabrics (including "long pile" fabrics and terry
fabrics), knitted or crocheted, whether or not
impregnated, coated, covered or laminated

655.11

"Ilgapūkės" medžiagos
"Long pile" fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

"Ilgapūkės" medžiagos

Description:

"Long pile" fabrics

655.12

Kilpinės pūkinės medžiagos
Looped pile fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kilpinės pūkinės medžiagos

Description:

Looped pile fabrics

655.19

Kitos megztinės arba nertinės pūkuotos medžiagos
Other pile fabrics, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos megztinės arba nertinės pūkuotos medžiagos

Description:

Other pile fabrics, knitted or crocheted

655.2

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, neįmirkytos, neaptrauktos, nepadengtos ar nelaminuotos
Other knitted or crocheted fabrics, not impregnated, coated, covered or laminated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, neįmirkytos,
neaptrauktos, nepadengtos ar nelaminuotos

Description:

Other knitted or crocheted fabrics, not impregnated,
coated, covered or laminated

655.21

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm, neįmirkytos, neaptrauktos, nepadengtos ar nelaminuotos
....of a width not exceeding 30 cm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne
didesnis kaip 30 cm, neįmirkytos, neaptrauktos,
nepadengtos ar nelaminuotos

Description:

....of a width not exceeding 30 cm

655.22

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30 cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai verpalai arba guminiai siūlai
sudaro ne mažiau kaip 5% masės, neįmirkytos, neaptrauktos, nepadengtos ar nelaminuotos
....of a width exceeding 30 cm, containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or rubber thread

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis
didesnis kaip 30 cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai

Description:

....of a width exceeding 30 cm, containing 5% or more
by weight of elastomeric yarn or rubber thread
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verpalai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5%
masės, neįmirkytos, neaptrauktos, nepadengtos ar
nelaminuotos
655.23

Kitos metmeninio mezgimo meždiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis)
Other fabrics, warp knit (including those made on galloon-knitting machines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos metmeninio mezgimo meždiagos (įskaitant
megztas galionų mezgimo mašinomis)

Description:

Other fabrics, warp knit (including those made on
galloon-knitting machines)

655.29

Niekur kitur nepriskirtos megztinės arba nertinės medžiagos
Knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos megztinės arba nertinės
medžiagos

Description:

Knitted or crocheted fabrics, n.e.s.

656

TIULIS, NĖRINIAI, SIUVINĖJIMAI, JUOSTELĖS, APSIUVAI IR KITI SMULKŪS GAMINIAI
Tulles, lace, embroidery, ribbons, trimmings and other smallwares

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TIULIS, NĖRINIAI, SIUVINĖJIMAI, JUOSTELĖS, APSIUVAI
IR KITI SMULKŪS GAMINIAI

Description:

Tulles, lace, embroidery, ribbons, trimmings and other
smallwares

656.1

Siaurieji audiniai (išskyrus klasifikuojamus 656.2 pogrupyje); siaurieji audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų surišti adhezyvais
(bolducs)
Narrow woven fabrics (other than goods of subgroup 656.2); narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an
adhesive (bolducs)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siaurieji audiniai (išskyrus klasifikuojamus 656.2
pogrupyje); siaurieji audiniai, kuriuos sudaro tik
metmenys be ataudų surišti adhezyvais (bolducs)

Description:

Narrow woven fabrics (other than goods of subgroup
656.2); narrow fabrics consisting of warp without weft
assembled by means of an adhesive (bolducs)

656.11

Pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius rankšluoščių ir panašius kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai
Woven pile fabrics (including terry towelling and similar woven terry fabrics) and chenille fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius rankšluoščių ir
panašius kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai

Description:

Woven pile fabrics (including terry towelling and
similar woven terry fabrics) and chenille fabrics

656.12

Kiti audiniai, kurių sudėtyje elastomeriniai pluoštai ar guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5% masės
Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti audiniai, kurių sudėtyje elastomeriniai pluoštai ar
guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5% masės

Description:

Other woven fabrics, containing by weight 5% or more
of elastomeric yarn or rubber thread

656.13

Kiti siaurieji audiniai
Other woven fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti siaurieji audiniai

656.14

Audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų surišti adhezyvais (bolducs)
Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų
surišti adhezyvais (bolducs)

Description:

Fabrics consisting of warp without weft assembled by
means of an adhesive (bolducs)

656.2

Etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais,
nesiuvinėti
Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš tekstilės
medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam
tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti

Description:

Labels, badges and similar articles of textile materials,
in the piece, in strips or cut to shape or size, not
embroidered.

656.21

Austinės etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar
dydžiais, nesiuvinėti
....woven

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Austinės etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš
tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti
tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti

Description:

....woven

656.29

Kitos etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais,
nesiuvinėti
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai iš
tekstilės medžiagų, rietime, juostelėmis arba iškirpti
tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti

Description:

....other

656.3

Apvytiniai siūlai, apvytinės juostelės arba panašūs gaminiai, klasifikuojami 651.77 arba 651.88 pozicijoje (išskyrus metalizuotus verpalus
ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop
wale-yarn), pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime; dekoratyviniai apsiuvai rietime, nesiuvinėti, išskyrus megztus ir nertus; kutai,
pomponai ir panašūs gaminiai
Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, gimped (other than metallized yarn and gimped horsehair yarn);
chenille yarn (including flock chenille yarn); loop-wale yarn; braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery,
other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apvytiniai siūlai, apvytinės juostelės arba panašūs
Description:
gaminiai, klasifikuojami 651.77 arba 651.88 pozicijoje
(išskyrus metalizuotus verpalus ir apvytinius ašutų
verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius
(flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai
(loop wale-yarn), pintinės juostelės ir pintinės virvelės
rietime; dekoratyviniai apsiuvai rietime, nesiuvinėti,
išskyrus megztus ir nertus; kutai, pomponai ir panašūs
gaminiai
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Description:

Other woven fabrics

Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77
or 651.88, gimped (other than metallized yarn and
gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock
chenille yarn); loop-wale yarn; braids in the piece;
ornamental trimmings in the piece, without
embroidery, other than knitted or crocheted; tassels,
pompons and similar articles
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656.31

Apvytiniai siūlai, apvytinės juostelės arba panašūs gaminiai, klasifikuojami 651.77 arba 651.88 pozicijoje (išskyrus metalizuotus verpalus
ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop
wale-yarn)
Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, gimped (other than metallized yarn and gimped horsehair yarn);
chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apvytiniai siūlai, apvytinės juostelės arba panašūs
Description:
gaminiai, klasifikuojami 651.77 arba 651.88 pozicijoje
(išskyrus metalizuotus verpalus ir apvytinius ašutų
verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius
(flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai
(loop wale-yarn)

656.32

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime; dekoratyviniai apsiuvai rietime, nesiuvinėti, išskyrus megztus ir nertus; kutai, pomponai ir
panašūs gaminiai:
Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and
similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime;
Description:
dekoratyviniai apsiuvai rietime, nesiuvinėti, išskyrus
megztus ir nertus; kutai, pomponai ir panašūs gaminiai:

656.4

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas); nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais
Tulles and other net fabrics (not including woven, knitted or crocheted fabrics); lace in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas,
megztas arba nertas medžiagas); nėriniai rietime,
juostelėmis arba atskirais fragmentais

Description:

Tulles and other net fabrics (not including woven,
knitted or crocheted fabrics); lace in the piece, in strips
or in motifs

656.41

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos
Tulles and other net fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

Description:

Tulles and other net fabrics

656.42

Mechaniniu būdu pagaminti nėriniai
Lace, mechanically made

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mechaniniu būdu pagaminti nėriniai

Description:

Lace, mechanically made

656.43

Rankų darbo nėriniai
Lace, handmade

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankų darbo nėriniai

Description:

Lace, handmade
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Gimped yarn, and strip and the like of heading 651.77
or 651.88, gimped (other than metallized yarn and
gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock
chenille yarn); loop wale-yarn.

Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece,
without embroidery, other than knitted or crocheted;
tassels, pompons and similar articles
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656.5

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais
Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais
fragmentais

Description:

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

656.51

Siuvinėjimai be matomo pagrindo
....without visible ground

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvinėjimai be matomo pagrindo

Description:

....without visible ground

656.59

Kiti siuvinėjimai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti siuvinėjimai

Description:

....other

657

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES VERPALAI, SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR PANAŠŪS GAMINIAI
Special yarns, special textile fabrics and related products

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES VERPALAI, SPECIALIOSIOS
PASKIRTIES TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR PANAŠŪS
GAMINIAI

Description:

Special yarns, special textile fabrics and related
products

657.1

Niekur kitur nepriskirtas veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotas
arba nelaminuotas
Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas veltinys, įmirkytas arba
neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas
arba nepadengtas, laminuotas arba nelaminuotas

Description:

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or
laminated, n.e.s.

657.11

Smaigstytinis veltinys ir veltinys iš tekstilės pluoštų klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsniavimu
Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Smaigstytinis veltinys ir veltinys iš tekstilės pluoštų
klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygsniavimu

Description:

Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

657.12

Kitas veltinys, neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas arba nelaminuotas
Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas veltinys, neįmirkytas, neaptrauktas, nepadengtas
arba nelaminuotas

Description:

Other felt, not impregnated, coated, covered or
laminated
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657.19

Niekur kitur nepriskirtas veltinys, įmirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotas
Felt, impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtas veltinys, įmirkytas, aptrauktas,
padengtas arba laminuotas

Description:

Felt, impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

657.2

Niekur kitur nepriskirtos neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba
nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos
Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos neaustinės medžiagos,
įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba
neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos,
laminuotos arba nelaminuotos

Description:

Non-wovens, whether or not impregnated, coated,
covered or laminated, n.e.s.

657.3

Niekur kitur nepriskirti tekstilės medžiagos ir gaminiai, aptraukti arba įmirkyti
Coated or impregnated textile fabrics and products, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti tekstilės medžiagos ir gaminiai,
aptraukti arba įmirkyti

Description:

Coated or impregnated textile fabrics and products,
n.e.s.

657.31

Tekstilės medžiagos, padengtos klijais arba krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms įrišti arba turinčios panašią paskirtį;
techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės, klijuotės ir panašūs standinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami
skrybėlių pagrindams
Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth;
prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstilės medžiagos, padengtos klijais arba
Description:
krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms
įrišti arba turinčios panašią paskirtį; techninė audinio
kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės, klijuotės ir
panašūs standinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip
naudojami skrybėlių pagrindams

657.32

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, aptrauktos, padengtos arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamas 657.93 pozicijoje
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 657.93.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, aptrauktos, padengtos
arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamas
657.93 pozicijoje

Description:

Textile fabrics impregnated, coated, covered or
laminated with plastics, other than those of heading
657.93.

657.33

Gumuotos tekstilės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas 657.93 pozicijoje
Rubberized textile fabrics, other than those of heading 657.93

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gumuotos tekstilės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas Description:
657.93 pozicijoje
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Textile fabrics coated with gum or amylaceous
substances, of a kind used for the outer covers of
books or the like; tracing cloth; prepared painting
canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of
a kind used for hat foundations

Rubberized textile fabrics, other than those of heading
657.93
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657.34

Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos tekstilės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro
dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai
Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos
Description:
tekstilės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės,
naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba
panašūs gaminiai

657.35

Tekstilinės sienų dangos
Textile wall coverings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstilinės sienų dangos

Description:

Textile wall coverings

657.4

Niekur kitur nepriskirti dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime, sudaryti iš vieno arba kelių tekstilės medžiagų sluoksnių, sujungtų su
kamšalu dygsniavimo arba kitu būdu
Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or
otherwise, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dygsniuotieji tekstilės gaminiai
rietime, sudaryti iš vieno arba kelių tekstilės medžiagų
sluoksnių, sujungtų su kamšalu dygsniavimo arba kitu
būdu

Description:

Quilted textile products in the piece, composed of one
or more layers of textile materials assembled with
padding by stitching or otherwise, n.e.s.

657.5

Virvės, virvelės, lynai, laivavirvės ir gaminiai iš jų (pvz., žvejybos tinklai, takelažai)
Twine, cordage, ropes and cables and manufactures thereof (e.g., fishing nets, ropemakersÆ wares)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Virvės, virvelės, lynai, laivavirvės ir gaminiai iš jų (pvz.,
žvejybos tinklai, takelažai)

Description:

Twine, cordage, ropes and cables and manufactures
thereof (e.g., fishing nets, ropemakersÆ wares)

657.51

Virvės, virvelės, lynai ir laivavirvės, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti ir įmirkyti arba neįmirkyti, apvilkti arba neapvilkti, padengti
arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais
Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed
with rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Virvės, virvelės, lynai ir laivavirvės, pinti arba nepinti,
apipinti arba neapipinti ir įmirkyti arba neįmirkyti,
apvilkti arba neapvilkti, padengti arba nepadengti,
aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais

Description:

Twine, cordage, ropes and cables, whether or not
plaited or braided and whether or not impregnated,
coated, covered or sheathed with rubber or plastics

657.52

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų; gatavi žvejybos tinklai ir kiti gatavi tinklai iš tekstilinių medžiagų
Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų; gatavi žvejybos
tinklai ir kiti gatavi tinklai iš tekstilinių medžiagų

Description:

Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up
fishing nets and other made-up nets, of textile
materials
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Textile fabrics otherwise impregnated, coated or
covered; painted canvas being theatrical scenery,
studio backcloths or the like
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657.59

Dirbiniai iš siūlų, juostelių ir panašių pluoštų, klasifikuojamų 651.77 ir 651.88 pozicijose, niekur kitur nepriskirti virvės, virvelės, lynai arba
trosai
Articles of yarn, strip or the like of heading 651.77 or 651.88, twine, cordage, rope or cables, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš siūlų, juostelių ir panašių pluoštų,
klasifikuojamų 651.77 ir 651.88 pozicijose, niekur kitur
nepriskirti virvės, virvelės, lynai arba trosai

Description:

Articles of yarn, strip or the like of heading 651.77 or
651.88, twine, cordage, rope or cables, n.e.s.

657.6

Skrybėlių ruošiniai, skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai
Hat shapes, hat forms, hat bodies and hoods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skrybėlių ruošiniai, skrybėlių formos, skrybėlių korpusai Description:
ir gobtuvai

657.61

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš veltinio, nesuformuoti ir be graižų; plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai (įskaitant
prapjautus cilindrinius ruošinius) iš veltinio
Hat forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit
manchons), of felt

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš
veltinio, nesuformuoti ir be graižų; plokšti ir cilindriniai
skrybėlių ruošiniai (įskaitant prapjautus cilindrinius
ruošinius) iš veltinio

Description:

Hat forms, hat bodies and hoods of felt, neither
blocked to shape nor with made brims; plateaux and
manchons (including slit manchons), of felt

657.62

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti sujungiant bet kokių medžiagų juosteles, nesuformuoti ir be graižų, be pamušalo ir su
neapdirbtais kraštais
Hat shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape nor with made brims, nor lined nor
trimmed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti sujungiant bet Description:
kokių medžiagų juosteles, nesuformuoti ir be graižų, be
pamušalo ir su neapdirbtais kraštais

657.7

Vata, dagčiai bei tekstilės audiniai ir gaminiai, naudojami mašinoms ar agregatams
Wadding, wicks, and textile fabrics and articles for use in machinery or plant

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vata, dagčiai bei tekstilės audiniai ir gaminiai,
naudojami mašinoms ar agregatams

Description:

Wadding, wicks, and textile fabrics and articles for use
in machinery or plant

657.71

Vata iš tekstilinių medžiagų ir jos gaminiai; tekstilės pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (pūkai), tekstilės dulkės ir gumuliukai
Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vata iš tekstilinių medžiagų ir jos gaminiai; tekstilės
pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (pūkai),
tekstilės dulkės ir gumuliukai

Description:

Wadding of textile materials and articles thereof; textile
fibres not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust
and mill neps
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Hat shapes, hat forms, hat bodies and hoods

Hat shapes, plaited or made by assembling strips of
any material, neither blocked to shape nor with made
brims, nor lined nor trimmed
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657.72

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms ar panašiai; dujų degiklių kaitinimo
tinkleliai ir cilindrinis megztas audeklas dujų kaitinimo tinkleliams, įmirkytas arba neįmirkytas
Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted
fabric therefore, whether or not impregnated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti
lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms ar
panašiai; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir cilindrinis
megztas audeklas dujų kaitinimo tinkleliams, įmirkytas
arba neįmirkytas

Description:

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps,
stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas
mantles and tubular knitted fabric therefore, whether
or not impregnated

657.73

Techninės paskirties tekstilės gaminiai
Textile products and articles, for technical uses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Techninės paskirties tekstilės gaminiai

Description:

Textile products and articles, for technical uses

657.8

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs gaminiai, klasifikuojami 651.77 ir 651.88
pozicijose, įmirkyti, padengti arba aptraukti guma ar plastikais
Rubber thread and cord, textile-covered; textile yarn, and strip and the like of heading 651.77 or 651.88, impregnated, coated, covered
or sheathed with rubber or plastics.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės
medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs
gaminiai, klasifikuojami 651.77 ir 651.88 pozicijose,
įmirkyti, padengti arba aptraukti guma ar plastikais

Description:

Rubber thread and cord, textile-covered; textile yarn,
and strip and the like of heading 651.77 or 651.88,
impregnated, coated, covered or sheathed with rubber
or plastics.

657.81

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis
Rubber thread and cord, textile-covered

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės
medžiagomis

Description:

Rubber thread and cord, textile-covered

657.89

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

657.9

Specialiosios paskirties gaminiai iš tekstilės medžiagų
Special products of textile materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Specialiosios paskirties gaminiai iš tekstilės medžiagų

Description:

Special products of textile materials

657.91

Tekstilės žarnos ir panašūs vamzdiniai audiniai su pamušalu, šarvu ar kitų medžiagų reikmenimis, arba be jų
Textile hose-piping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Tekstilės žarnos ir panašūs vamzdiniai audiniai su
Description:
pamušalu, šarvu ar kitų medžiagų reikmenimis, arba be
jų

Textile hose-piping and similar textile tubing, with or
without lining, armour or accessories of other materials

657.92

Pavarų ar konvejerių diržai arba diržinės pavaros iš tekstilinių medžiagų, sutvirtintų arba nesutvirtintų metalu arba kitomis medžiagomis
Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not reinforced with metal or other material

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pavarų ar konvejerių diržai arba diržinės pavaros iš
tekstilinių medžiagų, sutvirtintų arba nesutvirtintų
metalu arba kitomis medžiagomis

Description:

Transmission or conveyor belts or belting, of textile
material, whether or not reinforced with metal or other
material

657.93

Padangų kordo audinys iš didelio atsparumo tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalų
Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Padangų kordo audinys iš didelio atsparumo tempimui Description:
nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozinio
pluošto verpalų

658

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GATAVI GAMINIAI IR DIRBINIAI, PAGAMINTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIAI IŠ TEKSTĖS MEDŽIAGŲ
Made-up articles, wholly or chiefly of textile materials, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GATAVI GAMINIAI IR
Description:
DIRBINIAI, PAGAMINTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIAI IŠ
TEKSTĖS MEDŽIAGŲ

658.1

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš tekstės medžiagų
Sacks and bags, of textile materials, of a kind used for the packing of goods.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš tekstės medžiagų

Description:

Sacks and bags, of textile materials, of a kind used for
the packing of goods.

658.11

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstės pluoštų
....of jute or of other textile bast fibres of group 264

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš džiuto arba iš kitų Description:
karnienos tekstės pluoštų

658.12

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš medvilnės
....of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš medvilnės

Description:

....of cotton

658.13

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš cheminių tekstilės medžiagų
....of man-made textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other
polyamides, polyesters or viscose rayon

Made-up articles, wholly or chiefly of textile materials,
n.e.s.

....of jute or of other textile bast fibres of group 264
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Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš cheminių tekstilės Description:
medžiagų

658.19

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš kitų tekstilės medžiagų
....of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai prekėms pakuoti iš kitų tekstilės
medžiagų

Description:

....of other textile materials

658.2

Brezentai, apdangalai (tentai) ir pastogėlės (markizės); palapinės; laivų, burlenčių ar antžeminio transporto priemonių burės;
stovyklaviečių įranga
Tarpaulins, awnings and sun-blinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Brezentai, apdangalai (tentai) ir pastogėlės (markizės);
palapinės; laivų, burlenčių ar antžeminio transporto
priemonių burės; stovyklaviečių įranga

Description:

Tarpaulins, awnings and sun-blinds; tents; sails for
boats, sailboards or landcraft; camping goods

658.21

Brezentai, apdangalai (tentai) ir pastogėlės (markizės)
Tarpaulins, awnings and sun-blinds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Brezentai, apdangalai (tentai) ir pastogėlės (markizės)

Description:

Tarpaulins, awnings and sun-blinds

658.22

Palapinės
Tents

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Palapinės

Description:

Tents

658.23

Burės
Sails

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Burės

Description:

Sails

658.24

Pripučiamieji čiužiniai
Pneumatic mattresses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pripučiamieji čiužiniai

Description:

Pneumatic mattresses

658.29

Niekur kitur nepriskirta įranga, klasifikuojama 658.2 pogrupyje
Goods of subgroup 658.2, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta įranga, klasifikuojama 658.2
pogrupyje

Description:

Goods of subgroup 658.2, n.e.s.
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....of man-made textile materials
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658.3

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius)
Blankets and travelling-rugs (other than electric)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius)

Description:

Blankets and travelling-rugs (other than electric)

658.31

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš vilnų arba švelniavilnių gyvulių plaukų
....of wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš
vilnų arba švelniavilnių gyvulių plaukų

Description:

....of wool or fine animal hair

658.32

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš medvilnės
....of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš
medvilnės

Description:

....of cotton

658.33

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš sintetinių pluoštų
....of synthetic fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš
sintetinių pluoštų

Description:

....of synthetic fibres

658.39

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš kitų tekstilės medžiagų
....of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Antklodės ir kelioniniai pledai (išskyrus elektrinius) iš
kitų tekstilės medžiagų

Description:

....of other textile materials

658.4

Lovos, stalo, tualeto ir virtuvės skalbiniai
Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lovos, stalo, tualeto ir virtuvės skalbiniai

Description:

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

658.41

Lovos skalbiniai, megzti arba nerti
Bed linen, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai, megzti arba nerti

Description:

Bed linen, knitted or crocheted
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658.42

Lovos skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš medvilnės
Bed linen, not knitted nor crocheted, of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš medvilnės

Description:

Bed linen, not knitted nor crocheted, of cotton

658.43

Lovos skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš kitų tekstilinių medžiagų
Bed linen, not knitted nor crocheted, of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lovos skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš kitų tekstilinių
medžiagų

Description:

Bed linen, not knitted nor crocheted, of other textile
materials

658.44

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti
Table linen, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

Description:

Table linen, knitted or crocheted

658.45

Stalo skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš medvilnės
Table linen, not knitted or crocheted, of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš medvilnės

Description:

Table linen, not knitted or crocheted, of cotton

658.46

Stalo skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš kitų tekstilinių medžiagų
Table linen, not knitted or crocheted, of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalo skalbiniai, nemegzti ir nenerti, iš kitų tekstilinių
medžiagų

Description:

Table linen, not knitted or crocheted, of other textile
materials

658.47

Tualeto ir virtuvės skalbiniai iš medvilnės
Toilet and kitchen linen of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tualeto ir virtuvės skalbiniai iš medvilnės

Description:

Toilet and kitchen linen of cotton

658.48

Tualeto ir virtuvės skalbiniai iš kitų medžiagų
Toilet and kitchen linen of other fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tualeto ir virtuvės skalbiniai iš kitų medžiagų

Description:

Toilet and kitchen linen of other fibres

658.5

Užuolaidos ir kiti, niekur kitur nepriskirti, būsto apstatymo gaminiai iš tekstilės medžiagų
Curtains and other furnishing articles, n.e.s., of textile materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Užuolaidos ir kiti, niekur kitur nepriskirti, būsto

Description:

Curtains and other furnishing articles, n.e.s., of textile
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apstatymo gaminiai iš tekstilės medžiagų

materials

658.51

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės žaliuzės;
užuolaidų arba lovų lambrekenai

Description:

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain
or bed valences

658.52

Lovatiesės
Bedspreads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lovatiesės

Description:

Bedspreads

658.59

Niekur kitur nepriskirti būsto apstatymo gaminiai
Furnishing articles, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti būsto apstatymo gaminiai

Description:

Furnishing articles, n.e.s.

658.9

Niekur kitur nepriskirti gatavi gaminiai iš tekstilės medžiagų
Made-up articles of textile materials, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gatavi gaminiai iš tekstilės
medžiagų

Description:

Made-up articles of textile materials, n.e.s.

658.91

Gobelino, Flanderso, Aubussono, Beauvaiso ir panašių rūšių rankomis austi gobelenai, taip pat siuvinėti (pvz. mažu dygsneliu, kryželiu)
gobelenai, gatavi arba negatavi
Tapestries, hand-woven, of the Gobelins, Flanders, Aubusson or Beauvais type and the like, and needle-worked tapestries (e.g., petit
point, cross-stitch), whether or not made up.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gobelino, Flanderso, Aubussono, Beauvaiso ir panašių
rūšių rankomis austi gobelenai, taip pat siuvinėti (pvz.
mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba
negatavi

Description:

Tapestries, hand-woven, of the Gobelins, Flanders,
Aubusson or Beauvais type and the like, and needleworked tapestries (e.g., petit point, cross-stitch),
whether or not made up.

658.92

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės
Floorcloths, dishcloths, dusters and similar cleaning cloths

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės

Description:

Floorcloths, dishcloths, dusters and similar cleaning
cloths

658.93

Gelbėjimo liemenės ir juostos bei kiti gatavi gaminiai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)
Life-jackets and lifebelts and other made-up articles, including dress patterns.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gelbėjimo liemenės ir juostos bei kiti gatavi gaminiai,
įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Description:

Life-jackets and lifebelts and other made-up articles,
including dress patterns.
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658.99

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių ir panašių tekstilės dirbinių
gamybai, supakuoti į mažmeninės prekybos pakuotes
Sets consisting of woven fabric and yarn, with or without accessories, for making up into rugs, tapestries, tablecloths or similar textile
articles, put up in packings for retail sale

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų
kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių ir
panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į
mažmeninės prekybos pakuotes

Description:

Sets consisting of woven fabric and yarn, with or
without accessories, for making up into rugs,
tapestries, tablecloths or similar textile articles, put up
in packings for retail sale

659

GRINDŲ DANGOS IR KITI GAMINIAI
Floor coverings, etc.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GRINDŲ DANGOS IR KITI GAMINIAI

Description:

Floor coverings, etc.

659.1

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš ant tekstilinio pagrindo uždėto
grunto arba dangos, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais
Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not
cut to shape

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų Description:
formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš ant tekstilinio
pagrindo uždėto grunto arba dangos, supjaustyta arba
nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

659.2

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi
Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi

Description:

Carpets and other textile floor coverings, knotted,
whether or not made up.

659.21

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
....of wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi, iš vilnos arba iš švelniavilnių
gyvūnų plaukų

Description:

....of wool or fine animal hair

659.29

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš kitų tekstilės medžiagų
....of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi, iš kitų tekstilės medžiagų

Description:

....of other textile materials
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659.3

"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" ir panašūs rankomis austi kilimėliai
"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" ir panašūs
rankomis austi kilimėliai

Description:

"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar handwoven rugs

659.4

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi
Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi

Description:

Carpets and other textile floor coverings, tufted,
whether or not made up.

659.41

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš vilnos arba švelniavilnių gyvulių plaukų
....of wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga,
Description:
gatavi arba negatavi, iš vilnos arba švelniavilnių gyvulių
plaukų

659.42

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš nailono arba kitų poliamidų
....of nylon or other polyamides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi, iš nailono arba kitų poliamidų

Description:

....of nylon or other polyamides

659.43

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš kitų cheminių tekstilės pluoštų
....of other man-made textile fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi, iš kitų cheminių tekstilės pluoštų

Description:

....of other man-made textile fibres

659.49

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi, iš kitų tekstilės medžiagų
....of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga,
gatavi arba negatavi, iš kitų tekstilės medžiagų

Description:

....of other textile materials

659.5

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi
Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga,
nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi

Description:

Carpets and other textile floor coverings, woven, not
tufted or flocked, whether or not made up
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659.51

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi, iš vilnų
arba švelnių gyvulių plaukų
....of wool or fine animal hair, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė
tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai,
gatavi arba negatavi, iš vilnų arba švelnių gyvulių
plaukų

Description:

....of wool or fine animal hair, n.e.s.

659.52

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi, iš
cheminių tekstilės medžiagų
....of man-made textile materials, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė
tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai,
gatavi arba negatavi, iš cheminių tekstilės medžiagų

Description:

....of man-made textile materials, n.e.s.

659.53

Kiti nepūkuoti kilimai ir danga, negatavi
Other, not of pile construction, not made up

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nepūkuoti kilimai ir danga, negatavi

Description:

Other, not of pile construction, not made up

659.59

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi, iš kitų
tekstilės medžiagų
....of other textile materials, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti austiniai kilimai ir kita austinė
tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai,
gatavi arba negatavi, iš kitų tekstilės medžiagų

Description:

....of other textile materials, n.e.s.

659.6

Niekur kitur nepriskirti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga
Carpets and other textile floor coverings, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti kilimai ir kita tekstilinė grindų
danga

Description:

Carpets and other textile floor coverings, n.e.s.

659.61

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir neklijuotiniai, gatavi arba negatavi, iš veltinio
Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, nesiūtiniai ir
neklijuotiniai, gatavi arba negatavi, iš veltinio

Description:

Carpets and other textile floor coverings, of felt, not
tufted or flocked, whether or not made up.

659.69

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, gatavi arba negatavi
Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, gatavi arba
negatavi

66

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEMETALO MINERALINIAI GAMINIAI
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEMETALO MINERALINIAI
GAMINIAI

Description:

Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.

661

KALKĖS, CEMENTAS IR PAGAMINTOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS, IŠSKYRUS IŠ STIKLO IR MOLIO
Lime, cement, and fabricated construction materials (except glass and clay materials)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KALKĖS, CEMENTAS IR PAGAMINTOS STATYBINĖS
MEDŽIAGOS, IŠSKYRUS IŠ STIKLO IR MOLIO

Description:

Lime, cement, and fabricated construction materials
(except glass and clay materials)

661.1

Negesintos, gesintos ir hidraulinės kalkės (išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 522.6 pozicijoje)
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime (other than calcium oxide and hydroxide of subgroup 522.6)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Negesintos, gesintos ir hidraulinės kalkės (išskyrus
kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 522.6
pozicijoje)

Description:

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime (other than
calcium oxide and hydroxide of subgroup 522.6)

661.11

Negesintos kalkės
Quicklime

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Negesintos kalkės

Description:

Quicklime

661.12

Gesintos kalkės
Slaked lime

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gesintos kalkės

Description:

Slaked lime

661.13

Hidraulinės kalkės
Hydraulic lime

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidraulinės kalkės

Description:

Hydraulic lime

661.2

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, sulfatinis šlakinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba
nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą
Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in
the form of clinkers.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis
cementas, sulfatinis šlakinis cementas ir panašūs
hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys

Description:

Portland cement, aluminous cement, slag cement,
supersulphate cement and similar hydraulic cements,
whether or not coloured or in the form of clinkers.
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Description:

Other carpets and other textile floor coverings,
whether or not made up.
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klinkerių pavidalą
661.21

Cementų klinkeriai
Cement clinkers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cementų klinkeriai

Description:

Cement clinkers

661.22

Portlandcementis
Portland cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Portlandcementis

Description:

Portland cement

661.23

Aliuminatinis cementas
Aluminous cement

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminatinis cementas

Description:

Aluminous cement

661.29

Kiti hidrauliniai cementai
Other hydraulic cements

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti hidrauliniai cementai

Description:

Other hydraulic cements

661.3

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys ir gaminiai iš jų
Monumental or building stone, worked, and articles thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys ir
gaminiai iš jų

Description:

Monumental or building stone, worked, and articles
thereof

661.31

Tašyti akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir šaligatvio arba grindinio plokštės iš natūralių akmenų (išskyrus skalūnus)
Setts, kerbstones and flagstones, of natural stone (except slate)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tašyti akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir
šaligatvio arba grindinio plokštės iš natūralių akmenų
(išskyrus skalūnus)

Description:

Setts, kerbstones and flagstones, of natural stone
(except slate)

661.32

Apdoroti skalūnai ir gaminiai iš skalūnų arba iš aglomeruotųjų skalūnų
Slate, worked, and articles of slate or of agglomerated slate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdoroti skalūnai ir gaminiai iš skalūnų arba iš
aglomeruotųjų skalūnų

Description:

Slate, worked, and articles of slate or of agglomerated
slate
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661.33

Plytelės, kubeliai bei panašūs gaminiai iš natūralių akmenų, stačiakampiai (įskaitant kvadratinius) arba kitos formos, kurių didžiausio
ploto paviršius tilptų į kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm; dirbtinai nudažytos akmens granulės, trupiniai ir milteliai iš
natūralaus akmens (įskaitant skalūnus)
Tiles, cubes and similar articles of natural stone, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is
capable of being enclosed in a square, the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings, and powder of
natural stone (including slate).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plytelės, kubeliai bei panašūs gaminiai iš natūralių
akmenų, stačiakampiai (įskaitant kvadratinius) arba
kitos formos, kurių didžiausio ploto paviršius tilptų į
kvadratą, kurio kraštinės trumpesnės kaip 7 cm;
dirbtinai nudažytos akmens granulės, trupiniai ir
milteliai iš natūralaus akmens (įskaitant skalūnus)

Description:

Tiles, cubes and similar articles of natural stone,
whether or not rectangular (including square), the
largest surface area of which is capable of being
enclosed in a square, the side of which is less than 7
cm; artificially coloured granules, chippings, and
powder of natural stone (including slate).

661.34

Marmuras, kalkinis tufas (travertinas) ir alebastras bei gaminiai iš jų, paprastai suskaldyti arba supjaustyti, plokščiu arba lygiu paviršiumi
Marble, travertine and alabaster and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marmuras, kalkinis tufas (travertinas) ir alebastras bei
gaminiai iš jų, paprastai suskaldyti arba supjaustyti,
plokščiu arba lygiu paviršiumi

Description:

Marble, travertine and alabaster and articles thereof,
simply cut or sawn, with a flat or even surface.

661.35

Niekur kitur nepriskirti paminkliniai ir statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) bei gaminiai iš jų, paprastai suskaldyti arba supjaustyti,
plokščiu arba lygiu paviršiumi
Monumental or building stone (except slate) and articles thereof, n.e.s., simply cut or sawn, with a flat or even surface.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti paminkliniai ir statybiniai
akmenys (išskyrus skalūnus) bei gaminiai iš jų,
paprastai suskaldyti arba supjaustyti, plokščiu arba
lygiu paviršiumi

Description:

Monumental or building stone (except slate) and
articles thereof, n.e.s., simply cut or sawn, with a flat or
even surface.

661.36

Marmuras, kalkinis tufas (travertinas) ir alebastras bei gaminiai iš jų, formuoti, nutekinti, poliruoti, dekoruoti, raižyti ar kitaip apdirbti
Marble, travertine and alabaster and articles thereof, moulded, turned, polished, decorated, carved or otherwise worked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marmuras, kalkinis tufas (travertinas) ir alebastras bei
gaminiai iš jų, formuoti, nutekinti, poliruoti, dekoruoti,
raižyti ar kitaip apdirbti

Description:

Marble, travertine and alabaster and articles thereof,
moulded, turned, polished, decorated, carved or
otherwise worked

661.39

Kiti paminkliniai ir statybiniai akmenys bei gaminiai iš jų (išskyrus klasifikuojamus 661.31 pozicijoje) , formuoti, nutekinti, poliruoti,
dekoruoti, raižyti ar kitaip apdirbti
Other monumental or building stone and articles thereof (other than goods of heading 661.31), moulded, turned, polished, decorated,
carved or otherwise worked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti paminkliniai ir statybiniai akmenys bei gaminiai iš
Description:
jų (išskyrus klasifikuojamus 661.31 pozicijoje) ,
formuoti, nutekinti, poliruoti, dekoruoti, raižyti ar kitaip
apdirbti
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Other monumental or building stone and articles
thereof (other than goods of heading 661.31),
moulded, turned, polished, decorated, carved or
otherwise worked
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661.8

Niekur kitur nepriskirtos statybinės medžiagos iš asbestcemenčio ir pluoštinio cemento bei nedegtų nemetalinių mineralinių medžiagų
Construction materials of asbestos-cement and fibre-cement and of unfired non-metallic minerals, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos statybinės medžiagos iš
asbestcemenčio ir pluoštinio cemento bei nedegtų
nemetalinių mineralinių medžiagų

Description:

Construction materials of asbestos-cement and fibrecement and of unfired non-metallic minerals, n.e.s.

661.81

Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų (pvz., iš naftos bitumo arba iš akmens anglies dervos pikio)
Articles of asphalt or of similar material (e.g., petroleum bitumen or coal tar pitch)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų (pvz., iš
naftos bitumo arba iš akmens anglies dervos pikio)

Description:

Articles of asphalt or of similar material (e.g., petroleum
bitumen or coal tar pitch)

661.82

Lentos, plokštės, plytelės, blokai ir panašūs gaminiai iš augalinių pluoštų, iš šiaudų arba iš drožlių, iš skiedrų, nuopjovų, pjuvenų arba
kitų medienos atliekų, aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais rišikliais
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of
wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lentos, plokštės, plytelės, blokai ir panašūs gaminiai iš
augalinių pluoštų, iš šiaudų arba iš drožlių, iš skiedrų,
nuopjovų, pjuvenų arba kitų medienos atliekų,
aglomeruotų cementu, gipsu arba kitais mineraliniais
rišikliais

Description:

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of
vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles,
sawdust or other waste, of wood, agglomerated with
cement, plaster or other mineral binders

661.83

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento ir panašių medžiagų
Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto
cemento ir panašių medžiagų

Description:

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement
or the like

662

STATYBINĖS MEDŽIAGOS IŠ MOLIO IR UGNIAI ATSPARIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS
Clay construction materials and refractory construction materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

STATYBINĖS MEDŽIAGOS IŠ MOLIO IR UGNIAI
ATSPARIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Description:

Clay construction materials and refractory construction
materials

662.3

Ugniai atsparios plytos ir kitos ugniai atsparios statybinės medžiagos
Refractory bricks and other refractory construction materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos ir kitos ugniai atsparios
statybinės medžiagos

Description:

Refractory bricks and other refractory construction
materials

662.31

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių silikatinių uolienų (pvz., iš kizelgūro, trepelio arba diatomito) arba iš panašių
silikatinių žemių
Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods, of siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous
earths

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių Description:
silikatinių uolienų (pvz., iš kizelgūro, trepelio arba
diatomito) arba iš panašių silikatinių žemių

662.32

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai (išskyrus klasifikuojamus 662.31
pozicijoje)
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods (other than goods of heading 662.31)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs
Description:
ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai (išskyrus
klasifikuojamus 662.31 pozicijoje)

662.33

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs mišiniai
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs cementas,
statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs mišiniai

Description:

Refractory cements, mortars, concretes and similar
compositions, n.e.s.

662.4

Ugniai neatsparios keraminės plytos, plytelės, vamzdžiai ir panašūs gaminiai
Non-refractory ceramic bricks, tiles, pipes and similar products

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ugniai neatsparios keraminės plytos, plytelės,
vamzdžiai ir panašūs gaminiai

Description:

Non-refractory ceramic bricks, tiles, pipes and similar
products

662.41

Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai
Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės
Description:
arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai

662.42

Stogų čerpės, dūmtraukių gaubtai ir deflektoriai, vidinės dūmtakių dangos, architektūriniai puošybiniai gaminiai ir kiti statybiniai
keraminiai gaminiai
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stogų čerpės, dūmtraukių gaubtai ir deflektoriai,
vidinės dūmtakių dangos, architektūriniai puošybiniai
gaminiai ir kiti statybiniai keraminiai gaminiai

Description:

Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners,
architectural ornaments and other ceramic
constructional goods

662.43

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės
Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir
vamzdžių jungiamosios detalės

Description:

Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
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Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods, of
siliceous fossil meals (e.g., kieselguhr, tripolite or
diatomite) or of similar siliceous earths

Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory
ceramic constructional goods (other than goods of
heading 662.31)

Ceramic building bricks, flooring blocks, support or
filler tiles and the like
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662.44

Keraminės neglazūruotos šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai neglazūruoti mozaikiniai
kubeliai ir panašūs gaminiai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo
Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminės neglazūruotos šaligatvio ir grindinio
Description:
plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai
neglazūruoti mozaikiniai kubeliai ir panašūs gaminiai,
pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

662.45

Keraminės glazūruotos šaligatvio ir grindinio plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai glazūruoti mozaikiniai kubeliai ir
panašūs gaminiai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminės glazūruotos šaligatvio ir grindinio plytelės,
kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai
glazūruoti mozaikiniai kubeliai ir panašūs gaminiai,
pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

Description:

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles;
glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or
not on a backing

663

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MINERALINIAI GAMINIAI
Mineral manufactures, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MINERALINIAI GAMINIAI

Description:

Mineral manufactures, n.e.s.

663.1

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs gaminiai be aptaisų, naudojami šlifavimui, galandimui, poliravimui, pritrynimui arba
tašymui, rankinio galandimo arba poliravimo akmenys ir jų dalys iš gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba dirbtinių abrazyvų
arba iš keramikos, su dalimis iš kitų medžiagų arba be tokių dalių
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting hand
sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives or of ceramics, with or
without parts of other materials.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Girnų akmenys, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs
gaminiai be aptaisų, naudojami šlifavimui, galandimui,
poliravimui, pritrynimui arba tašymui, rankinio
galandimo arba poliravimo akmenys ir jų dalys iš
gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba
dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos, su dalimis iš kitų
medžiagų arba be tokių dalių

Description:

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like,
without frameworks, for grinding, sharpening,
polishing, trueing or cutting hand sharpening or
polishing stones and parts thereof, of natural stone, of
agglomerated natural or artificial abrasives or of
ceramics, with or without parts of other materials.

663.11

Girnų ir smulkintuvų akmenys, skirti malimui, smulkinimui arba sutrynimui
Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Girnų ir smulkintuvų akmenys, skirti malimui,
smulkinimui arba sutrynimui

Description:

Millstones and grindstones for milling, grinding or
pulping

663.12

Kiti girnų ir smulkintuvų akmenys, šlifavimo ratai ir panašūs gaminiai
Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti girnų ir smulkintuvų akmenys, šlifavimo ratai ir
panašūs gaminiai

Description:

Other millstones, grindstones, grinding wheels and the
like
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Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles;
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether
or not on a backing
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663.13

Rankinio galandimo arba poliravimo akmenys
Hand sharpening or polishing stones

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankinio galandimo arba poliravimo akmenys

Description:

Hand sharpening or polishing stones

663.2

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su tekstilės, popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindu, supjaustyti į
tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti
Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or
not cut to shape or sewn or otherwise made up.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai su tekstilės, popieriaus, kartono arba kitų
medžiagų pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas
arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu
apdoroti arba neapdoroti

Description:

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base
of textile material, of paper, of paperboard or of other
materials, whether or not cut to shape or sewn or
otherwise made up.

663.21

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su tekstilės audinio pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba
nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti
....on a base of woven textile fabric only

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai tik su tekstilės audinio pagrindu, supjaustyti į
tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba
nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

Description:

....on a base of woven textile fabric only

663.22

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai tik su popieriaus arba kartono pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas
arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti
....on a base of paper or paperboard only

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai tik su popieriaus arba kartono pagrindu,
supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaustyti,
susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba
neapdoroti

Description:

....on a base of paper or paperboard only

663.29

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su kitų medžiagų pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba
nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti
....on a base of other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba
grūdeliai su kitų medžiagų pagrindu, supjaustyti į tam
tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti,
kitu būdu apdoroti arba neapdoroti

Description:

....on a base of other materials

663.3

Niekur kitur nepriskirti mineralinių medžiagų gaminiai (išskyrus keraminius)
Manufactures of mineral materials, n.e.s. (other than ceramic)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mineralinių medžiagų gaminiai
(išskyrus keraminius)

Description:

Manufactures of mineral materials, n.e.s. (other than
ceramic)
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663.31

Dirbiniai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas
Articles of plaster or of compositions based on plaster

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra
gipsas

Description:

Articles of plaster or of compositions based on plaster

663.32

Statybiniai blokai ir plytos, plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės ir panašūs gaminiai
Building blocks and bricks, tiles, flagstones and similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Statybiniai blokai ir plytos, plytelės, šaligatvio arba
grindinio plokštės ir panašūs gaminiai

Description:

Building blocks and bricks, tiles, flagstones and similar
articles

663.33

Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudojami pastatų ar inžinerinių statinių statyboje
Prefabricated structural components for building or civil engineering

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudojami
pastatų ar inžinerinių statinių statyboje

Description:

Prefabricated structural components for building or
civil engineering

663.34

Kiti gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens, armuoti arba nearmuoti
Other articles of cement, of concrete or of artificial stone, reinforced or not

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens, Description:
armuoti arba nearmuoti

663.35

Apdirbtas žėrutis ir žėručio gaminiai (įskaitant aglomeruotą arba atnaujintą žėrutį), pritvirtinti ant popieriaus, kartono arba kitų
medžiagų pagrindo arba be pagrindo
Mica, worked, and articles of mica (including agglomerated or reconstituted mica), whether or not on a support of paper, paperboard
or other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdirbtas žėrutis ir žėručio gaminiai (įskaitant
aglomeruotą arba atnaujintą žėrutį), pritvirtinti ant
popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo arba
be pagrindo

Description:

Mica, worked, and articles of mica (including
agglomerated or reconstituted mica), whether or not
on a support of paper, paperboard or other materials

663.36

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito arba kitų anglies rūšių
Non-electrical articles of graphite or other carbon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektrotechniniai gaminiai iš grafito arba kitų anglies Description:
rūšių

663.37

Durpių gaminiai
Articles of peat

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Durpių gaminiai

Description:

Articles of peat
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Other articles of cement, of concrete or of artificial
stone, reinforced or not

Non-electrical articles of graphite or other carbon

308/601

SITC 4 red.

663.38

Dirbiniai iš kitų mineralinių medžiagų, kurių sudėtyje yra magnezito, dolomito arba chromito
Articles of other mineral substances containing magnesite, dolomite or chromite.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš kitų mineralinių medžiagų, kurių sudėtyje
yra magnezito, dolomito arba chromito

Description:

Articles of other mineral substances containing
magnesite, dolomite or chromite.

663.39

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš akmens ar kitų mineralinių medžiagų
Articles of stone or other mineral substances, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš akmens ar kitų
mineralinių medžiagų

Description:

Articles of stone or other mineral substances, n.e.s.

663.5

Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos; akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako pemza) ir panašios pūstosios
meneralinės medžiagos; mišiniai ir gaminiai iš šilumą izoliuojančių ir garsą sugeriančių mineralinių medžiagų ( išskyrus klasifikuojamus
661.83 ir 661.81 pozicijose arba keramines dirbinius)
Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral
materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials (other than those of heading
661.83 or 663.81, or ceramic goods).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos;
akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako
pemza) ir panašios pūstosios meneralinės medžiagos;
mišiniai ir gaminiai iš šilumą izoliuojančių ir garsą
sugeriančių mineralinių medžiagų ( išskyrus
klasifikuojamus 661.83 ir 661.81 pozicijose arba
keramines dirbinius)

Description:

Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools;
exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag
and similar expanded mineral materials; mixtures and
articles of heat-insulating, sound-insulating or soundabsorbing mineral materials (other than those of
heading 661.83 or 663.81, or ceramic goods).

663.51

Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos (įskaitant jų tarpusavio mišinius), palaidos, lakštais arba ritiniais
Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools (including inter-mixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos
Description:
(įskaitant jų tarpusavio mišinius), palaidos, lakštais arba
ritiniais

663.52

Akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako pemza) ir panašios pūstosios mineralinės medžiagos (įskaitant jų tarpusavio
mišinius)
Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akytasis vermikulitas, keramzitas, termozitas (šlako
pemza) ir panašios pūstosios mineralinės medžiagos
(įskaitant jų tarpusavio mišinius)

Description:

Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag
and similar expanded mineral materials (including
intermixtures thereof)

663.53

Mišiniai ir gaminiai iš šilumą izoliuojančių ir garsą sugeriančių mineralinių medžiagų
Mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mišiniai ir gaminiai iš šilumą izoliuojančių ir garsą
sugeriančių mineralinių medžiagų

Description:

Mixtures and articles of heat-insulating, soundinsulating or sound-absorbing mineral materials
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Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools
(including inter-mixtures thereof), in bulk, sheets or
rolls
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663.7

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai (pvz., retortos, tigliai, mufeliai, tūtos (antgaliai), kamščiai, atramos
kupeliacijos tigliai, vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos ir strypai)
Refractory ceramic goods (e.g., retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ugniai atsparūs keraminiai
gaminiai (pvz., retortos, tigliai, mufeliai, tūtos
(antgaliai), kamščiai, atramos kupeliacijos tigliai,
vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos ir strypai)

Description:

Refractory ceramic goods (e.g., retorts, crucibles,
muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes,
sheaths and rods), n.e.s.

663.8

Gaminiai iš asbesto; frikcinės medžiagos
Manufactures of asbestos; friction materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Gaminiai iš asbesto; frikcinės medžiagos

Description:

Manufactures of asbestos; friction materials

663.81

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato; tokių mišinių arba asbesto
gaminiai (pvz., siūlai, audiniai, drabužiai, galvos apdangalai, avalynė, tarpikliai), sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus dirbinius,
klasifikuojamas 661.83 arba 663.82 pozicijose)
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such
mixtures or of asbestos (e.g., thread, woven fabric, clothing, headgear, footgear, gaskets), reinforced or not (other than goods of
heading 661.83 or 663.82).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti Description:
iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato; tokių
mišinių arba asbesto gaminiai (pvz., siūlai, audiniai,
drabužiai, galvos apdangalai, avalynė, tarpikliai),
sutvirtinti arba nesutvirtinti (išskyrus dirbinius,
klasifikuojamas 661.83 arba 663.82 pozicijose)

663.82

Frikcinės medžiagos ir gaminiai iš jų (pvz., lakštai, ritiniai, juostelės, segmentai, diskai, tarpikliai, įklotai), nesumontuoti, skirti stabdžiams,
sankaboms arba panašioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mineralinių medžiagų arba iš celiuliozės, kombinuoti arba
nekombinuoti su kitomis medžiagomis
Friction material and articles thereof (e.g., sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or
the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Frikcinės medžiagos ir gaminiai iš jų (pvz., lakštai,
ritiniai, juostelės, segmentai, diskai, tarpikliai, įklotai),
nesumontuoti, skirti stabdžiams, sankaboms arba
panašioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš
kitų mineralinių medžiagų arba iš celiuliozės,
kombinuoti arba nekombinuoti su kitomis
medžiagomis

Description:

Friction material and articles thereof (e.g., sheets, rolls,
strips, segments, discs, washers, pads), not mounted,
for brakes, for clutches or the like, with a basis of
asbestos, of other mineral substances or of cellulose,
whether or not combined with other materials

663.9

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš keraminių medžiagų
Articles of ceramic materials, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš keraminių medžiagų

Description:

Articles of ceramic materials, n.e.s.
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Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of
asbestos or with a basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (e.g.,
thread, woven fabric, clothing, headgear, footgear,
gaskets), reinforced or not (other than goods of
heading 661.83 or 663.82).
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663.91

Keraminiai gaminiai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę paskirtį; keraminiai loveliai, vamzdeliai ir panašūs
skysčių rinktuvai žemės ūkiui; keraminiai puodai, puodynės ir panašūs gaminiai prekėms gabenti arba pakuoti
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in
agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai gaminiai laboratorijoms, chemijos reikmėms Description:
arba turintys kitą techninę paskirtį; keraminiai loveliai,
vamzdeliai ir panašūs skysčių rinktuvai žemės ūkiui;
keraminiai puodai, puodynės ir panašūs gaminiai
prekėms gabenti arba pakuoti

663.99

Niekur kitur nepriskirti keraminiai gaminiai
Ceramic articles, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti keraminiai gaminiai

Description:

Ceramic articles, n.e.s.

664

STIKLAS
Glass

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

STIKLAS

Description:

Glass

664.1

Stiklo masė, stikliniai rutuliai, strypai ir vamzdžiai (neapdirbti); stiklo atliekos ir laužas
Glass in the mass, in balls, rods or tubes (unworked); waste and scrap of glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stiklo masė, stikliniai rutuliai, strypai ir vamzdžiai
(neapdirbti); stiklo atliekos ir laužas

Description:

Glass in the mass, in balls, rods or tubes (unworked);
waste and scrap of glass

664.11

Stiklo masė; stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas
Glass in the mass; cullet and other waste and scrap of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklo masė; stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei
laužas

Description:

Glass in the mass; cullet and other waste and scrap of
glass

664.12

Neapdirbti stikliniai rutuliai (išskyrus mikrosferas, klasifikuojamas 665.93 pozicijoje), strypai arba vamzdžiai
Glass in balls (other than microspheres of heading 665.93), rods or tubes, unworked.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdirbti stikliniai rutuliai (išskyrus mikrosferas,
klasifikuojamas 665.93 pozicijoje), strypai arba
vamzdžiai

Description:

Glass in balls (other than microspheres of heading
665.93), rods or tubes, unworked.

664.3

Lakštinis temptasis ir pūstinis stiklas, padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitaip
neapdirbtas
Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting, or non-reflecting layer but not otherwise
worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Ceramic wares for laboratory, chemical or other
technical uses; ceramic troughs, tubs and similar
receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots,
jars and similar articles of a kind used for the
conveyance or packing of goods
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Pavadinimas:

Lakštinis temptasis ir pūstinis stiklas, padengtas
Description:
absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu
ar be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbtas

664.31

Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu
Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas,
uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu
arba neatspindinčiu sluoksniu

Description:

Glass, coloured throughout the mass (body tinted),
opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or
non-reflecting layer

664.39

Kitas stiklas
Other glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas stiklas

Description:

Other glass

664.4

Lakštinis flotacinis stiklas ir lakštinis stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but
not otherwise worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lakštinis flotacinis stiklas ir lakštinis stiklas šlifuotu arba Description:
poliruotu paviršiumi, padengti absorbciniu,
atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio
sluoksnio, bet kitaip neapdirbti

664.41

Nearmuotasis lakštinis flotacinis stiklas ir nearmuotasis lakštinis stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, padengti absorbciniu,
atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti, ir kitas nearmuotasis stiklas
....Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer and other non-wired glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nearmuotasis lakštinis flotacinis stiklas ir nearmuotasis Description:
lakštinis stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti,
ir kitas nearmuotasis stiklas

664.42

Armuotasis lakštinis flotacinis stiklas ir armuotasis lakštinis stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, padengti absorbciniu, atspindinčiu
arba neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti
....wired

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Armuotasis lakštinis flotacinis stiklas ir armuotasis
Description:
lakštinis stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi,
padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti

664.5

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti
Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not
otherwise worked.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not
having an absorbent, reflecting, or non-reflecting layer
but not otherwise worked

Float glass and surface ground or polished glass, in
sheets, whether or not having an absorbent, reflecting
or non-reflecting layer, but not otherwise worked

....Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or
non-reflecting layer and other non-wired glass

....wired

312/601

SITC 4 red.

Pavadinimas:

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba
profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu
arba neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio sluoksnio,
bet kitaip neapdirbti

664.51

Nearmuotieji lietinio ar valcuotojo stiklo lakštai, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio
sluoksnio, bet kitaip neapdirbti
....non-wired sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nearmuotieji lietinio ar valcuotojo stiklo lakštai,
Description:
padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu
sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti

664.52

Armuotieji lietinio ar valcuotojo stiklo lakštai, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio sluoksnio,
bet kitaip neapdirbti
....wired sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Armuotieji lietinio ar valcuotojo stiklo lakštai, padengti Description:
absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu
arba be tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti

664.53

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu arba be
tokio sluoksnio, bet kitaip neapdirbti
....profiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys profilių
pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba
neatspindinčiu sluoksniu arba be tokio sluoksnio, bet
kitaip neapdirbti

Description:

....profiles

664.7

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo
Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo
(temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo

Description:

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or
laminated glass

664.71

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) stiklo
....of toughened (tempered) glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo
(temperuotojo) stiklo

Description:

....of toughened (tempered) glass

664.72

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš sluoksniuotojo stiklo
....of laminated glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš sluoksniuotojo stiklo

Description:

....of laminated glass
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Description:

Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles,
whether or not having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer, but not otherwise worked.

....non-wired sheets

....wired sheets
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664.8

Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti (įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius)
Glass mirrors, whether or not framed (including rear-view mirrors)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti (įskaitant
užpakalinio vaizdo veidrodžius)

Description:

Glass mirrors, whether or not framed (including rearview mirrors)

664.81

Stikliniai transporto priemonių užpakalinio vaizdo veidrodžiai
Rear-view mirrors for vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai transporto priemonių užpakalinio vaizdo
veidrodžiai

Description:

Rear-view mirrors for vehicles

664.89

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti
Other glass mirrors, whether or not framed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti

Description:

Other glass mirrors, whether or not framed

664.9

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, stiklas
Glass, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, stiklas

Description:

Glass, n.e.s.

664.91

Stiklas, klasifikuojamas 664.3 arba 664.5 pozicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu
būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir nesumontuotas su kitomis medžiagomis
Glass of subgroup 664.3, 664.4 or 664.5, bent, edge-worked, engraved, drilled, enameled or otherwise worked, but not framed or fitted
with other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklas, klasifikuojamas 664.3 arba 664.5 pozicijose,
išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas,
pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet
neįrėmintas ir nesumontuotas su kitomis medžiagomis

Description:

Glass of subgroup 664.3, 664.4 or 664.5, bent, edgeworked, engraved, drilled, enameled or otherwise
worked, but not framed or fitted with other materials

664.92

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo
Multiple-walled insulating units of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

Description:

Multiple-walled insulating units of glass

664.93

Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) ir jų stiklinės dalys, išskyrus jungiamąsias dalis, skirti elektros lempoms,
elektroniniams vamzdžiams bei panašiems gaminiams
Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the
like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) ir Description:
jų stiklinės dalys, išskyrus jungiamąsias dalis, skirti
elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams bei
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Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and
glass parts thereof, without fittings, for electric lamps,
cathode-ray tubes or the like
314/601

SITC 4 red.

panašiems gaminiams
664.94

Laikrodžių, laikmačių ir panašūs stiklai, nekorekcinių arba korekcinių akinių stiklai, išlenkti, gaubti, tuščiaviduriai arba panašūs stiklai,
optiškai neapdirbti; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, naudojami tokių stiklų gamybai
Clock and watch-glasses and similar glasses, glass for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not
optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laikrodžių, laikmačių ir panašūs stiklai, nekorekcinių
Description:
arba korekcinių akinių stiklai, išlenkti, gaubti,
tuščiaviduriai arba panašūs stiklai, optiškai neapdirbti;
tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, naudojami
tokių stiklų gamybai

664.95

Plonos marškos (vualiai), tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai iš stiklo; niekur kitur nepriskirti stiklo
pluoštai (įskaitant stiklo vatą) ir gaminiai iš jų
Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven products of glass; glass fibres (including glass wool) and
articles thereof, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plonos marškos (vualiai), tinklai, dembliai, čiužiniai,
Description:
plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai iš stiklo; niekur
kitur nepriskirti stiklo pluoštai (įskaitant stiklo vatą) ir
gaminiai iš jų

664.96

Grindų blokai, plokštės, plytos, blokeliai, plytelės ir kiti statyboje naudojami gaminiai iš presuoto arba formuoto stiklo, armuoti arba
nearmuoti; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs gaminiai; akytasis stiklas arba putstiklis, turintys blokų, lakštų, plokščių,
gaubtų formų arba panašų pavidalą
Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for
building or construction purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grindų blokai, plokštės, plytos, blokeliai, plytelės ir kiti
statyboje naudojami gaminiai iš presuoto arba
formuoto stiklo, armuoti arba nearmuoti; švinu
aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs gaminiai;
akytasis stiklas arba putstiklis, turintys blokų, lakštų,
plokščių, gaubtų formų arba panašų pavidalą

Description:

Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other
articles of pressed or moulded glass, whether or not
wired, of a kind used for building or construction
purposes; leaded lights and the like; multicellular or
foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar
forms

665

STIKLO DIRBINIAI
Glassware

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

STIKLO DIRBINIAI

Description:

Glassware

665.1

Stiklinė tara, naudojama prekėms gabenti arba pakuoti; stikliniai kamščiai ir dangteliai
Containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; stoppers and closures, of glass

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stiklinė tara, naudojama prekėms gabenti arba pakuoti; Description:
stikliniai kamščiai ir dangteliai

665.2

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus
dirbinius, klasifikuojamus 665.11, 665.92 arba 665.93 pozicijose)
Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 665.11,
665.92 or 665.93)

Lygmuo:

4
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Level:

Clock and watch-glasses and similar glasses, glass for
non-corrective or corrective spectacles, curved, bent,
hollowed or the like, not optically worked; hollow glass
spheres and their segments, for the manufacture of
such glasses

Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and
similar non-woven products of glass; glass fibres
(including glass wool) and articles thereof, n.e.s.

Containers, of glass, of a kind used for the conveyance
or packing of goods; stoppers and closures, of glass

4

315/601
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Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje,
tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys
panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus
665.11, 665.92 arba 665.93 pozicijose)

Description:

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet,
office, indoor decoration or similar purposes (other
than that of heading 665.11, 665.92 or 665.93)

665.21

Stiklo gaminiai iš stiklo keramikos
Glassware of glass-ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai iš stiklo keramikos

Description:

Glassware of glass-ceramics

665.22

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos
Drinking glasses other than of glass-ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintus iš stiklo
keramikos

Description:

Drinking glasses other than of glass-ceramics

665.23

Stiklo gaminiai (išskyrus stiklinius geriamuosius indus), naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, išskyrus pagamintus iš stiklo
keramikos
Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes, other than of glass-ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai (išskyrus stiklinius geriamuosius indus),
naudojami stalui serviruoti arba virtuvėje, išskyrus
pagamintus iš stiklo keramikos

Description:

Glassware of a kind used for table (other than drinking
glasses) or kitchen purposes, other than of glassceramics

665.29

Kiti stiklo gaminiai, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos
Other glassware, other than of glass-ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti stiklo gaminiai, išskyrus pagamintus iš stiklo
keramikos

Description:

Other glassware, other than of glass-ceramics

665.9

Niekur kitur nepriskirti stiklo gaminiai
Articles made of glass, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stiklo gaminiai

Description:

Articles made of glass, n.e.s.

665.91

Stiklo gaminiai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms, graduoti arba negraduoti, kalibruoti arba nekalibruoti
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklo gaminiai, skirti laboratorijoms, higienos arba
farmacijos reikmėms, graduoti arba negraduoti,
kalibruoti arba nekalibruoti

Description:

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware,
whether or not graduated or calibrated.
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665.92

Stiklinės ampulės
Glass ampoules

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklinės ampulės

Description:

Glass ampoules

665.93

Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos ir panašūs smulkūs stiklo gaminiai ir iš jų
pagamintos prekės (išskyrus dirbtinę bižuteriją); stiklinės akys (išskyrus protezus); puošybiniai ir kiti dekoratyviniai gaminiai iš degtuvu
apdoroto stiklo (išskyrus dirbtinę bižuteriją); stiklinės mikrosferos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semiprecious stones and similar glass smallwares, and articles thereof (other than
imitation jewellery); glass eyes (other than prosthetic articles); ornaments and other fancy articles of lamp-worked glass (other than
imitation jewellery); glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakmenių
arba pusbrangių akmenų imitacijos ir panašūs smulkūs
stiklo gaminiai ir iš jų pagamintos prekės (išskyrus
dirbtinę bižuteriją); stiklinės akys (išskyrus protezus);
puošybiniai ir kiti dekoratyviniai gaminiai iš degtuvu
apdoroto stiklo (išskyrus dirbtinę bižuteriją); stiklinės
mikrosferos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 1 mm

Description:

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or
semiprecious stones and similar glass smallwares, and
articles thereof (other than imitation jewellery); glass
eyes (other than prosthetic articles); ornaments and
other fancy articles of lamp-worked glass (other than
imitation jewellery); glass microspheres not exceeding
1 mm in diameter

665.94

Stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo gaminiai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo, naudojami mozaikai arba turintys panašią
puošybinę paskirtį
Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai kubeliai ir kiti smulkūs stiklo gaminiai,
pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo, naudojami
mozaikai arba turintys panašią puošybinę paskirtį

Description:

Glass cubes and other glass smallwares, whether or not
on a backing, for mosaics or similar decorative
purposes

665.95

Optiškai neapdirbti stikliniai signalizavimo gaminiai ir optiniai elementai (išskyrus, klasifikuojamus 664.94 pozicijoje)
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 664.94), not optically worked.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Optiškai neapdirbti stikliniai signalizavimo gaminiai ir
optiniai elementai (išskyrus, klasifikuojamus 664.94
pozicijoje)

Description:

Signalling glassware and optical elements of glass
(other than those of heading 664.94), not optically
worked.

665.99

Kiti stiklo gaminiai
Other articles of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti stiklo gaminiai

Description:

Other articles of glass

666

KERAMIKOS GAMINIAI IR DIRBINIAI
Pottery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KERAMIKOS GAMINIAI IR DIRBINIAI

Description:

Pottery
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666.1

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto gaminiai
Ceramic tableware, kitchenware and other ceramic household and toilet articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti
buities bei tualeto gaminiai

Description:

Ceramic tableware, kitchenware and other ceramic
household and toilet articles

666.11

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano stalo ir virtuvės reikmenys
Tableware and kitchenware of porcelain or china

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano stalo ir virtuvės Description:
reikmenys

666.12

Kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buitiniai ar tualeto gaminiai
Other household or toilet articles of porcelain or china

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buitiniai ar
tualeto gaminiai

Description:

Other household or toilet articles of porcelain or china

666.13

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto gaminiai (išskyrus porcelianinius ir kiniškojo porceliano)
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles (other than porcelain or china).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti
buities bei tualeto gaminiai (išskyrus porcelianinius ir
kiniškojo porceliano)

Description:

Ceramic tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles (other than porcelain or
china).

666.2

Statulėlės ir kiti puošybiniai keramikos gaminiai
Statuettes and other ornamental ceramic articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Statulėlės ir kiti puošybiniai keramikos gaminiai

Description:

Statuettes and other ornamental ceramic articles

666.21

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano statulėlės ir kiti puošybinia gaminiai
....of porcelain or china

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Porcelianinės arba kiniškojo porceliano statulėlės ir kiti
puošybinia gaminiai

Description:

....of porcelain or china

666.29

Kitos statulėlės ir kiti puošybiniai keramikos gaminiai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos statulėlės ir kiti puošybiniai keramikos gaminiai

Description:

....other
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667

PERLAI, BRANGAKMENIAI IR PUSBRANGIAI AKMENYS, APDIRBTI AR NEAPDIRBTI
Pearls and precious or semiprecious stones, unworked or worked

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PERLAI, BRANGAKMENIAI IR PUSBRANGIAI AKMENYS,
APDIRBTI AR NEAPDIRBTI

Description:

Pearls and precious or semiprecious stones, unworked
or worked

667.1

Perlai (gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti), apdirbti arba neapdirbti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir
neįtvirtinti; nesurūšiuoti gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui
Pearls (natural or cultured), whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded pearls (natural or cultured),
temporarily strung for convenience of transport

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Perlai (gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti), apdirbti Description:
arba neapdirbti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau
nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; nesurūšiuoti
gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai
suverti gabenimo patogumui

667.11

Gamtiniai perlai
Natural pearls

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gamtiniai perlai

Description:

Natural pearls

667.12

Neapdirbti dirbtiniu būdu išauginti perlai
Cultured pearls, unworked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdirbti dirbtiniu būdu išauginti perlai

Description:

Cultured pearls, unworked

667.13

Apdirbti dirbtiniu būdu išauginti perlai
Cultured pearls, worked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdirbti dirbtiniu būdu išauginti perlai

Description:

Cultured pearls, worked

667.2

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius deimantus), apdirbti arba neapdirbti, tačiau neįtverti ar neįstatyti
Diamonds (other than sorted industrial diamonds), whether or not worked, but not mounted or set

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius
deimantus), apdirbti arba neapdirbti, tačiau neįtverti ar
neįstatyti

Description:

Diamonds (other than sorted industrial diamonds),
whether or not worked, but not mounted or set

667.21

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius deimantus), neapdirbti ir nesurūšiuoti
....rough, unsorted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius
deimantus), neapdirbti ir nesurūšiuoti

Description:

....rough, unsorted
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667.22

Deimantai surūšiuoti (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdirbti
....sorted (other than industrial diamonds), unworked or simply sawn, cleaved or bruted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Deimantai surūšiuoti (išskyrus pramoninius deimantus), Description:
neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai
apdirbti

667.29

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius deimantus), kitaip apdirbti, tačiau neįtverti ar neįstatyti
....otherwise worked, but not mounted or set

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Deimantai (išskyrus surūšiuotus pramoninius
deimantus), kitaip apdirbti, tačiau neįtverti ar neįstatyti

Description:

....otherwise worked, but not mounted or set

667.3

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus deimantus), apdirbti arba neapdirbti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tašiau nesuverti,
neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys laikinai suverti gabenimo
patogumui
Precious stones (other than diamonds) and semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set;
ungraded precious stones (other than diamonds) and semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus
deimantus), apdirbti arba neapdirbti, surūšiuoti arba
nesurūšiuoti, tašiau nesuverti, neaptaisyti arba
neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus
deimantus) ir pusbrangiai akmenys laikinai suverti
gabenimo patogumui

Description:

Precious stones (other than diamonds) and
semiprecious stones, whether or not worked or graded
but not strung, mounted or set; ungraded precious
stones (other than diamonds) and semiprecious stones,
temporarily strung for convenience of transport

667.31

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, neapdirbti arba tik supjaustyti arba grubiai apdirbti; nesurūšiuoti
brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys laikinai suverti gabenimo patogumui
....unworked or simply sawn or roughly shaped

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai
akmenys, neapdirbti arba tik supjaustyti arba grubiai
apdirbti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus
deimantus) ir pusbrangiai akmenys laikinai suverti
gabenimo patogumui

Description:

....unworked or simply sawn or roughly shaped

667.39

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdirbti kitu būdu; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir
pusbrangiai akmenys laikinai suverti gabenimo patogumui
....otherwise worked

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai
akmenys, apdirbti kitu būdu; nesurūšiuoti
brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai
akmenys laikinai suverti gabenimo patogumui

Description:

....otherwise worked

667.4

Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdirbti arba neapdirbti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau
nesuverti, neįtverti ar neįstatyti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys laikinai suverti
gabenimo patogumui
Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set;
ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba
pusbrangiai akmenys, apdirbti arba neapdirbti,
surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neįtverti
ar neįstatyti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti
brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys laikinai
suverti gabenimo patogumui

Description:

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious
stones, whether or not worked or graded but not
strung, mounted or set; ungraded synthetic or
reconstructed precious or semiprecious stones,
temporarily strung for convenience of transport

667.41

Pjezoelektrinis kvarcas
Piezoelectric quartz

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pjezoelektrinis kvarcas

Description:

Piezoelectric quartz

667.42

Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, išskyrus pjezoelektrinį kvarcą, neapdirbti arba tik supjaustyti ar
grubiai apdirbti
Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, other than piezoelectric quartz, unworked or simply sawn or roughly
shaped

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba
pusbrangiai akmenys, išskyrus pjezoelektrinį kvarcą,
neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

Description:

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious
stones, other than piezoelectric quartz, unworked or
simply sawn or roughly shaped

667.49

Niekur kitur nepriskirti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys
Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sintetiniai arba regeneruoti
brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys

Description:

Synthetic or reconstructed precious or semiprecious
stones, n.e.s.

67

GELEŽIS IR PLIENAS
Iron and steel

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GELEŽIS IR PLIENAS

Description:

Iron and steel

671

Ketus, veidrodinis ketus, kempininė geležis, geležies arba plieno granulės ir milteliai bei ferolydiniai
Pig-iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel granules and powders and ferro-alloys

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ketus, veidrodinis ketus, kempininė geležis, geležies
arba plieno granulės ir milteliai bei ferolydiniai

Description:

Pig-iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel
granules and powders and ferro-alloys

671.2

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo
Pig-iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other primary forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų arba kitų
pirminių formų pavidalo

Description:

Pig-iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other
primary forms
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671.21

Nelegiruotasis ketus, kuriame fosforas sudaro ne daugiau kaip 0,5% masės
Non-alloy pig-iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nelegiruotasis ketus, kuriame fosforas sudaro ne
daugiau kaip 0,5% masės

Description:

Non-alloy pig-iron containing by weight 0.5% or less of
phosphorus

671.22

Nelegiruotasis ketus, kuriame fosforas sudaro daugiau kaip 0,5% masės
Non-alloy pig-iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nelegiruotasis ketus, kuriame fosforas sudaro daugiau
kaip 0,5% masės

Description:

Non-alloy pig-iron containing by weight more than
0.5% of phosphorus

671.23

Legiruotasis ketus ir veidrodinis ketus
Alloy pig-iron and spiegeleisen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Legiruotasis ketus ir veidrodinis ketus

Description:

Alloy pig-iron and spiegeleisen

671.3

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno granulės ir milteliai; juodųjų metalų gaminiai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies
rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų gaminius, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas
99,94% masės, turintis luitų, granulių arba panašių formų pavidalą
Granules and powders, of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel; ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other
spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno
granulės ir milteliai; juodųjų metalų gaminiai, gauti
tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus
juodųjų metalų gaminius, turintys luitų, granulių arba
panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus
grynumas 99,94% masės, turintis luitų, granulių arba
panašių formų pavidalą

Description:

Granules and powders, of pig-iron, spiegeleisen, iron
or steel; ferrous products obtained by direct reduction
of iron ore and other spongy ferrous products, in
lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum
purity of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms

671.31

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno granulės
Granules of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno
granulės

Description:

Granules of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel

671.32

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno milteliai
Powders of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno
milteliai

Description:

Powders of pig-iron, spiegeleisen, iron or steel
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671.33

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių
arba panašių formų pavidalą; geležis kurios minimalus grynumas 99,94% masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron
having a minimum purity of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant
geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų
produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų
pavidalą; geležis kurios minimalus grynumas 99,94%
masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų
pavidalą

Description:

Ferrous products obtained by direct reduction of iron
ore and other spongy ferrous products, in lumps,
pellets or similar forms; iron having a minimum purity
of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms

671.4

Feromanganas
Ferro-manganese

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Feromanganas

Description:

Ferro-manganese

671.41

Feromanganas, kuriame anglis sudaro daugiau kaip 2% masės
....containing by weight more than 2% of carbon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Feromanganas, kuriame anglis sudaro daugiau kaip 2% Description:
masės

671.49

Kitas feromanganas
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitas feromanganas

Description:

....other

671.5

Kiti ferolydiniai (išskyrus radioaktyviuosius ferolydinius)
Other ferro-alloys (excluding radioactive ferro-alloys)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti ferolydiniai (išskyrus radioaktyviuosius ferolydinius) Description:

671.51

Ferosilicis
Ferro-silicon

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ferosilicis

Description:

Ferro-silicon

671.52

Ferosilikomanganas
Ferro-silico-manganese

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ferosilikomanganas

Description:

Ferro-silico-manganese
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671.53

Ferochromas
Ferro-chromium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ferochromas

Description:

Ferro-chromium

671.54

Ferosilikochromas
Ferro-silico-chromium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ferosilikochromas

Description:

Ferro-silico-chromium

671.55

Feronikelis
Ferro-nickel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Feronikelis

Description:

Ferro-nickel

671.59

Niekur kitur nepriskirti ferolydiniai
Ferro-alloys, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti ferolydiniai

Description:

Ferro-alloys, n.e.s.

672

GELEŽIS ARBA PLIENAS, LUITŲ ARBA KITŲ PIRMINIŲ FORMŲ PAVIDALO; GELEŽIES ARBA PLIENO PUSGAMINIAI
Ingots and other primary forms, of iron or steel; semi-finished products of iron or steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GELEŽIS ARBA PLIENAS, LUITŲ ARBA KITŲ PIRMINIŲ
FORMŲ PAVIDALO; GELEŽIES ARBA PLIENO
PUSGAMINIAI

Description:

Ingots and other primary forms, of iron or steel; semifinished products of iron or steel

672.4

Geležis (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33 pozicijoje) ar plienas, luitų arba kitų pirminių formų pavidalo
Ingots and other primary forms, of iron (other than iron of heading 671.33) or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležis (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33
pozicijoje) ar plienas, luitų arba kitų pirminių formų
pavidalo

Description:

Ingots and other primary forms, of iron (other than iron
of heading 671.33) or steel

672.41

Geležies (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33 pozicijoje) arba nelegiruoto plieno luitai
Ingots of iron (other than iron of heading 671.33) or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležies (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33
pozicijoje) arba nelegiruoto plieno luitai

Description:

Ingots of iron (other than iron of heading 671.33) or
non-alloy steel
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672.45

Geležis (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33 pozicijoje) arba nelegiruotas plienas, turintys kitų pirminių formų pavidalą
Other primary forms of iron (other than iron of heading 671.33) or non-alloy steel.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležis (išskyrus geležį, klasifikuojamą 671.33
pozicijoje) arba nelegiruotas plienas, turintys kitų
pirminių formų pavidalą

Description:

Other primary forms of iron (other than iron of heading
671.33) or non-alloy steel.

672.47

Nerūdijantysis plienas, luitų ir kitų pirminių formų pavidalo
Ingots and other primary forms of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nerūdijantysis plienas, luitų ir kitų pirminių formų
pavidalo

Description:

Ingots and other primary forms of stainless steel

672.49

Legiruotasis plienas, luitų ir kitų pirminių formų pavidalo
Ingots and other primary forms of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Legiruotasis plienas, luitų ir kitų pirminių formų
pavidalo

Description:

Ingots and other primary forms of other alloy steel

672.6

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kuriuose anglis sudaro mažiau kaip 0,25% masės
Semi-finished products of iron or non-alloy steel, containing by weight less than 0.25% of carbon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai,
kuriuose anglis sudaro mažiau kaip 0,25% masės

Description:

Semi-finished products of iron or non-alloy steel,
containing by weight less than 0.25% of carbon

672.61

Geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis sudaro mažiau kaip 0,25% masės, stačiakampio (įskaitant kvadratinį) skerspjūvio
pusgaminiai, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį
....of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis
sudaro mažiau kaip 0,25% masės, stačiakampio
(įskaitant kvadratinį) skerspjūvio pusgaminiai, kurių
plotis mažesnis už dvigubą storį

Description:

....of rectangular (including square) cross-section, the
width measuring less than twice the thickness.

672.62

Kiti geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis sudaro mažiau kaip 0,25% masės, stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio
pusgaminiai
....other, of rectangular (other than square) cross-section

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis
sudaro mažiau kaip 0,25% masės, stačiakampio
(išskyrus kvadratinį) skerspjūvio pusgaminiai

Description:

....other, of rectangular (other than square) crosssection

672.69

Kiti geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis sudaro mažiau kaip 0,25% masės, pusgaminiai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti geležies arba nelegiruotojo plieno, kuriuose anglis
sudaro mažiau kaip 0,25% masės, pusgaminiai

672.7

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kuriuose anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25% masės
Semi-finished products of iron or non-alloy steel, containing by weight 0.25% or more of carbon

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai,
kuriuose anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25% masės

Description:

Semi-finished products of iron or non-alloy steel,
containing by weight 0.25% or more of carbon

672.8

Legiruotojo plieno pusgaminiai
Semi-finished products of alloy steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Legiruotojo plieno pusgaminiai

Description:

Semi-finished products of alloy steel

672.81

Legiruotojo plieno pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Legiruotojo plieno pusgaminiai iš nerūdijančiojo plieno Description:

672.82

Legiruotojo plieno pusgaminiai iš kito legiruotojo plieno
....of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Legiruotojo plieno pusgaminiai iš kito legiruotojo
plieno

Description:

....of other alloy steel

673

PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ NELEGIRUOTOJO PLIENO, NEPLAKIRUOTI, NEPADENGTI AR NEAPVILKTI
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ
NELEGIRUOTOJO PLIENO, NEPLAKIRUOTI,
NEPADENGTI AR NEAPVILKTI

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad,
plated or coated

673.2

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po karštojo valcavimo
toliau neapdoroti
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, not further worked than hot-rolled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, neplakiruoti, nepadengti arba
neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad,
plated or coated, not further worked than hot-rolled

673.21

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti arba
neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600

Description:

....of a width of 600 mm or more, in coils
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mm, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po
karštojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius
673.24

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti,
neapdirbti arba neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more, not in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, neplakiruoti, nepadengti, neapdirbti arba
neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti,
nesuvynioti į ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more, not in coils

673.27

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, bet storis ne mažesnis kaip 4
mm, neplakiruoti, nepadengti, arba neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti
....of a width of less than 600 mm and a thickness of not less than 4 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm, bet storis ne mažesnis kaip 4 mm, neplakiruoti,
nepadengti, arba neapvilkti, po karštojo valcavimo
toliau neapdoroti

Description:

....of a width of less than 600 mm and a thickness of
not less than 4 mm

673.29

Kiti plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti,
arba neapvilkti, po karštojo valcavimo toliau neapdoroti
....other, of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm, neplakiruoti, nepadengti, arba neapvilkti, po
karštojo valcavimo toliau neapdoroti

Description:

....other, of a width of less than 600 mm

673.4

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po šaltojo valcavimo toliau
neapdoroti
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, neplakiruoti, nepadengti arba
neapvilkti, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad,
plated or coated, not further worked than cold-rolled
(cold-reduced)

673.41

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti
arba neapvilkti, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po
šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, suvynioti į ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more, in coils
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673.46

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti
arba neapvilkti, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more, not in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po
šaltojo valcavimo toliau neapdoroti, nesuvynioti į
ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more, not in coils

673.49

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti arba
neapvilkti, po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip
600 mm, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti, po
šaltojo valcavimo toliau neapdoroti

Description:

....of a width of less than 600 mm

673.5

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, neplakiruoti, nepadengti ar neapvilkti
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcavimo produktai iš
geležies arba iš nelegiruotojo plieno, neplakiruoti,
nepadengti ar neapvilkti

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad,
plated or coated, n.e.s.

673.51

Niekur kitur nepriskirti plokšti, karštai valcuoti gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm,
neplakiruoti, nepadengti ar neapvilkti
....of a width of 600 mm or more, hot-rolled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti, karštai valcuoti gaminiai Description:
iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti ar
neapvilkti

673.52

Niekur kitur nepriskirti plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm,
neplakiruoti, nepadengti ar neapvilkti
....of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti, šaltai valcuoti gaminiai
iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti ar
neapvilkti

Description:

....of a width of 600 mm or more, cold-rolled (coldreduced)

673.53

Niekur kitur nepriskirti plokšti, valcuoti gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm,
neplakiruoti, nepadengti ar neapvilkti
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti, valcuoti gaminiai iš

Description:

....of a width of less than 600 mm
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geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti ar
neapvilkti
674

PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI IŠ GELEŽIES IR IŠ NELEGIRUOTOJO PLIENO, PLAKIRUOTI, PADENGTI AR APVILKTI
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI IŠ GELEŽIES IR IŠ
NELEGIRUOTOJO PLIENO, PLAKIRUOTI, PADENGTI AR
APVILKTI

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad,
plated or coated

674.1

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti ar apvilkti cinku
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with zinc

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, padengti ar apvilkti cinku

674.11

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, elektrolitiniu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis ne mažesnis
kaip 600 mm
....electrolytically plated or coated, of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, elektrolitiniu būdu padengti ar apvilkti cinku,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

674.12

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, elektrolitiniu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis mažesnis kaip
600 mm
....electrolytically plated or coated, of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, elektrolitiniu būdu padengti ar apvilkti cinku,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

674.13

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, kitu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm
....otherwise plated or coated, of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, kitu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis
ne mažesnis kaip 600 mm

674.14

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, kitu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....otherwise plated or coated, of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, kitu būdu padengti ar apvilkti cinku, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm
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Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or
coated with zinc

....electrolytically plated or coated, of a width of 600
mm or more

....electrolytically plated or coated, of a width of less
than 600 mm

....otherwise plated or coated, of a width of 600 mm or
more

....otherwise plated or coated, of a width of less than
600 mm
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674.2

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti ar apvilkti alavu
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with tin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcavimo gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, padengti ar apvilkti alavu

674.21

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti ar apvilkti alavu, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, padengti ar apvilkti alavu, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

674.22

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti ar apvilkti alavu, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, padengti ar apvilkti alavu, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm

674.3

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, varnished or coated with plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies arba iš
nelegiruotojo plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti
plastikais

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted,
varnished or coated with plastics

674.31

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm
....of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

674.32

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo Description:
plieno, dažyti, lakuoti arba apvilkti plastikais, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm
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Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or
coated with tin

....of a width of 600 mm or more

....of a width of less than 600 mm

....of a width of 600 mm or more

....of a width of less than 600 mm
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674.4

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, n.e.s., of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, padengti
ar apvilkti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad,
plated or coated, n.e.s., of a width of 600 mm or more

674.41

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti švinu, įskaitant alavo ir
švino galvaninę dangą, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....plated or coated with lead, including terne-plate

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba
apvilkti švinu, įskaitant alavo ir švino galvaninę dangą,
kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

....plated or coated with lead, including terne-plate

674.42

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti chromo oksidais arba
chromu ir chromo oksidais, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba
apvilkti chromo oksidais arba chromu ir chromo
oksidais, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

....plated or coated with chromium oxides or with
chromium and chromium oxides.

674.43

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba apvilkti aliuminiu, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm
....plated or coated with aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengti arba
apvilkti aliuminiu, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm

Description:

....plated or coated with aluminium

674.44

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, kitu būdu plakiruoti, padengti arba apvilkti, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....otherwise clad, plated or coated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, kitu būdu plakiruoti,
padengti arba apvilkti, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm

Description:

....otherwise clad, plated or coated

674.5

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated, n.e.s., of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš

Description:

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad,
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geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, padengti
ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

plated or coated, n.e.s., of a width of less than 600 mm

674.51

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti ar padengti kitu būdu, išskyrus
elektrolizę, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....plated or coated otherwise than by electrolysis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti ar
padengti kitu būdu, išskyrus elektrolizę, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm

Description:

....plated or coated otherwise than by electrolysis

674.52

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....clad

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
geležies ir iš nelegiruotojo plieno, plakiruoti, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm

Description:

....clad

675

PLOKŠTI VALCUOTIEJI GAMINIAI IŠ LEGIRUOTOJO PLIENO
Flat-rolled products of alloy steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLOKŠTI VALCUOTIEJI GAMINIAI IŠ LEGIRUOTOJO
PLIENO

Description:

Flat-rolled products of alloy steel

675.1

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio plieno
Flat-rolled products of silicon-electrical steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio
plieno

Description:

Flat-rolled products of silicon-electrical steel

675.11

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio
plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Description:

....of a width of 600 mm or more

675.12

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš silicinio elektrotechninio
plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

Description:

....of a width of less than 600 mm

675.2

Plokšti valcuotieji gaminiai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
Flat-rolled products of high-speed steel of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Plokšti valcuotieji gaminiai iš greitapjovio plieno, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm

675.3

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno
Flat-rolled products of stainless steel, not further worked than hot-rolled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Flat-rolled products of stainless steel, not further
worked than hot-rolled

675.31

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne
mažesnis kaip 4,75 mm, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, suvynioti į
ritinius

675.32

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne
mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, suvynioti į ritinius

675.33

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis nei 600 mm, o storis mažesnis
nei 3 mm, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 3 mm, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis nei 600
mm, o storis mažesnis nei 3 mm, suvynioti į ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
less than 3 mm, in coils

675.34

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne
mažesnis kaip 4,75 mm, nesuvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more, not in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, nesuvynioti į
ritinius

675.35

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, o storis ne
mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm, nesuvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm, not in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
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Description:

Flat-rolled products of high-speed steel of a width of
less than 600 mm

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
4.75 mm or more, in coils

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3
mm or more but less than 4.75 mm, in coils

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
4.75 mm or more, not in coils

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3
mm or more but less than 4.75 mm, not in coils
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mm, o storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm, nesuvynioti į ritinius
675.36

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, bet storis mažesnis
kaip 3 mm, nesuvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 3 mm, not in coils.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, bet storis mažesnis kaip 3 mm, nesuvynioti į
ritinius

675.37

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, bet storis ne mažesnis
kaip 4,75 mm
....of a width of less than 600 mm and of a thickness of 4.75 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm, bet storis ne mažesnis kaip 4,75 mm

Description:

....of a width of less than 600 mm and of a thickness of
4.75 mm or more

675.38

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm ir storis mažesnis kaip
4,75 mm
....of a width of less than 600 mm and of a thickness of less than 4.75 mm.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm ir storis mažesnis kaip 4,75 mm

Description:

....of a width of less than 600 mm and of a thickness of
less than 4.75 mm.

675.4

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno
Flat-rolled products of other alloy steel, not further worked than hot-rolled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno

Description:

Flat-rolled products of other alloy steel, not further
worked than hot-rolled

675.41

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, suvynioti į ritinius
....of a width of 600 mm or more, in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, suvynioti į ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more, in coils

675.42

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, nesuvynioti į
ritinius
....of a width of 600 mm or more, not in coils

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm, nesuvynioti į ritinius

Description:

....of a width of 600 mm or more, not in coils
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....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
less than 3 mm, not in coils.
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675.43

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, karštai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of a width of less than 600 mm

675.5

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno
Flat-rolled products of stainless steel, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Flat-rolled products of stainless steel, not further
worked than cold-rolled (cold-reduced)

675.51

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne mažesnis
kaip 4,75 mm
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 4.75 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 4,75 mm

675.52

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne mažesnis
kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 4,75 mm
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip
4,75 mm

675.53

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis didesnis kaip
1 mm, bet mažesnis kaip 3 mm
....of a width of 600 mm or more and of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis didesnis kaip 1 mm, bet mažesnis kaip 3
mm

675.54

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm ir storis ne mažesnis
kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm ir storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis
kaip 1 mm
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....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
4.75 mm or more

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of 3
mm or more but less than 4.75 mm

....of a width of 600 mm or more and of a thickness
exceeding 1 mm but less than 3 mm.

....of a width of 600 mm or more and of a thickness of
0.5 mm or more but not exceeding 1 mm

335/601

SITC 4 red.

675.55

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, bet storis mažesnis
kaip 0,5 mm
....of a width of 600 mm or more and of a thickness of less than 0.5 mm.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
Description:
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm, bet storis mažesnis kaip 0,5 mm

675.56

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of a width of less than 600 mm

675.6

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno
Flat-rolled products of other alloy steel, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno

Description:

Flat-rolled products of other alloy steel, not further
worked than cold-rolled (cold-reduced)

675.61

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip
600 mm

Description:

....of a width of 600 mm or more

675.62

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokšti, šaltai valcuoti, daugiau neapdirbti gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of a width of less than 600 mm

675.7

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš legiruotojo plieno
Flat-rolled products of alloy steel, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
legiruotojo plieno

Description:

Flat-rolled products of alloy steel, n.e.s.

675.71

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....of stainless steel, of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš

Description:

....of stainless steel, of a width of 600 mm or more
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nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm
675.72

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of stainless steel, of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of stainless steel, of a width of less than 600 mm

675.73

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm
....of other alloy steel, of a width of 600 mm or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of other alloy steel, of a width of 600 mm or more

675.74

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm
....of other alloy steel, of a width of less than 600 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plokšti valcuotieji gaminiai iš
kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Description:

....of other alloy steel, of a width of less than 600 mm

676

GELEŽIES IR PLIENO JUOSTOS, STRYPAI, KAMPUOČIAI, FASONINIAI IR SPECIALIEJI PROFILIAI (ĮSKAITANT LAKŠTINES ATRAMINES
KONSTRUKCIJAS)
Iron and steel bars, rods, angles, shapes and sections (including sheet piling)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GELEŽIES IR PLIENO JUOSTOS, STRYPAI, KAMPUOČIAI,
FASONINIAI IR SPECIALIEJI PROFILIAI (ĮSKAITANT
LAKŠTINES ATRAMINES KONSTRUKCIJAS)

Description:

Iron and steel bars, rods, angles, shapes and sections
(including sheet piling)

676.1

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba plieno, Description:
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

676.11

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba nelegiruotojo plieno, su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis
deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
....of iron or non-alloy steel, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba
nelegiruotojo plieno, su išpjovomis, briaunomis,
grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis
valcavimo proceso metu, netaisyklingai suvyniotų
ritinių pavidalo

Description:

....of iron or non-alloy steel, containing indentations,
ribs, grooves or other deformations produced during
the rolling process
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Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of
iron or steel
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676.12

Kiti, karštai valcuoti strypai ir juostos iš automatinio plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
....other, of free-cutting steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, karštai valcuoti strypai ir juostos iš automatinio
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

....other, of free-cutting steel

676.15

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo
plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

....of stainless steel

676.17

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
....of high speed stee

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

Description:

....of high speed stee

676.19

Niekur kitur nepriskirti karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies ar kito legiruotojo ar nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų
ritinių pavidalo
....of iron or other alloy and non-alloy steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti karštai valcuoti strypai ir juostos Description:
iš geležies ar kito legiruotojo ar nelegiruotojo plieno,
netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

676.2

Strypai ir juostos iš geležies arba nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted
after rolling

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš geležies arba nelegiruotojo plieno,
po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant
po valcavimo susuktus arba supintus

Description:

Bars and rods of iron or non-alloy steel, not further
worked than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded,
but including those twisted after rolling

676.21

Karštojo valcavimo strypai ir juostos iš geležies ar nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis
deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susukti arba supinti
....of iron or non-alloy steel, containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or
twisted after rolling

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštojo valcavimo strypai ir juostos iš geležies ar
nelegiruotojo plieno su išpjovomis, briaunomis,
grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis
valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susukti
arba supinti

Description:

....of iron or non-alloy steel, containing indentations,
ribs, grooves or other deformations produced during
the rolling process or twisted after rolling
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676.22

Kiti strypai ir juostos iš automatinio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) daugiau
neapdirbti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
....other, of free-cutting steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš automatinio plieno, po karštojo Description:
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

676.25

Strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) daugiau
neapdirbti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po karštojo
Description:
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

676.29

Niekur kitur nepriskirti strypai ir juostos iš geležies arba kito legiruotojo ar nelegiruotojo plieno, po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
....of iron or other alloy and non-alloy steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti strypai ir juostos iš geležies arba Description:
kito legiruotojo ar nelegiruotojo plieno, po karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

676.3

Strypai ir juostos iš geležies arba plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti
Bars and rods of iron or steel, not further worked than cold-formed or cold-finished

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš geležies arba plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti

Description:

Bars and rods of iron or steel, not further worked than
cold-formed or cold-finished

676.31

Strypai ir juostos iš automatinio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti
....of free-cutting steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš automatinio plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti

Description:

....of free-cutting steel

676.33

Kiti strypai ir juostos iš geležies ir nelegiruotojo plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti
....other, of iron or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš geležies ir nelegiruotojo plieno,
po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau
neapdirbti

Description:

....other, of iron or non-alloy steel
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676.34

Strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti

Description:

....of stainless steel

676.39

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno (išskyrus iš greitapjovio ar iš silikomanganinio plieno), po šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos daugiau neapdirbti
....of other alloy steel (except high-speed or silico-manganese steel)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Strypai ir juostos iš legiruotojo plieno (išskyrus iš
greitapjovio ar iš silikomanganinio plieno), po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti

Description:

....of other alloy steel (except high-speed or silicomanganese steel)

676.4

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba plieno
Other bars and rods of iron and steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba plieno

Description:

Other bars and rods of iron and steel

676.41

Kiti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno
....of high-speed steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš greitapjovio plieno

Description:

....of high-speed steel

676.42

Kiti strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno
....of silico-manganese steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno

Description:

....of silico-manganese steel

676.43

Kiti strypai ir juostos iš geležies ir nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
....of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot extruded but including those twisted after
rolling

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš geležies ir nelegiruotojo plieno,
po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba
karštojo išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti,
įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

Description:

....of iron or non-alloy steel, not further worked than
forged, hot-rolled, hot-drawn or hot extruded but
including those twisted after rolling

676.44

Kiti strypai ir juostos iš kitos geležies arba kito nelegiruotojo plieno
....of other iron or other non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš kitos geležies arba kito
nelegiruotojo plieno

Description:

....of other iron or other non-alloy steel
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676.45

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno

Description:

....of stainless steel

676.46

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno (išskyrus greitapjovį ir silikomanganinį plieną) po kalimo daugiau neapdirbti
....of other alloy steel (except high-speed or silico-manganese steel), not further worked than forged

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno (išskyrus
greitapjovį ir silikomanganinį plieną) po kalimo
daugiau neapdirbti

Description:

....of other alloy steel (except high-speed or silicomanganese steel), not further worked than forged

676.47

Niekur kitur nepriskirti juostos ir strypai iš legiruotojo plieno
Bars and rods of alloy steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti juostos ir strypai iš legiruotojo
plieno

Description:

Bars and rods of alloy steel, n.e.s.

676.48

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo ir nelegiruotojo plieno
Hollow drill bars and rods of alloy or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo ir Description:
nelegiruotojo plieno

676.8

Kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai (išskyrus bėgius) bei profiliuotieji lakštai, iš geležies ar plieno
Angles, shapes and sections (excluding rails) and sheet piling, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai (išskyrus
bėgius) bei profiliuotieji lakštai, iš geležies ar plieno

Description:

Angles, shapes and sections (excluding rails) and sheet
piling, of iron or steel

676.81

U, I, H, L ir T formos specialieji profiliai, kurių aukštis mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, tempimo arba išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti
U, I, H, L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm, of iron or non-alloy
steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

U, I, H, L ir T formos specialieji profiliai, kurių aukštis
Description:
mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, tempimo
arba išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti

676.82

U, I, H, L ir T formos specialieji profiliai, kurių aukštis ne mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, tempimo arba išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti
U, I, H, L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more, of iron or non-alloy
steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

U, I, H, L ir T formos specialieji profiliai, kurių aukštis ne Description:
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Hollow drill bars and rods of alloy or non-alloy steel

U, I, H, L or T sections, not further worked than hotrolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than
80 mm, of iron or non-alloy steel

U, I, H, L or T sections, not further worked than hot341/601
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mažesnis kaip 80 mm, po karštojo valcavimo, tempimo
arba išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti

rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or
more, of iron or non-alloy steel

676.83

Kiti kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai po karštojo valcavimo, tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) daugiau neapdirbti, iš
geležies ir nelegiruotojo plieno
Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, or iron or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai po
karštojo valcavimo, tempimo arba išspaudimo
(ekstruzijos) daugiau neapdirbti, iš geležies ir
nelegiruotojo plieno

Description:

Other angles, shapes and sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded, or iron or nonalloy steel

676.84

Kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti, iš geležies ir nelegiruotojo
plieno
Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished, of iron or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai po šaltojo
formavimo arba šaltosios apdailos daugiau neapdirbti,
iš geležies ir nelegiruotojo plieno

Description:

Angles, shapes and sections, not further worked than
cold-formed or cold-finished, of iron or non-alloy steel

676.85

Kiti kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliniai, iš geležies ir nelegiruotojo plieno
Other angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliniai, iš
geležies ir nelegiruotojo plieno

Description:

Other angles, shapes and sections, of iron or non-alloy
steel

676.86

Profiliuotieji lakštai iš geležies arba iš plieno, išgręžioti arba neišgręžioti, perforuoti arba neperforuoti, monolitiniai arba surinkti iš
elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba plieno
Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of
iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Profiliuotieji lakštai iš geležies arba iš plieno, išgręžioti
arba neišgręžioti, perforuoti arba neperforuoti,
monolitiniai arba surinkti iš elementų; suvirinti
kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš
geležies arba plieno

Description:

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled,
punched or made from assembled elements; welded
angles, shapes and sections, of iron or steel

676.87

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno
Angles, shapes and sections, of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Angles, shapes and sections, of stainless steel

676.88

Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš legiruotojo plieno
Angles, shapes and sections, of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai
iš legiruotojo plieno

Description:

Angles, shapes and sections, of other alloy steel
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677

BĖGIAI IR GELEŽINKELIŲ BĖGIŲ KONSTRUKCIJŲ DALYS IŠ GELEŽIES IR IŠ PLIENO
Rails or railway track construction material, of iron or steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BĖGIAI IR GELEŽINKELIŲ BĖGIŲ KONSTRUKCIJŲ DALYS
IŠ GELEŽIES IR IŠ PLIENO

Description:

Rails or railway track construction material, of iron or
steel

677.0

Geležinkelių ir tramvajaus bėgių konstrukcijų dalys iš geležies ir iš plieno
Railway or tramway track construction material, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležinkelių ir tramvajaus bėgių konstrukcijų dalys iš
geležies ir iš plieno

Description:

Railway or tramway track construction material, of iron
or steel

677.01

Bėgiai (įskaitant gretbėgius ir krumplinius bėgius) iš geležies ir plieno
Rails (including check rails and rack-rails), of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bėgiai (įskaitant gretbėgius ir krumplinius bėgius) iš
geležies ir plieno

Description:

Rails (including check rails and rack-rails), of iron or
steel

677.09

Kitos geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno ( t. y. iešmų plunksnos, aklinių sankirtų
kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės
plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės
Other railway or tramway track construction material of iron or steel (i.e., switch-blades, crossing frogs, point rods and other crossing
pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole-plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material
specialized for joining or fixing rails)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų
Description:
sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno ( t. y.
iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų
smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai),
sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai,
atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos,
padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo
arba tvirtinimo detalės

678

VIELA IŠ GELEŽIES IR PLIENO
Wire of iron or steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VIELA IŠ GELEŽIES IR PLIENO

Description:

Wire of iron or steel

678.1

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno
Wire of iron or non-alloy steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno

Description:

Wire of iron or non-alloy steel
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Other railway or tramway track construction material of
iron or steel (i.e., switch-blades, crossing frogs, point
rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties),
fish-plates, chairs, chair wedges, sole-plates (base
plates), rail clips, bedplates, ties and other material
specialized for joining or fixing rails)
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678.14

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, nepadengta ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota
....not plated or coated, whether or not polished

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, nepadengta
ir neapvilkta, poliruota arba nepoliruota

Description:

....not plated or coated, whether or not polished

678.15

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengta arba apvilkta cinku arba kitais netauriaisiais metalais
....plated or coated with zink or other base materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno, padengta
arba apvilkta cinku arba kitais netauriaisiais metalais

Description:

....plated or coated with zink or other base materials

678.19

Kita viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita viela iš geležies ir iš nelegiruotojo plieno

Description:

....other

678.2

Viela iš nerūdijančiojo plieno ir iš kito legiruotojo plieno
Wire of stainless steel or other alloy steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Viela iš nerūdijančiojo plieno ir iš kito legiruotojo
plieno

Description:

Wire of stainless steel or other alloy steel

678.21

Viela iš nerūdijančiojo plieno
....of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš nerūdijančiojo plieno

Description:

....of stainless steel

678.29

Viela iš kito legiruotojo plieno
....of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš kito legiruotojo plieno

Description:

....of other alloy steel

679

VAMZDŽIAI, VAMZDELIAI, TUŠČIAVIDURIAI PROFILIAI IR VAMZDŽIŲ IR VAMZDELIŲ JUNGIAMOSIOS DALYS IŠ GELEŽIES IR PLIENO
Tubes, pipes and hollow profiles, and tube or pipe fittings, of iron or steel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VAMZDŽIAI, VAMZDELIAI, TUŠČIAVIDURIAI PROFILIAI
IR VAMZDŽIŲ IR VAMZDELIŲ JUNGIAMOSIOS DALYS
IŠ GELEŽIES IR PLIENO

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles, and tube or pipe
fittings, of iron or steel

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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679.1

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai
iš geležies arba iš plieno

Description:

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron or
steel

679.11

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus Description:

679.12

Magistralinių vamzdynų vamzdžiai iš geležies (išskyrus iš ketaus) ir iš plieno, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, of iron (other than cast iron) or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Magistralinių vamzdynų vamzdžiai iš geležies (išskyrus
iš ketaus) ir iš plieno, tinkami naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, of iron
(other than cast iron) or steel

679.13

Apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš geležies (išskyrus iš ketaus) ir iš plieno, tinkami naudoti naftos
arba dujų gręžiniuose
Casing, tubing and drill pipe of a kind used in drilling for oil or gas, of iron (other than cast iron) or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo Description:
vamzdžiai iš geležies (išskyrus iš ketaus) ir iš plieno,
tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

679.14

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš geležies (išskyrus iš ketaus) arba iš nelegiruotojo plieno
Other, of circular cross-section, of iron (other than cast iron) or non-alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš geležies (išskyrus iš
ketaus) arba iš nelegiruotojo plieno

Description:

Other, of circular cross-section, of iron (other than cast
iron) or non-alloy steel

679.15

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno
Other, of circular cross-section, of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Other, of circular cross-section, of stainless steel

679.16

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš kito nelegiruotojo plieno
Other, of circular cross-section, of other alloy steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, apskritojo skerspjūvio, iš kito nelegiruotojo plieno

Description:

Other, of circular cross-section, of other alloy steel
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679.17

Kiti besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai
Other seamless tubes, pipes and hollow profiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai
profiliai

Description:

Other seamless tubes, pipes and hollow profiles

679.3

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pvz., suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskritojo vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis
skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies ir iš plieno
Other tubes and pipes (e.g., welded, riveted or similarly closed), having internal and external circular cross-sections, the external
diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pvz., suvirinti, sukniedyti
arba sujungti panašiu būdu), apskritojo vidinio ir
išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis
kaip 406,4 mm, iš geležies ir iš plieno

Description:

Other tubes and pipes (e.g., welded, riveted or similarly
closed), having internal and external circular crosssections, the external diameter of which exceeds 406.4
mm, of iron or steel

679.31

Magistralinių vamzdynų vamzdžiai tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Magistralinių vamzdynų vamzdžiai tinkami
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Description:

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

679.32

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose
Casing of a kind used in drilling for oil or gas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba
dujų gręžiniuose

Description:

Casing of a kind used in drilling for oil or gas

679.33

Kiti suvirinti vamzdžiai ir vamzdeliai
Other, welded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti suvirinti vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Other, welded

679.39

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai
Other tubes and pipes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Other tubes and pipes

679.4

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pvz., atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies
arba iš plieno
Other tubes, pipes and hollow profiles (e.g., open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pvz., Description:
atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti
panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno
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679.41

Niekur kitur nepriskirti magistralinių vamzdynų vamzdžiai, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti
Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti magistralinių vamzdynų
vamzdžiai, tinkami naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti

Description:

Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, n.e.s.

679.42

Niekur kitur nepriskirti apsauginiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ar dujų gręžiniuose
Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apsauginiai ir vamzdynų
vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ar dujų gręžiniuose

Description:

Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or
gas, n.e.s.

679.43

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai
Other, welded, of circular cross-section

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti suvirinti apskrito skerspjūvio vamzdžiai

Description:

Other, welded, of circular cross-section

679.44

Kiti suvirinti neapskrito skerspjūvio vamzdžiai
Other, welded, of non-circular cross-section

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti suvirinti neapskrito skerspjūvio vamzdžiai

Description:

Other, welded, of non-circular cross-section

679.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

679.5

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pvz., jungtys, alkūnės, movos) iš geležies arba iš plieno
Tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves), of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pvz.,
jungtys, alkūnės, movos) iš geležies arba iš plieno

Description:

Tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves),
of iron or steel

679.51

Lietinės jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus
Cast fittings of non-malleable cast iron

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lietinės jungiamosios detalės iš nekaliojo ketaus

Description:

Cast fittings of non-malleable cast iron
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679.52

Kitos lietinės jungiamosios detalės
Other cast fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos lietinės jungiamosios detalės

Description:

Other cast fittings

679.53

Jungės iš nerūdijančiojo plieno
Flanges of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jungės iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Flanges of stainless steel

679.54

Sriegtosios alkūnės, movos ir atšakos su įsriegtais sriegiais iš nerūdijančiojo plieno
Threaded elbows, bends and sleeves of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sriegtosios alkūnės, movos ir atšakos su įsriegtais
sriegiais iš nerūdijančiojo plieno

Description:

Threaded elbows, bends and sleeves of stainless steel

679.55

Sandūrinio suvirinimo jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno
Butt welding fittings of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sandūrinio suvirinimo jungiamosios detalės iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Butt welding fittings of stainless steel

679.56

Kitos vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno
Other tube and pipe fittings of stainless steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš
nerūdijančiojo plieno

Description:

Other tube and pipe fittings of stainless steel

679.59

Niekur kitur nepriskirtos vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies ar plieno
Tube and pipe fittings of iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos vamzdžių ir vamzdelių
jungiamosios detalės iš geležies ar plieno

Description:

Tube and pipe fittings of iron or steel, n.e.s.

68

SPALVOTIEJI METALAI
Non-ferrous metals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

SPALVOTIEJI METALAI

Description:

Non-ferrous metals
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681

SIDABRAS, PLATINA IR KITI PLATINOS GRUPĖS METALAI
Silver, platinum and other metals of the platinum group

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SIDABRAS, PLATINA IR KITI PLATINOS GRUPĖS
METALAI

Description:

Silver, platinum and other metals of the platinum
group

681.1

Sidabras (įskaitant sidabru plakiruotus netauriuosius metalus) neapdorotas, neapdirbtas arba pusiau apdirbtas
Silver (including base metals clad with silver), unwrought, unworked or semi-manufactured

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sidabras (įskaitant sidabru plakiruotus netauriuosius
metalus) neapdorotas, neapdirbtas arba pusiau
apdirbtas

Description:

Silver (including base metals clad with silver),
unwrought, unworked or semi-manufactured

681.12

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdirbti labiau už pusiau apdirbtus
Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdirbti labiau
už pusiau apdirbtus

Description:

Base metals clad with silver, not further worked than
semi-manufactured

681.13

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas
Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba
platina), neapdorotas

Description:

Silver (including silver plated with gold or platinum),
unwrought

681.14

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), pusiau apdirbtas arba miltelių pavidalo
Silver (including silver plated with gold or platinum), in semi-manufactured or in powdered form.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba
platina), pusiau apdirbtas arba miltelių pavidalo

Description:

Silver (including silver plated with gold or platinum), in
semi-manufactured or in powdered form.

681.2

Platina ir kiti platinos grupės metalai (įskaitant metalus, plakiruotus platina arba kitais platinos grupės metalais), neapdoroti, neapdirbti
arba pusiau apdirbti
Platinum and other metals of the platinum group (including metals clad with platinum or other metals of the platinum group),
unwrought, unworked or semi-manufactured

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Platina ir kiti platinos grupės metalai (įskaitant metalus, Description:
plakiruotus platina arba kitais platinos grupės
metalais), neapdoroti, neapdirbti arba pusiau apdirbti

681.22

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdirbti labiau už pusiau apdirbtus
Base metals, silver or gold, clad with platinum or other metals of the platinum group, not further worked than semi-manufactured.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti

Description:

Base metals, silver or gold, clad with platinum or other
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platina, neapdirbti labiau už pusiau apdirbtus

metals of the platinum group, not further worked than
semi-manufactured.

681.23

Platina ir platinos lydiniai, neapdoroti arba miltelių pavidalo
Platinum and platinum alloys, unwrought or in powder form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Platina ir platinos lydiniai, neapdoroti arba miltelių
pavidalo

Description:

Platinum and platinum alloys, unwrought or in powder
form

681.24

Kiti platinos grupės metalai ir jų lydiniai, neapdoroti arba miltelių pavidalo
Other metals of the platinum group and alloys thereof, unwrought or in powder form.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti platinos grupės metalai ir jų lydiniai, neapdoroti
arba miltelių pavidalo

Description:

Other metals of the platinum group and alloys thereof,
unwrought or in powder form.

681.25

Platinos ir kitų platinos grupės metalų bei jų lydinių pusgaminiai
Platinum and other metals of the platinum group and alloys thereof, in semi-manufactured forms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Platinos ir kitų platinos grupės metalų bei jų lydinių
pusgaminiai

Description:

Platinum and other metals of the platinum group and
alloys thereof, in semi-manufactured forms

682

VARIS
Copper

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VARIS

Description:

Copper

682.1

Rafinuotasis ir nerafinuotasis varis; elektrolitiniam rafinavimui skirti variniai anodai; neapdoroti vario lydiniai
Copper, refined and unrefined; copper anodes for electrolytic refining; copper alloys, unwrought

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rafinuotasis ir nerafinuotasis varis; elektrolitiniam
rafinavimui skirti variniai anodai; neapdoroti vario
lydiniai

Description:

Copper, refined and unrefined; copper anodes for
electrolytic refining; copper alloys, unwrought

682.11

Nerafinuotasis varis (įskaitant juodąjį varį, bet išskyrus cementacinį varį); elektrolitiniam rafinavimui skirti variniai anodai
Unrefined copper (including blister copper but excluding cement copper); copper anodes for electrolytic refining

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nerafinuotasis varis (įskaitant juodąjį varį, bet išskyrus
cementacinį varį); elektrolitiniam rafinavimui skirti
variniai anodai

Description:

Unrefined copper (including blister copper but
excluding cement copper); copper anodes for
electrolytic refining

682.12

Rafinuotasis varis
Refined copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotasis varis

Description:

Refined copper
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682.13

Vario ligatūros
Master alloys of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vario ligatūros

Description:

Master alloys of copper

682.14

Vario lydiniai, išskyrus ligatūras
Copper alloys (other than master alloys)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vario lydiniai, išskyrus ligatūras

Description:

Copper alloys (other than master alloys)

682.3

Vario juostos, strypai ir profiliai
Copper bars, rods and profiles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vario juostos, strypai ir profiliai

Description:

Copper bars, rods and profiles

682.31

Juostos, strypai ir profiliai iš rafinuotojo vario
....of refined copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juostos, strypai ir profiliai iš rafinuotojo vario

Description:

....of refined copper

682.32

Juostos, strypai ir profiliai iš vario lydinių
....of copper alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juostos, strypai ir profiliai iš vario lydinių

Description:

....of copper alloys

682.4

Varinė viela
Copper wire

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Varinė viela

Description:

Copper wire

682.41

Viela iš rafinuotojo vario
....of refined copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš rafinuotojo vario

Description:

....of refined copper

682.42

Viela iš vario lydinių
....of copper alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela iš vario lydinių

Description:

....of copper alloys
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682.5

Vario plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm
Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vario plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis
kaip 0,15 mm

Description:

Copper plates, sheets and strip, of a thickness
exceeding 0.15 mm

682.51

Plokštės, lakštai ir juostelės iš rafinuotojo vario, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm
....of refined copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai ir juostelės iš rafinuotojo vario, kurių
storis didesnis kaip 0,15 mm

Description:

....of refined copper

682.52

Plokštės, lakštai ir juostelės iš vario lydinių, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm
....of copper alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštės, lakštai ir juostelės iš vario lydinių, kurių storis
didesnis kaip 0,15 mm

Description:

....of copper alloys

682.6

Varinė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu
arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio); vario milteliai ir žvyneliai
Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding
any backing) not exceeding 0,15 mm; copper powders and flakes.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Varinė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be
atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų
arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo),
kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant
jokio pagrindo storio); vario milteliai ir žvyneliai

Description:

Copper foil (whether or not printed or backed with
paper, paperboard, plastics or similar backing
materials), of a thickness (excluding any backing) not
exceeding 0,15 mm; copper powders and flakes.

682.61

Varinė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu
arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio)
Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding
any backing) not exceeding 0.15 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Varinė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be
atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų
arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo),
kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant
jokio pagrindo storio)

Description:

Copper foil (whether or not printed or backed with
paper, paperboard, plastics or similar backing
materials), of a thickness (excluding any backing) not
exceeding 0.15 mm

682.62

Vario milteliai ir žvyneliai
Copper powders and flakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vario milteliai ir žvyneliai

Description:

Copper powders and flakes
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682.7

Vario vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės, įvorės)
Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vario vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių Description:
jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės, įvorės)

682.71

Vamzdžiai ir vamzdeliai
Tubes and pipes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Tubes and pipes

682.72

Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios dalys (fitingai)
Tube or pipe fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios dalys (fitingai)

Description:

Tube or pipe fittings

683

NIKELIS
Nickel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIKELIS

Description:

Nickel

683.1

Nikelis ir nikelio lydiniai, neapdoroti (išskyrus galvanotechnikos anodus)
Nickel and nickel alloys, unwrought (excluding electroplating anodes)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nikelis ir nikelio lydiniai, neapdoroti (išskyrus
galvanotechnikos anodus)

Description:

Nickel and nickel alloys, unwrought (excluding
electroplating anodes)

683.11

Nikelis, nelegiruotasis
Nickel, not alloyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelis, nelegiruotasis

Description:

Nickel, not alloyed

683.12

Nikelio lydiniai
Nickel alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio lydiniai

Description:

Nickel alloys

683.2

Apdirbti nikelis ir nikelio lydiniai (išskyrus galvanotechnikos anodus)
Nickel and nickel alloys, worked (excluding electroplating anodes)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apdirbti nikelis ir nikelio lydiniai (išskyrus

Description:

Nickel and nickel alloys, worked (excluding
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galvanotechnikos anodus)

electroplating anodes)

683.21

Nikelio juostos, strypai, profiliai ir viela
Nickel bars, rods, profiles and wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio juostos, strypai, profiliai ir viela

Description:

Nickel bars, rods, profiles and wire

683.22

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės, įvorės)
Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba
vamzdelių jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės,
įvorės)

Description:

Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g.,
couplings, elbows, sleeves)

683.23

Nikelio milteliai ir žvyneliai
Nickel powders and flakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio milteliai ir žvyneliai

Description:

Nickel powders and flakes

683.24

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija
Nickel plates, sheets, strip and foil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

Description:

Nickel plates, sheets, strip and foil

684

ALIUMINIS
Aluminium

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALIUMINIS

Description:

Aluminium

684.1

Aliuminis ir aliuminio lydiniai, neapdoroti
Aluminium and aluminium alloys, unwrought

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliuminis ir aliuminio lydiniai, neapdoroti

Description:

Aluminium and aluminium alloys, unwrought

684.11

Aliuminis, nelegiruotasis
Aluminium, not alloyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminis, nelegiruotasis

Description:

Aluminium, not alloyed
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684.12

Aliuminio lydiniai
Aluminium alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio lydiniai

Description:

Aluminium alloys

684.2

Aliuminis ir aliuminio lydiniai, apdirbti
Aluminium and aluminium alloys, worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliuminis ir aliuminio lydiniai, apdirbti

Description:

Aluminium and aluminium alloys, worked

684.21

Aliuminio juostos, strypai ir profiliai
Aluminium bars, rods and profiles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio juostos, strypai ir profiliai

Description:

Aluminium bars, rods and profiles

684.22

Aliuminio viela
Aluminium wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio viela

Description:

Aluminium wire

684.23

Aliuminio plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0.2 mm
Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis
didesnis kaip 0.2 mm

Description:

Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness
exceeding 0.2 mm

684.24

Aliuminio folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu
arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm
Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness
(excluding any backing) not exceeding 0.2 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio folija (su atspaudais ar įspaudais arba be
atspaudų ir įspaudų, popieriaus, kartono, plastikų ar
panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios
storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis
kaip 0,2 mm

Description:

Aluminium foil (whether or not printed or backed with
paper, paperboard, plastics or similar backing
materials) of a thickness (excluding any backing) not
exceeding 0.2 mm

684.25

Aliuminio milteliai ir žvyneliai
Aluminium powders and flakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

Description:

Aluminium powders and flakes
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684.26

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai
Aluminium tubes and pipes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai

Description:

Aluminium tubes and pipes

684.27

Aliuminio ir aliuminio lydinių vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės, įvorės)
Aluminium tube and pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliuminio ir aliuminio lydinių vamzdžių ir vamzdelių
jungiamosios dalys (pvz., movos, alkūnės, įvorės)

Description:

Aluminium tube and pipe fittings (e.g., couplings,
elbows, sleeves)

685

ŠVINAS
Lead

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVINAS

Description:

Lead

685.1

Švinas ir švino lydiniai, neapdoroti
Lead and lead alloys, unwrought

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švinas ir švino lydiniai, neapdoroti

Description:

Lead and lead alloys, unwrought

685.11

Nerafinuotasis švinas ir švino lydiniai
Unrefined lead and lead alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nerafinuotasis švinas ir švino lydiniai

Description:

Unrefined lead and lead alloys

685.12

Rafinuotasis švinas
Refined lead

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rafinuotasis švinas

Description:

Refined lead

685.2

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai
Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai
ir žvyneliai

Description:

Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and
flakes

686

CINKAS
Zinc

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

CINKAS

Description:

Zinc
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686.1

Cinkas ir cinko lydiniai, neapdoroti
Zinc and zinc alloys, unwrought

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cinkas ir cinko lydiniai, neapdoroti

Description:

Zinc and zinc alloys, unwrought

686.11

Cinkas, nelegiruotasis
Zinc, not alloyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinkas, nelegiruotasis

Description:

Zinc, not alloyed

686.12

Cinko lydiniai
Zinc alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko lydiniai

Description:

Zinc alloys

686.3

Cinkas ir cinko lydiniai, apdirbti
Zinc and zinc alloys, worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cinkas ir cinko lydiniai, apdirbti

Description:

Zinc and zinc alloys, worked

686.31

Cinko juostos, strypai, profiliai ir viela
Zinc bars, rods, profiles and wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko juostos, strypai, profiliai ir viela

Description:

Zinc bars, rods, profiles and wire

686.32

Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija
Zinc plates, sheets, strip and foil

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

Description:

Zinc plates, sheets, strip and foil

686.33

Cinko dulkės (mėlyni milteliai), milteliai ir žvyneliai
Zinc dust (blue powder), powders and flakes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cinko dulkės (mėlyni milteliai), milteliai ir žvyneliai

Description:

Zinc dust (blue powder), powders and flakes

687

ALAVAS
Tin

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ALAVAS

Description:

Tin
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687.1

Alavas ir alavo lydiniai, neapdoroti
Tin and tin alloys, unwrought

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Alavas ir alavo lydiniai, neapdoroti

Description:

Tin and tin alloys, unwrought

687.11

Alavas, nelegiruotasis
Tin, not alloyed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alavas, nelegiruotasis

Description:

Tin, not alloyed

687.12

Alavo lydiniai
Tin alloys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Alavo lydiniai

Description:

Tin alloys

687.2

Alavo juostos, strypai, profiliai ir viela
Tin bars, rods, profiles and wire

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Alavo juostos, strypai, profiliai ir viela

Description:

Tin bars, rods, profiles and wire

689

ĮVAIRŪS SPALVOTIEJI NETAURIEJI METALAI, NAUDOJAMI METALURGIJOJE, IR KERMETAI (METALO KERAMIKA)
Miscellaneous non-ferrous base metals employed in metallurgy, and cermets

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ĮVAIRŪS SPALVOTIEJI NETAURIEJI METALAI,
NAUDOJAMI METALURGIJOJE, IR KERMETAI (METALO
KERAMIKA)

Description:

Miscellaneous non-ferrous base metals employed in
metallurgy, and cermets

689.1

Volframas, molibdenas, tantalas ir magnis, neapdoroti (įskaitant atliekas ir laužą)
Tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum and magnesium, unwrought (including waste and scrap)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Volframas, molibdenas, tantalas ir magnis, neapdoroti
(įskaitant atliekas ir laužą)

Description:

Tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum and
magnesium, unwrought (including waste and scrap)

689.11

Neapdorotas volframas; volframo atliekos ir laužas
Tungsten (wolfram), unwrought; tungsten waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas volframas; volframo atliekos ir laužas

Description:

Tungsten (wolfram), unwrought; tungsten waste and
scrap
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689.12

Neapdorotas molibdenas; molibdeno atliekos ir laužas
Molybdenum, unwrought; molybdenum waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas molibdenas; molibdeno atliekos ir laužas

Description:

Molybdenum, unwrought; molybdenum waste and
scrap

689.13

Neapdorotas tantalas (įskaitant sukepinimo būdu pagamintas juostas ir strypus); atliekos ir laužas; milteliai
Tantalum, unwrought (including bars and rods obtained simply by sintering); waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas tantalas (įskaitant sukepinimo būdu
pagamintas juostas ir strypus); atliekos ir laužas;
milteliai

Description:

Tantalum, unwrought (including bars and rods
obtained simply by sintering); waste and scrap;
powders

689.14

Magnio atliekos ir laužas
Magnesium waste and scrap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Magnio atliekos ir laužas

Description:

Magnesium waste and scrap

689.15

Neapdorotas magnis
Magnesium, unwrought

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas magnis

Description:

Magnesium, unwrought

689.8

Tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; kobaltas, kadmis, titanas ir cirkonis, neapdoroti (įskaitant atliekas ir laužą)
Intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt, cadmium, titanium and zirconium, unwrought (including waste and scrap)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; kobaltas,
Description:
kadmis, titanas ir cirkonis, neapdoroti (įskaitant atliekas
ir laužą)

689.81

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; neapdorotas kobaltas; atliekos ir laužas; milteliai
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt, unwrought; waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos
produktai; neapdorotas kobaltas; atliekos ir laužas;
milteliai

Description:

Cobalt mattes and other intermediate products of
cobalt metallurgy; cobalt, unwrought; waste and scrap;
powders

689.82

Neapdorotas kadmis; kadmio atliekos ir laužas; milteliai
Cadmium, unwrought; cadmium waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas kadmis; kadmio atliekos ir laužas; milteliai Description:
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689.83

Neapdorotas titanas; titano atliekos ir laužas; milteliai
Titanium, unwrought; titanium waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas titanas; titano atliekos ir laužas; milteliai

Description:

Titanium, unwrought; titanium waste and scrap;
powders

689.84

Neapdorotas cirkonis; cirkonio atliekos ir laužas; milteliai
Zirconium, unwrought; zirconium waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas cirkonis; cirkonio atliekos ir laužas;
milteliai

Description:

Zirconium, unwrought; zirconium waste and scrap;
powders

689.9

Niekur kitur nepriskirti netaurieji metalai, kermetai ir niekur kitur nepriskirti gaminiai iš šių medžiagų (įskaitant atliekas ir laužą)
Base metals, n.e.s., and cermets, and articles thereof, n.e.s. (including waste and scrap)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti netaurieji metalai, kermetai ir
niekur kitur nepriskirti gaminiai iš šių medžiagų
(įskaitant atliekas ir laužą)

Description:

Base metals, n.e.s., and cermets, and articles thereof,
n.e.s. (including waste and scrap)

689.91

Neapdorotas berilis; berilio atliekos ir laužas; milteliai
Beryllium, unwrought; beryllium waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapdorotas berilis; berilio atliekos ir laužas; milteliai

Description:

Beryllium, unwrought; beryllium waste and scrap;
powders

689.92

Bismutas ir gaminiai iš šios medžiagų (įskaitant atliekas ir laužą)
Bismuth and articles thereof (including waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bismutas ir gaminiai iš šios medžiagų (įskaitant atliekas Description:
ir laužą)

689.93

Stibis ir gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas ir laužą)
Antimony and articles thereof (including waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stibis ir gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas ir
laužą)

Description:

Antimony and articles thereof (including waste and
scrap)

689.94

Manganas gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas ir laužą)
Manganese and articles thereof (including waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Manganas gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas Description:
ir laužą)
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689.95

Chromas gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas ir laužą)
Chromium and articles thereof (including waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chromas gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas
ir laužą)

Description:

Chromium and articles thereof (including waste and
scrap)

689.98

Kiti netaurieji metalai, neapdoroti; atliekos ir laužas; milteliai
Other base metals, unwrought; waste and scrap; powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti netaurieji metalai, neapdoroti; atliekos ir laužas;
milteliai

Description:

Other base metals, unwrought; waste and scrap;
powders

689.99

Kermetas ir gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant atliekas ir laužą)
Cermets and articles thereof (including waste and scrap)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kermetas ir gaminiai iš šios medžiagos (įskaitant
atliekas ir laužą)

Description:

Cermets and articles thereof (including waste and
scrap)

69

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI METALO GAMINIAI
Manufactures of metals, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI METALO GAMINIAI

Description:

Manufactures of metals, n.e.s.

691

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ DALYS IŠ GELEŽIES, PLIENO ARBA ALIUMINIO
Structures and parts of structures, n.e.s., of iron, steel or aluminium

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ
DALYS IŠ GELEŽIES, PLIENO ARBA ALIUMINIO

Description:

Structures and parts of structures, n.e.s., of iron, steel
or aluminium

691.1

Konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius pastatus, klasifikuojamus 811 pozicijoje) ir konstrukcijų dalys (pvz. tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų
vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados,
atramos ir kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti
naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno
Structures (excluding prefabricated buildings of group 811) and parts of structures (e.g., bridges and bridge sections, lock-gates,
towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades,
pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or
steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius pastatus,
Description:
klasifikuojamus 811 pozicijoje) ir konstrukcijų dalys
(pvz. tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai
stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir
langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės,
baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba
plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai,
vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti
statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno
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691.11

Tiltai ir tiltų sekcijos
Bridges and bridge sections

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiltai ir tiltų sekcijos

Description:

Bridges and bridge sections

691.12

Bokštai ir ažūriniai stiebai
Towers and lattice masts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bokštai ir ažūriniai stiebai

Description:

Towers and lattice masts

691.13

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai
Doors, windows and their frames and thresholds for doors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai

Description:

Doors, windows and their frames and thresholds for
doors

691.14

Pastolių, užtvarų, atramų arba šachtų atramų įranga
Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pastolių, užtvarų, atramų arba šachtų atramų įranga

Description:

Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping

691.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

691.2

Aliumininės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius pastatus, klasifikuojamus 811 pozicijoje) ir konstrukcijų dalys (pvz. tiltai ir tiltų
sekcijos, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, baliustrados, atramos
ir kolonos); aliuminio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose
Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of group 811) and parts of structures (e.g., bridges and bridge sections,
towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and
columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aliumininės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius
Description:
pastatus, klasifikuojamus 811 pozicijoje) ir konstrukcijų
dalys (pvz. tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai, ažūriniai
stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir
langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, baliustrados,
atramos ir kolonos); aliuminio plokštės, strypai, profiliai,
vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti
statybinėse konstrukcijose

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Aluminium structures (excluding prefabricated
buildings of group 811) and parts of structures (e.g.,
bridges and bridge sections, towers, lattice masts,
roofs, roofing frameworks, doors and windows and
their frames and thresholds for doors, balustrades,
pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles,
tubes and the like, prepared for use in structures.
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691.21

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai iš aliuminio
Doors, windows and their frames and thresholds for doors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai iš aliuminio

Description:

Doors, windows and their frames and thresholds for
doors

691.29

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio konstrukcijos ir jų dalys; aliuminio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir kiti panašūs gaminiai,
paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose
Aluminium structures and parts of structures, n.e.s.; aluminium plates, fods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos aliuminio konstrukcijos ir jų
dalys; aliuminio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir
kiti panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse
konstrukcijose

Description:

Aluminium structures and parts of structures, n.e.s.;
aluminium plates, fods, profiles, tubes and the like,
prepared for use in structures

692

Metalinės talpyklos, skirtos saugoti ar gabenti prekes
Metal containers for storage or transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Metalinės talpyklos, skirtos saugoti ar gabenti prekes

Description:

Metal containers for storage or transport

692.1

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies, plieno arba iš
aliuminio, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos
Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a
capacity exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių
medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas)
talpyklos iš geležies, plieno arba iš aliuminio, kurių
talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba
neaptaisytos, su termoizoliacija arba be
termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės
arba šiluminės įrangos

Description:

Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any
material (other than compressed or liquefied gas), of
iron, steel or aluminium, of a capacity exceeding 300
litres, whether or not lined or heat-insulated, but not
fitted with mechanical or thermal equipment

692.11

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno,
kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos
mechaninės arba šiluminės įrangos
....of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių
medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas)
talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė
kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su
termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

Description:

....of iron or steel

692.12

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš aliuminio, kurių talpa
didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba
šiluminės įrangos
....of aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių
Description:
medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas)
talpyklos iš aliuminio, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų,
aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be
termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės
arba šiluminės įrangos

692.4

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų talpyklos (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) iš
geležies, plieno arba iš aliuminio, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be
termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (including compressed or liquefied gas), of iron, steel or
aluminium, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal
equipment.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios Description:
bet kurių medžiagų talpyklos (išskyrus suslėgtas ir
suskystintas dujas) iš geležies, plieno arba iš aliuminio,
kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba
neaptaisytos, su termoizoliacija arba be
termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės
arba šiluminės įrangos

692.41

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų talpyklos (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) iš geležies
arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a
capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios Description:
bet kurių medžiagų talpyklos (išskyrus suslėgtas ir
suskystintas dujas) iš geležies arba plieno, kurių talpa
ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos,
su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

692.42

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš
aliuminio (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba
neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos
Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other
than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios Description:
bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas
dujas) talpyklos iš aliuminio (įskaitant neišardomas
arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne
didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su
termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

692.43

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno
Containers of iron or steel for compressed or liquefied gas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies
arba iš plieno

Description:

Containers of iron or steel for compressed or liquefied
gas

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

....of aluminium

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers,
for any material (including compressed or liquefied
gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity not
exceeding 300 litres, whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with mechanical or thermal
equipment.

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers,
for any material (other than compressed or liquefied
gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300
litres, whether or not lined or heat-insulated, but not
fitted with mechanical or thermal equipment

Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar
containers (including rigid or collapsible tubular
containers), for any material (other than compressed or
liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres,
whether or not lined or heat-insulated, but not fitted
with mechanical or thermal equipment
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692.44

Aliumininės suslėgtų arba suskystintųjų dujų talpyklos
Containers of aluminium for compressed or liquefied gas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliumininės suslėgtų arba suskystintųjų dujų talpyklos

Description:

Containers of aluminium for compressed or liquefied
gas

693

VIELOS GAMINIAI (IŠSKYRUS IZOLIUOTUOSIUS ELEKTROS LAIDUS) IR APTVARŲ GROTELĖS
Wire products (excluding insulated electrical wiring) and fencing grills

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VIELOS GAMINIAI (IŠSKYRUS IZOLIUOTUOSIUS
ELEKTROS LAIDUS) IR APTVARŲ GROTELĖS

Description:

Wire products (excluding insulated electrical wiring)
and fencing grills

693.1

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno, vario ir aliuminio be elektros izoliacijos
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron, steel, copper or aluminium, not electrically insulated

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir
panašūs gaminiai iš geležies, plieno, vario ir aliuminio
be elektros izoliacijos

Description:

Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and
the like, of iron, steel, copper or aluminium, not
electrically insulated

693.11

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs gaminiai iš geležies ir plieno be elektros izoliacijos
....of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir
panašūs gaminiai iš geležies ir plieno be elektros
izoliacijos

Description:

....of iron or steel

693.12

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs gaminiai iš vario be elektros izoliacijos
....of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir
panašūs gaminiai iš vario be elektros izoliacijos

Description:

....of copper

693.13

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs gaminiai iš aliuminio be elektros izoliacijos
....of aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir
panašūs gaminiai iš aliuminio be elektros izoliacijos

Description:

....of aluminium

693.2

Spygliuota viela iš geležies arba iš plieno; susukti lankai arba vienguba plokščioji viela, spygliuota arba nespygliuota, ir laisvai susukta
dviguboji viela, naudojama aptvarams, iš geležies arba plieno
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing,
of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spygliuota viela iš geležies arba iš plieno; susukti lankai Description:
arba vienguba plokščioji viela, spygliuota arba

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat
wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of
365/601
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nespygliuota, ir laisvai susukta dviguboji viela,
naudojama aptvarams, iš geležies arba plieno

a kind used for fencing, of iron or steel

693.5

Audiniai (įskaitant transporterių juostas), grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos; prakirtinėti išplėstiniai metalo
lakštai iš geležies arba iš plieno
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audiniai (įskaitant transporterių juostas), grotelės,
tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos;
prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš geležies arba iš
plieno

Description:

Cloth (including endless bands), grill, netting and
fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or
steel

694

VINYS, SRAIGTAI, VERŽLĖS, VARŽTAI, KNIEDĖS IR PANAŠŪS GAMINIAI IŠ GELEŽIES, PLIENO, VARIO AR ALIUMINIO
Nails, screws, nuts, bolts, rivets and the like, of iron, steel, copper or aluminium

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VINYS, SRAIGTAI, VERŽLĖS, VARŽTAI, KNIEDĖS IR
PANAŠŪS GAMINIAI IŠ GELEŽIES, PLIENO, VARIO AR
ALIUMINIO

Description:

Nails, screws, nuts, bolts, rivets and the like, of iron,
steel, copper or aluminium

694.1

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus klasifikuojamas 895.12 pozicijoje) ir
panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno su galvutėmis iš kitų medžiagų arba be tokių galvučių, išskyrus tokios rūšies gaminius su
varinėmis galvutėmis
Nails, tacks, drawing-pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 895.12) and similar articles, of iron or steel, whether or
not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos
Description:
smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus
klasifikuojamas 895.12 pozicijoje) ir panašūs gaminiai iš
geležies arba iš plieno su galvutėmis iš kitų medžiagų
arba be tokių galvučių, išskyrus tokios rūšies gaminius
su varinėmis galvutėmis

694.2

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs
gaminiai iš geležies arba iš plieno
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron
or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai,
kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant
spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies
arba iš plieno

Description:

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets,
cotters, cotter pins, washers (including spring washers)
and similar articles, of iron or steel

694.21

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs
sriegtiniai gaminiai iš geležies arba iš plieno
....threaded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai,
kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant
spyruoklines poveržles) ir panašūs sriegtiniai gaminiai
iš geležies arba iš plieno

Description:

....threaded

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Nails, tacks, drawing-pins, corrugated nails, staples
(other than those of heading 895.12) and similar
articles, of iron or steel, whether or not with heads of
other material, but excluding such articles with heads
of copper
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694.22

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs
besriegiai gaminiai iš geležies arba iš plieno
....non-threaded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai,
kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant
spyruoklines poveržles) ir panašūs besriegiai gaminiai
iš geležies arba iš plieno

Description:

....non-threaded

694.3

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, kabės (išskyrus klasifikuojamas 895.12 pozicijoje) ir panašūs gaminiai iš
vario arba iš geležies ar iš plieno su varinėmis galvutėmis; sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės, spausteliai, vielokaiščiai,
poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš vario
Nails, tacks, drawing-pins, staples (other than those of heading 895.12) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of
copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos
smeigtukai, kabės (išskyrus klasifikuojamas 895.12
pozicijoje) ir panašūs gaminiai iš vario arba iš geležies
ar iš plieno su varinėmis galvutėmis; sraigtai, varžtai,
veržlės, įsukami kabliai, kniedės, spausteliai,
vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines
poveržles) ir panašūs gaminiai iš vario

Description:

Nails, tacks, drawing-pins, staples (other than those of
heading 895.12) and similar articles, of copper or of
iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts,
screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers
(including spring washers) and similar articles, of
copper

694.31

Vinys ir plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai, kabės ir panašūs gaminiai iš vario
Nails and tacks, drawing-pins, staples and similar articles, of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vinys ir plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai,
kabės ir panašūs gaminiai iš vario

Description:

Nails and tacks, drawing-pins, staples and similar
articles, of copper

694.32

Poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs besriegiai gaminiai iš vario
Washers (including spring washers) and similar articles of copper, not threaded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs
besriegiai gaminiai iš vario

Description:

Washers (including spring washers) and similar articles
of copper, not threaded

694.33

Sraigtai, varžtai, veržlės ir panašūs sriegtiniai gaminiai iš vario
Screws, bolts and nuts and similar articles of copper, threaded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigtai, varžtai, veržlės ir panašūs sriegtiniai gaminiai iš Description:
vario

694.4

Vinys, plačiagalvės vinutės, kabės (išskyrus klasifikuojamas 895.12 pozicijoje), sraigtai, varžtai, veržlės, įsukami kabliai, kniedės,
sprausteliai, vielokaiščiai ir panašūs gaminiai iš aliuminio
Nails, tacks, staples (other than those of heading 895.12), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and
similar articles of aluminium

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vinys, plačiagalvės vinutės, kabės (išskyrus
klasifikuojamas 895.12 pozicijoje), sraigtai, varžtai,
veržlės, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai,

Description:

Nails, tacks, staples (other than those of heading
895.12), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters,
cotter pins, washers and similar articles of aluminium
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Screws, bolts and nuts and similar articles of copper,
threaded
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vielokaiščiai ir panašūs gaminiai iš aliuminio
695

RANKINIAI IR KEIČIAMIEJI STAKLIŲ ĮRANKIAI
Tools for use in the hand or in machines

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RANKINIAI IR KEIČIAMIEJI STAKLIŲ ĮRANKIAI

Description:

Tools for use in the hand or in machines

695.1

Rankiniai įrankiai: kastuvai, semtuvai, kauptukai, kirtikliai, kapliai, šakės ir grėbliai; kirviai, genėtuvai ir panašūs kirtimo įrankiai; visų rūšių
sodo žirklės ir kiti šakelių karpymo ir genėjimo įrankiai; dalgiai, pjautuvai, šienapjovių peiliai, gyvatvorių žirklės, medienai perskelti
naudojami pleištai ir kiti įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje
Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, billhooks and similar hewing tools; secateurs
and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture,
horticulture or forestry

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai įrankiai: kastuvai, semtuvai, kauptukai,
kirtikliai, kapliai, šakės ir grėbliai; kirviai, genėtuvai ir
panašūs kirtimo įrankiai; visų rūšių sodo žirklės ir kiti
šakelių karpymo ir genėjimo įrankiai; dalgiai, pjautuvai,
šienapjovių peiliai, gyvatvorių žirklės, medienai
perskelti naudojami pleištai ir kiti įrankiai, naudojami
žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

Description:

Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks,
picks, hoes, forks and rakes; axes, billhooks and similar
hewing tools; secateurs and pruners of any kind;
scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber
wedges and other tools of a kind used in agriculture,
horticulture or forestry

695.2

Rankiniai pjūklai, dildės, brūžikliai, plokščiareplės, žnyplės, pincetai, žnyplelės, žirklės metalui karpyti, vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės
varžtams karpyti, skylmušiai ir panašūs rankiniai įrankiai
Handsaws, files, rasps, pliers, pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand
tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai pjūklai, dildės, brūžikliai, plokščiareplės,
žnyplės, pincetai, žnyplelės, žirklės metalui karpyti,
vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės varžtams karpyti,
skylmušiai ir panašūs rankiniai įrankiai

Description:

Handsaws, files, rasps, pliers, pincers, tweezers, metalcutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating
punches and similar hand tools

695.21

Rankiniai pjūklai
Handsaws

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai pjūklai

Description:

Handsaws

695.22

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai
Files, rasps and similar tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dildės, brūžikliai ir panašūs įrankiai

Description:

Files, rasps and similar tools

695.23

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiareples), žnyplės, pincetai, žirklės metalui karpyti, vamzdžių karpymo įtaisai, žirklės
varžtams karpyti, skylmušiai ir panašūs įrankiai
Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating punches and similar
tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokščiareplės (įskaitant kerpančiąsias plokščiareples),
žnyplės, pincetai, žirklės metalui karpyti, vamzdžių
karpymo įtaisai, žirklės varžtams karpyti, skylmušiai ir

Description:

Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers,
metal-cutting shears, pipe cutters, bolt croppers,
perforating punches and similar tools
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panašūs įrankiai
695.3

Rankiniai veržliarakčiai (įskaitant veržliarakčius su sukamuoju dinamometru, bet neįskaitant veržliarakčių-sriegiklių); keičiamos
veržliarakčių galvutės, su rankenomis arbe be rankenų
Spanners and wrenches, hand-operated (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner
sockets, with or without handles.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai veržliarakčiai (įskaitant veržliarakčius su
Description:
sukamuoju dinamometru, bet neįskaitant veržliarakčiųsriegiklių); keičiamos veržliarakčių galvutės, su
rankenomis arbe be rankenų

695.4

Niekur kitur nepriskirti rankiniai įrankiai (įskaitant deimatinius stiklo rėžtuvus); litavimo lempos, spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai,
išskyrus staklių reikmenis ir dalis; priekalai; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandinimo) diskai su rėmais ir su rankine arba su kojine
pavara
Hand tools (including glaziers' diamonds), n.e.s.; blowlamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of machine
tools; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti rankiniai įrankiai (įskaitant
Description:
deimatinius stiklo rėžtuvus); litavimo lempos,
spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai, išskyrus staklių
reikmenis ir dalis; priekalai; kilnojamieji žaizdrai;
šlifavimo (galandinimo) diskai su rėmais ir su rankine
arba su kojine pavara

695.41

Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai
Drilling, threading and tapping tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gręžimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo įrankiai

Description:

Drilling, threading and tapping tools

695.42

Plaktukai ir kūjai
Hammers and sledgehammers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plaktukai ir kūjai

Description:

Hammers and sledgehammers

695.43

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs drožimo įrankiai medžiui apdirbti
Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Obliai, kaltai, skaptukai ir panašūs drožimo įrankiai
medžiui apdirbti

Description:

Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for
working wood

695.44

Atsuktuvai
Screwdrivers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atsuktuvai

Description:

Screwdrivers
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Spanners and wrenches, hand-operated (including
torque meter wrenches but not including tap
wrenches); interchangeable spanner sockets, with or
without handles.

Hand tools (including glaziers' diamonds), n.e.s.;
blowlamps; vices, clamps and the like, other than
accessories for and parts of machine tools; anvils;
portable forges; hand or pedal-operated grinding
wheels with frameworks
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695.45

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio įrankiai
Household tools, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio įrankiai

Description:

Household tools, n.e.s.

695.46

Kiti rankiniai įrankiai (įskaitant deimantinius stiklo rėžtukus); litavimo lempos
Other hand tools (including glaziers' diamonds); blowlamps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti rankiniai įrankiai (įskaitant deimantinius stiklo
rėžtukus); litavimo lempos

Description:

Other hand tools (including glaziers' diamonds);
blowlamps

695.47

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai
Vices, clamps and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai

Description:

Vices, clamps and the like

695.48

Priekalai; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandinimo) diskai su rėmais ir su rankine arba su kojine pavara
Anvils; portable forges; hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Priekalai; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandinimo)
diskai su rėmais ir su rankine arba su kojine pavara

Description:

Anvils; portable forges; hand- or pedal-operated
grinding wheels with frameworks

695.49

Rinkiniai, sudaryti iš dirbinių, nurodytų ne mažiau kaip dviejose 695.4 pogrupio pozicijose
Sets of articles of two or more of the headings of subgroup 695.4

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rinkiniai, sudaryti iš dirbinių, nurodytų ne mažiau kaip
dviejose 695.4 pogrupio pozicijose

Description:

Sets of articles of two or more of the headings of
subgroup 695.4

695.5

Visų rūšių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo, įpjovimo ar bedančių pjūklų geležtes)
Blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Visų rūšių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo,
įpjovimo ar bedančių pjūklų geležtes)

Description:

Blades for saws of all kinds (including slitting, slotting
or toothless saw blades)

695.51

Juostinių pjūklų geležtės
Band-saw blades

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juostinių pjūklų geležtės

Description:

Band-saw blades
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695.52

Diskinių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo ar įpjovimo pjūklų geležtes), kurių darbinė dalis pagaminta iš plieno
Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades) with working part of steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diskinių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo ar
įpjovimo pjūklų geležtes), kurių darbinė dalis
pagaminta iš plieno

Description:

Circular saw blades (including slitting or slotting saw
blades) with working part of steel

695.53

Diskinių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo ar įpjovimo pjūklų geležtes), kurių darbinė dalis pagaminta iš kitokių medžiagų negu
plienas
Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades) with working part of materials other than steel.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diskinių pjūklų geležtės (įskaitant išilginio pjovimo ar
įpjovimo pjūklų geležtes), kurių darbinė dalis
pagaminta iš kitokių medžiagų negu plienas

Description:

Circular saw blades (including slitting or slotting saw
blades) with working part of materials other than steel.

695.54

Grandininių pjūklų juostos
Chain-saw blades

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grandininių pjūklų juostos

Description:

Chain-saw blades

695.55

Išilginių pjūklų, skirtų metalui pjauti, geležtės
Straight saw blades, for working metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Išilginių pjūklų, skirtų metalui pjauti, geležtės

Description:

Straight saw blades, for working metal

695.59

Kitos pjūklų geležtės
Other saw blades

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos pjūklų geležtės

Description:

Other saw blades

695.6

Mašinų arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės; rankinių įtaisų arba staklių keičiamieji įrankiai; plokštelės, smaigčiai,
antgaliai ir panašūs įrankių reikmenys
Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances; interchangeable tools for hand tools or for machine tools; plates,
sticks, tips and the like for tools

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinų arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo
Description:
geležtės; rankinių įtaisų arba staklių keičiamieji įrankiai;
plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs įrankių
reikmenys

695.61

Mašinų arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės
Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo
geležtės

Description:

Knives and cutting blades, for machines or for
mechanical appliances
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Knives and cutting blades, for machines or for
mechanical appliances; interchangeable tools for hand
tools or for machine tools; plates, sticks, tips and the
like for tools
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695.62

Plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs nepritvirtinti įrankių reikmenys iš sukepinto metalo karbido ar kermetų
Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of sintered metal carbides or cermets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštelės, smaigčiai, antgaliai ir panašūs nepritvirtinti
įrankių reikmenys iš sukepinto metalo karbido ar
kermetų

Description:

Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of
sintered metal carbides or cermets

695.63

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai
Rock-drilling or earth-boring tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai

Description:

Rock-drilling or earth-boring tools

695.64

Keičiamieji rankinių įrankių, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pvz. presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių
sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba
išspaudimo (ekstruzijos) štampus
Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools (e.g., for pressing, stamping, punching,
tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keičiamieji rankinių įrankių, su varikliu arba be variklio, Description:
arba staklių (pvz. presavimo, štampavimo, perforavimo,
išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo,
tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba
veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo
arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus

695.7

Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pogrupių intervalo nuo 695.2 iki 695.5 pozicijose, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus
mažmeninei prekybai
Tools of two or more of the headings of subgroups 695.2 through 695.5 put up in sets for retail sale

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose
Description:
pogrupių intervalo nuo 695.2 iki 695.5 pozicijose,
sukomplektuoti į rinkinius, skirtus mažmeninei prekybai

696

VALGOMIEJI IR KITI PJOVIMO ĮRANKIAI
Cutlery

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VALGOMIEJI IR KITI PJOVIMO ĮRANKIAI

Description:

Cutlery

696.3

Skustuvai ir skustuvų peiliukai (įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius)
Razors and razor-blades (including razor-blade blanks in strips)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skustuvai ir skustuvų peiliukai (įskaitant juostinius
skustuvų peiliukų ruošinius)

Description:

Razors and razor-blades (including razor-blade blanks
in strips)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Interchangeable tools for hand tools, whether or not
power-operated, or for machine tools (e.g., for
pressing, stamping, punching, tapping, threading,
drilling, boring, broaching, milling, turning or
screwdriving), including dies for drawing or extruding
metal

Tools of two or more of the headings of subgroups
695.2 through 695.5 put up in sets for retail sale
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696.31

Neelektriniai skustuvai
Razors, non-electric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektriniai skustuvai

Description:

Razors, non-electric

696.35

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius)
Safety razor blades (including razor-blade blanks in strips)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saugių skustuvų peiliukai (įskaitant juostinius skustuvų
peiliukų ruošinius)

Description:

Safety razor blades (including razor-blade blanks in
strips)

696.38

Niekur kitur nepriskirtos neelektrinių skustuvų, išskyrus plastikines, dalys
Parts, n.e.s., of non-electric razors, other than plastic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos neelektrinių skustuvų, išskyrus Description:
plastikines, dalys

696.4

Žirklės, įskaitant siuvėjų ir panašias žirkles, ir jų geležtės
Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žirklės, įskaitant siuvėjų ir panašias žirkles, ir jų geležtės Description:

696.5

Kiti pjovimo įrankiai (pvz., plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui
pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)
Other articles of cutlery (e.g., hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper-knives); manicure or
pedicure sets and instruments (including nail-files).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti pjovimo įrankiai (pvz., plaukų kirpimo mašinėlės,
mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių
peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba
pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

Description:

Other articles of cutlery (e.g., hair clippers, butchers' or
kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paperknives); manicure or pedicure sets and instruments
(including nail-files).

696.51

Popieriaus pjaustikliai, vokų atplėšimo įtaisai, skutinėjimo peiliukai, pieštukų drožtukai ir jų peiliukai
Paper-knives, letter openers, erasing knives, pencil-sharpeners and blades therefore

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriaus pjaustikliai, vokų atplėšimo įtaisai,
skutinėjimo peiliukai, pieštukų drožtukai ir jų peiliukai

Description:

Paper-knives, letter openers, erasing knives, pencilsharpeners and blades therefore

696.55

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildes)
Manicure or pedicure sets and instruments (including nail-files)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant
nagų dildes)

Description:

Manicure or pedicure sets and instruments (including
nail-files)
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Parts, n.e.s., of non-electric razors, other than plastic

Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades
therefor
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696.59

Niekur kitur nepriskirti pjovimo įrankiai
Articles of cutlery, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pjovimo įrankiai

Description:

Articles of cutlery, n.e.s.

696.6

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvų ir sviesto peiliai, cukraus žnyplės bei panašūs virtuvės arba stalo įrankiai
Spoons, forks, ladles, skimmers, cake servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

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

696.61

Sukomplektuoti dirbinių rinkiniai, kuriuose yra bent vienas dirbinys, padengtas tauriuoju metalu
Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukomplektuoti dirbinių rinkiniai, kuriuose yra bent
vienas dirbinys, padengtas tauriuoju metalu

Description:

Sets of assorted articles containing at least one article
plated with precious metal

696.62

Kiti sukomplektuoti dirbinių rinkiniai
Other sets of assorted articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sukomplektuoti dirbinių rinkiniai

Description:

Other sets of assorted articles

696.63

Nesukomplektuoti gaminiai, padengti tauriaisiais metalai
Articles, not in sets, plated with precious metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesukomplektuoti gaminiai, padengti tauriaisiais
metalai

Description:

Articles, not in sets, plated with precious metal

696.69

Kiti nesukomplektuoti gaminiai
Other articles, not in sets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti nesukomplektuoti gaminiai

Description:

Other articles, not in sets

696.8

Peiliai su dantytomis arba nedantytomis pjovimo geležtėmis (įskaitant genėjimo peilius), išskyrus virtuvės ir stalo peilius,
klasifikuojamus 695.61 pozicijoje, ir jų geležtės
Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 695.61, and blades therefore

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Peiliai su dantytomis arba nedantytomis pjovimo
Description:
geležtėmis (įskaitant genėjimo peilius), išskyrus virtuvės
ir stalo peilius, klasifikuojamus 695.61 pozicijoje, ir jų
geležtės

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake servers, fishknives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen
or tableware

Knives with cutting blades, serrated or not (including
pruning knives), other than knives of heading 695.61,
and blades therefore
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697

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA NAMŲ ŪKIO ĮRANGA IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ
Household equipment of base metal, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA NAMŲ ŪKIO ĮRANGA IŠ
NETAURIŲJŲ METALŲ

Description:

Household equipment of base metal, n.e.s.

697.3

Neelektrinė buitinė virimo, kepimo arba šildymo įranga ir jos dalys iš geležies, iš plieno arba iš vario
Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, non-electric and parts thereof, of iron, steel or copper

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neelektrinė buitinė virimo, kepimo arba šildymo įranga Description:
ir jos dalys iš geležies, iš plieno arba iš vario

697.31

Neelektriniai buitiniai virimo ir kepimo prietaisai (pvz., virtuvės krosnys, viryklės, mėsos keptuvai, žarijų indai, dujiniai žiedai) bei
plokštieji kaitintuvai iš geležies arba iš plieno
Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves, ranges, cookers, barbecues, braziers, gas rings) and plate warmers, non-electric, of
iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektriniai buitiniai virimo ir kepimo prietaisai (pvz.,
virtuvės krosnys, viryklės, mėsos keptuvai, žarijų indai,
dujiniai žiedai) bei plokštieji kaitintuvai iš geležies arba
iš plieno

Description:

Domestic cooking appliances (e.g., kitchen stoves,
ranges, cookers, barbecues, braziers, gas rings) and
plate warmers, non-electric, of iron or steel

697.32

Buitinės krosnys (išskyrus virtuvės prietaisus), židiniai ir panašūs neelektriniai patalpų šildytuvai (įskaitant turinčius papildomus boilerius
centriniam šildymui) iš geležies arba iš plieno
Domestic stoves (other than cooking appliances), grates and similar non-electric space heaters (including those with subsidiary boilers
for central heating), of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinės krosnys (išskyrus virtuvės prietaisus), židiniai ir
panašūs neelektriniai patalpų šildytuvai (įskaitant
turinčius papildomus boilerius centriniam šildymui) iš
geležies arba iš plieno

Description:

Domestic stoves (other than cooking appliances),
grates and similar non-electric space heaters (including
those with subsidiary boilers for central heating), of
iron or steel

697.33

Buitinių prietaisų, klasifikuojamų 697.31 ir 697.32 pozicijose, dalys iš geležies arba iš plieno
Parts, of iron or steel, of the appliances of headings 697.31 and 697.32

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinių prietaisų, klasifikuojamų 697.31 ir 697.32
pozicijose, dalys iš geležies arba iš plieno

Description:

Parts, of iron or steel, of the appliances of headings
697.31 and 697.32

697.4

Niekur kitur nepriskirti stalo, virtuvės arba kiti namų ūkio reikmenys bei jų dalys iš geležies, iš plieno, iš vario ar iš aliuminio; geležies
arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs gaminiai iš geležies, iš plieno, iš
vario ar iš aliuminio
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, n.e.s., of iron, steel, copper or aluminium; iron or steel wool; pot scourers
and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron, steel, copper or aluminium

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stalo, virtuvės arba kiti namų
Description:
ūkio reikmenys bei jų dalys iš geležies, iš plieno, iš vario
ar iš aliuminio; geležies arba plieno vata; indų šveitimo
plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Cooking or heating apparatus of a kind used for
domestic purposes, non-electric and parts thereof, of
iron, steel or copper

Table, kitchen or other household articles and parts
thereof, n.e.s., of iron, steel, copper or aluminium; iron
or steel wool; pot scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like, of iron, steel, copper or
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bei panašūs gaminiai iš geležies, iš plieno, iš vario ar iš
aliuminio

aluminium

697.41

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų dalys iš geležies arba iš plieno
Household articles and parts thereof, n.e.s., of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų
dalys iš geležies arba iš plieno

Description:

Household articles and parts thereof, n.e.s., of iron or
steel

697.42

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų dalys iš vario; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės
bei panašūs gaminiai iš vario
Household articles and parts thereof, n.e.s., of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų
dalys iš vario; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba
poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs gaminiai iš
vario

Description:

Household articles and parts thereof, n.e.s., of copper;
pot scourers and scouring or polishing pads, gloves
and the like, of copper

697.43

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų dalys iš aliuminio; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės,
pirštinės bei panašūs gaminiai iš aliuminio
Household articles and parts thereof, n.e.s., of aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of
aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti namų ūkio reikmenys bei jų
dalys iš aliuminio; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo
arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs
gaminiai iš aliuminio

Description:

Household articles and parts thereof, n.e.s., of
aluminium; pot scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like, of aluminium

697.44

Geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs gaminiai iš geležies ir iš
plieno
Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir
Description:
šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs
gaminiai iš geležies ir iš plieno

697.5

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys iš geležies, iš plieno, iš vario ar iš aliuminio
Sanitary ware and parts thereof, n.e.s., of iron, steel, copper or aluminium

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys
iš geležies, iš plieno, iš vario ar iš aliuminio

Description:

Sanitary ware and parts thereof, n.e.s., of iron, steel,
copper or aluminium

697.51

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys iš geležies arba iš plieno
....of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys
iš geležies arba iš plieno

Description:

....of iron or steel
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Iron or steel wool; pot scourers and scouring or
polishing pads, gloves and the like, of iron or steel
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697.52

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys iš vario
....of copper

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys
iš vario

Description:

....of copper

697.53

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys iš aliuminio
....of aluminium

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta santechnikos įranga ir jos dalys
iš aliuminio

Description:

....of aluminium

697.8

Niekur kitur nepriskirti buitiniai prietaisai, puošybiniai gaminiai, rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų
Household appliances, decorative articles, frames and mirrors of base metal, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti buitiniai prietaisai, puošybiniai
gaminiai, rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų

Description:

Household appliances, decorative articles, frames and
mirrors of base metal, n.e.s.

697.81

Ranka valdomi mechaniniai prietaisai, kurių masė ne didesnė kaip 10 kg, skirti maisto produktams arba gėrimams paruošti, laikyti arba
pateikti
Mechanical appliances, hand-operated, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ranka valdomi mechaniniai prietaisai, kurių masė ne
didesnė kaip 10 kg, skirti maisto produktams arba
gėrimams paruošti, laikyti arba pateikti

Description:

Mechanical appliances, hand-operated, weighing 10 kg
or less, used in the preparation, conditioning or serving
of food or drink

697.82

Statulėlės ir kiti puošybiniai netauriųjų metalų gaminiai; fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmeliai 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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Statulėlės ir kiti puošybiniai netauriųjų metalų gaminiai; Description:
fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmeliai iš
netauriųjų metalų; veidrodžiai iš netauriųjų metalų

699

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ
Manufactures of base metal, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ
METALŲ

Description:

Manufactures of base metal, n.e.s.

699.1

Šaltkalvystės gaminiai, seifai, nedegamosios spintos ir t. t., ir niekur kitur nepriskirta techninė įranga iš netauriųjų metalų
Locksmiths' wares, safes, strongboxes, etc., and hardware, n.e.s., of base metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šaltkalvystės gaminiai, seifai, nedegamosios spintos ir t. Description:
t., ir niekur kitur nepriskirta techninė įranga iš
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Statuettes and other ornaments, of base metal;
photograph, picture or similar frames, of base metal;
mirrors of base metal

Locksmiths' wares, safes, strongboxes, etc., and
hardware, n.e.s., of base metal
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netauriųjų metalų
699.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos (raktinės, kodinės arba elektrinės) iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su
skląsčiais bei spynomis iš netauriųjų metalų; visų pirmiau išvardytų dirbinių raktai iš netauriųjų metalų
Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of
base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos (raktinės,
Description:
kodinės arba elektrinės) iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir
rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis iš
netauriųjų metalų; visų pirmiau išvardytų dirbinių raktai
iš netauriųjų metalų

699.12

Šarvuoti arba sutvirtinti nedegamosios spintos, seifai ir durys bei vertybių saugojimo patalpų, pinigų ar dokumentų dėžių bei panašių
dirbinių saugos spynos iš netauriųjų metalų
Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers for strongrooms, cash and deed boxes and the like, of
base metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šarvuoti arba sutvirtinti nedegamosios spintos, seifai ir Description:
durys bei vertybių saugojimo patalpų, pinigų ar
dokumentų dėžių bei panašių dirbinių saugos spynos iš
netauriųjų metalų

699.13

Vyriai
Hinges

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vyriai

Description:

Hinges

699.14

Ratukai
Castors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ratukai

Description:

Castors

699.15

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai variklinėms transporto priemonėms
Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai
variklinėms transporto priemonėms

Description:

Other mountings, fittings and similar articles suitable
for motor vehicles

699.16

Įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai pastatams
Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai
pastatams

Description:

Other mountings, fittings and similar articles suitable
for buildings
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Padlocks and locks (key, combination or electrically
operated), of base metal; clasps and frames with clasps,
incorporating locks, of base metal; keys for any of the
foregoing articles, of base metal

Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors
and safe deposit lockers for strongrooms, cash and
deed boxes and the like, of base metal
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699.17

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai baldams
Other mountings, fittings and similar articles suitable for furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai
baldams

Description:

Other mountings, fittings and similar articles suitable
for furniture

699.19

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panaši įranga iš netauriųjų metalų;
automatiniai durų skląsčiai
Other mountings, fittings and similar articles; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; automatic door closers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įtvarai, jungiamosios detalės bei panašūs gaminiai;
skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panaši įranga iš
netauriųjų metalų; automatiniai durų skląsčiai

Description:

Other mountings, fittings and similar articles; base
metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures;
automatic door closers

699.2

Grandinės (išskyrus šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir jų dalys iš geležies ir iš plieno
Chain (other than articulated link chain) and parts thereof, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Grandinės (išskyrus šarnyrines plokščiagrandes
grandines) ir jų dalys iš geležies ir iš plieno

Description:

Chain (other than articulated link chain) and parts
thereof, of iron or steel

699.21

Ratų grandinės
Skid chain

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ratų grandinės

Description:

Skid chain

699.22

Kitos grandinės
Other chain

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos grandinės

Description:

Other chain

699.3

Smeigtukai ir adatos iš geležies ar iš plieno; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų; jungiamosios detalės, dažnai naudojamos
drabužiams, rankinėms, kelionės reikmenims ir kt. iš netauriųjų metalų
Pins and needles, of iron or steel; base metal beads and spangles; fittings of base metal, of a kind commonly used for clothing
handbags, travel goods, etc.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Smeigtukai ir adatos iš geležies ar iš plieno; karoliukai ir Description:
blizgučiai iš netauriųjų metalų; jungiamosios detalės,
dažnai naudojamos drabužiams, rankinėms, kelionės
reikmenims ir kt. iš netauriųjų metalų

699.31

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjimo adatos ir panašūs reikmenys iš geležies arba iš plieno
Sewing needles, knitting-needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo
vąšeliai, siuvinėjimo adatos ir panašūs reikmenys iš

Description:

Sewing needles, knitting-needles, bodkins, crochet
hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use
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Pins and needles, of iron or steel; base metal beads
and spangles; fittings of base metal, of a kind
commonly used for clothing handbags, travel goods,
etc.
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geležies arba iš plieno

in the hand, of iron or steel

699.32

Niekur kitur nepriskirti žiogeliai ir kiti smeigtukai iš geležies ir iš plieno
Safety pins and other pins, of iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti žiogeliai ir kiti smeigtukai iš
geležies ir iš plieno

Description:

Safety pins and other pins, of iron or steel, n.e.s.

699.33

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų dirbinių sąsagos, rėminės konstrukcijos su sąsagomis, sagtys,
sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs gaminiai iš netauriųjų metalų; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės
iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų
Clasps, frames with clasps, buckles, buckle clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear,
awnings, handbags, travel goods or other made-up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base
metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų Description:
arba kitų gatavų dirbinių sąsagos, rėminės
konstrukcijos su sąsagomis, sagtys, sąsagos su
sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs gaminiai
iš netauriųjų metalų; vamzdinės arba dvišakės
(bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir
blizgučiai iš netauriųjų metalų

699.4

Spyruoklės ir lingių plokštės iš geležies, iš plieno ir iš vario
Springs and leaves for springs, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spyruoklės ir lingių plokštės iš geležies, iš plieno ir iš
vario

Description:

Springs and leaves for springs, of iron or steel

699.5

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų
Miscellaneous articles of base metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų

Description:

Miscellaneous articles of base metal

699.51

Lankstieji vamzdžiai su jungiamosiomis detalėmis arba be jų iš netauriųjų metalų
Flexible tubing of base metal, with or without fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lankstieji vamzdžiai su jungiamosiomis detalėmis arba
be jų iš netauriųjų metalų

Description:

Flexible tubing of base metal, with or without fittings

699.52

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai gaminiai bei jų dalys iš netauriųjų metalų
Bells, gongs and the like, non-electric and parts thereof, of base metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Varpai, gongai ir panašūs neelektriniai gaminiai bei jų
dalys iš netauriųjų metalų

Description:

Bells, gongs and the like, non-electric and parts
thereof, of base metal
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Clasps, frames with clasps, buckles, buckle clasps,
hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a
kind used for clothing, footwear, awnings, handbags,
travel goods or other made-up articles; tubular or
bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of
base metal
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699.53

Kamščiai, gaubteliai, dangteliai (įskaitant karūninius kamščius, užsukamus gaubtelius ir pilstomuosius kamščius), dangteliai, butelių
aptaisai, volės (dideli kamščiai) su sriegiais, volių aptaisai, plombos ir kiti pakavimo reikmenys iš netauriųjų metalų
Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers,
seals and other packing accessories, of base metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kamščiai, gaubteliai, dangteliai (įskaitant karūninius
kamščius, užsukamus gaubtelius ir pilstomuosius
kamščius), dangteliai, butelių aptaisai, volės (dideli
kamščiai) su sriegiais, volių aptaisai, plombos ir kiti
pakavimo reikmenys iš netauriųjų metalų

Description:

Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw
caps and pouring stoppers), capsules for bottles,
threaded bungs, bung covers, seals and other packing
accessories, of base metal

699.54

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir pan., skaitmenys, raidės ir kiti simboliai (išskyrus klasifikuojamus 813.2 pozicijoje) iš
netauriųjų metalų
Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal (excluding those of
heading 813.2)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lentelės su ženklais, pavadinimais, adresais ir pan.,
skaitmenys, raidės ir kiti simboliai (išskyrus
klasifikuojamus 813.2 pozicijoje) iš netauriųjų metalų

Description:

Sign-plates, name-plates, address-plates and similar
plates, numbers, letters and other symbols, of base
metal (excluding those of heading 813.2)

699.55

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis iš netauriųjų metalų arba iš
metalų karbidų, tinkami litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu, suvirinimui arba metalų ar metalų karbidų nusodinimui;
purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai iš aglomeruotų netauriųjų metalų miltelių
Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a
kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal
powder, used for metal spraying

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs Description:
produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis iš
netauriųjų metalų arba iš metalų karbidų, tinkami
litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu,
suvirinimui arba metalų ar metalų karbidų nusodinimui;
purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai iš
aglomeruotų netauriųjų metalų miltelių

699.6

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies ir iš plieno
Articles of iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies ir iš plieno

Description:

Articles of iron or steel, n.e.s.

699.61

Inkarai, kobiniai ir jų dalys iš geležies ir iš plieno
Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Inkarai, kobiniai ir jų dalys iš geležies ir iš plieno

Description:

Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

699.62

Niekur kitur nepriskirti lietiniai gaminiai iš nekaliojo ketaus
Cast articles of non-malleable cast iron, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti lietiniai gaminiai iš nekaliojo

Description:

Cast articles of non-malleable cast iron, n.e.s.
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Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar
products, of base metal or of metal carbides, coated or
cored with flux material, of a kind used for soldering,
brazing, welding or deposition of metal or of metal
carbides; wire and rods, of agglomerated base metal
powder, used for metal spraying
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ketaus
699.63

Niekur kitur nepriskirti lietiniai gaminiai iš kaliojo ketaus arba iš plieno
Cast articles of other iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti lietiniai gaminiai iš kaliojo
ketaus arba iš plieno

Description:

Cast articles of other iron or steel, n.e.s.

699.65

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba štampuoti, bet daugiau neapdirbti, gaminiai iš geležies arba iš plieno,
Articles of iron or steel, forged or stamped, but not further worked, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti kaltiniai arba štampuoti, bet
daugiau neapdirbti, gaminiai iš geležies arba iš plieno,

Description:

Articles of iron or steel, forged or stamped, but not
further worked, n.e.s.

699.67

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos
Articles of iron or steel wire, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležinės arba iš
plieninės vielos

Description:

Articles of iron or steel wire, n.e.s.

699.69

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies ir iš plieno
Articles of iron or steel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš geležies ir iš plieno

Description:

Articles of iron or steel, n.e.s.

699.7

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario, iš nikelio, iš aliuminio, iš švino, iš cinko arba iš alavo
Articles, n.e.s., of copper, nickel, aluminium, lead, zinc and tin

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario, iš nikelio, iš
aliuminio, iš švino, iš cinko arba iš alavo

Description:

Articles, n.e.s., of copper, nickel, aluminium, lead, zinc
and tin

699.71

Grandinės ir jų dalys iš vario
Chain of copper and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grandinės ir jų dalys iš vario

Description:

Chain of copper and parts thereof

699.73

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario
Articles of copper, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš vario

Description:

Articles of copper, n.e.s.
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699.75

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nikelio
Articles of nickel, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš nikelio

Description:

Articles of nickel, n.e.s.

699.76

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš švino
Articles of lead, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš švino

Description:

Articles of lead, n.e.s.

699.77

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko
Articles of zinc, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš cinko

Description:

Articles of zinc, n.e.s.

699.78

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš alavo
Articles of tin, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš alavo

Description:

Articles of tin, n.e.s.

699.79

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš aliuminio
Articles of aluminium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš aliuminio

Description:

Articles of aluminium, n.e.s.

699.8

Niekur kitur nepriskirti pusgaminiai ir gaminiai iš kobalto, iš kadmio, iš titano ir iš cirkonio
Semi-manufactures and articles of cobalt, cadmium, titanium and zirconium, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pusgaminiai ir gaminiai iš
kobalto, iš kadmio, iš titano ir iš cirkonio

Description:

Semi-manufactures and articles of cobalt, cadmium,
titanium and zirconium, n.e.s.

699.81

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas kobaltas ir kobalto gaminiai
Cobalt, wrought, and articles of cobalt, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas kobaltas ir kobalto
gaminiai

Description:

Cobalt, wrought, and articles of cobalt, n.e.s.

699.83

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas kadmis ir kadmio gaminiai
Cadmium, wrought, and articles of cadmium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas kadmis ir kadmio

Description:

Cadmium, wrought, and articles of cadmium, n.e.s.
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gaminiai
699.85

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas titanas ir titano gaminiai
Titanium, wrought, and articles of titanium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas titanas ir titano
gaminiai

Description:

Titanium, wrought, and articles of titanium, n.e.s.

699.87

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas cirkonis ir cirkonio gaminiai
Zirconium, wrought, and articles of zirconium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas cirkonis ir cirkonio
gaminiai

Description:

Zirconium, wrought, and articles of zirconium, n.e.s.

699.9

Niekur kitur nepriskirti pusgaminiai ir gaminiai iš volframo, iš molibdeno, iš tantalo, iš magnio ar iš kitų netauriųjų metalų
Semi-manufactures and articles of tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, and of other base metals, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pusgaminiai ir gaminiai iš
volframo, iš molibdeno, iš tantalo, iš magnio ar iš kitų
netauriųjų metalų

Description:

Semi-manufactures and articles of tungsten (wolfram),
molybdenum, tantalum, magnesium, and of other base
metals, n.e.s.

699.91

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas volframas ir volframo gaminiai
Tungsten, wrought, and articles of tungsten, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas volframas ir volframo
gaminiai

Description:

Tungsten, wrought, and articles of tungsten, n.e.s.

699.92

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas molibdenas ir molibdeno gaminiai
Molybdenum, wrought, and articles of molybdenum, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas molibdenas ir
molibdeno gaminiai

Description:

Molybdenum, wrought, and articles of molybdenum,
n.e.s.

699.93

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas tantalas ir tantalo gaminiai
Tantalum, wrought, and articles of tantalum, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas tantalas ir tantalo
gaminiai

Description:

Tantalum, wrought, and articles of tantalum, n.e.s.

699.94

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas magnis ir magnio gaminiai
Magnesium, wrought, and articles of magnesium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas magnis ir magnio
gaminiai

Description:

Magnesium, wrought, and articles of magnesium, n.e.s.
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699.95

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas berilis ir berilio gaminiai
Beryllium, wrought, and articles of beryllium, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbtas berilis ir berilio
gaminiai

Description:

Beryllium, wrought, and articles of beryllium, n.e.s.

699.99

Niekur kitur nepriskirti apdirbti netaurieji metalai ir niekur kitur nepriskirti gaminiai iš šių metalų
Base metals, wrought, n.e.s., and articles of these metals, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti apdirbti netaurieji metalai ir
niekur kitur nepriskirti gaminiai iš šių metalų

Description:

Base metals, wrought, n.e.s., and articles of these
metals, n.e.s.

7

MAŠINOS IR TRANSPORTO ĮRENGINIAI
Machinery and transport equipment

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

MAŠINOS IR TRANSPORTO ĮRENGINIAI

Description:

Machinery and transport equipment

71

ENERGIJOS GENERAVIMO MAŠINOS IR ĮRENGINIAI
Power-generating machinery and equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ENERGIJOS GENERAVIMO MAŠINOS IR ĮRENGINIAI

Description:

Power-generating machinery and equipment

711

GARO ARBA KITŲ GARŲ GENERAVIMO KATILAI, PERKAITINTO VANDENS KATILAI BEI PAGALBINIAI ĮTAISAI IR ĮRENGINIAI, TINKAMI
NAUDOTI KARTU SU KATILAIS; JŲ DALYS
Steam or other vapour-generating boilers, superheated water boilers, and auxiliary plant for use therewith; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GARO ARBA KITŲ GARŲ GENERAVIMO KATILAI,
PERKAITINTO VANDENS KATILAI BEI PAGALBINIAI
ĮTAISAI IR ĮRENGINIAI, TINKAMI NAUDOTI KARTU SU
KATILAIS; JŲ DALYS

Description:

Steam or other vapour-generating boilers, superheated
water boilers, and auxiliary plant for use therewith;
parts thereof

711.1

Garo arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, tinkamus gaminti ir žemo slėgio garą);
perkaitinto garo katilai
Steam or other vapour-generating boilers (excluding central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam);
superheated water boilers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Garo arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus
centrinio šildymo karšto vandens katilus, tinkamus
gaminti ir žemo slėgio garą); perkaitinto garo katilai

Description:

Steam or other vapour-generating boilers (excluding
central heating hot water boilers capable also of
producing low pressure steam); superheated water
boilers

711.11

Garo arba kitų garų generavimo katilai
Steam or other vapour-generating boilers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garo arba kitų garų generavimo katilai

Description:

Steam or other vapour-generating boilers
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711.12

Perkaitinto garo katilai
Superheated water boilers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Perkaitinto garo katilai

Description:

Superheated water boilers

711.2

Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, tinkami naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 711.1 ir 812.1 pogrupiuose (pvz., šilumokaičiai,
perkaitintuvai, suodžių šalintuvai ir dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1 or 812.1 (e.g., economizers, superheaters, soot removers and gas recoverers);
condensers for steam or other vapour power units

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, tinkami naudoti kartu su
katilais, klasifikuojamais 711.1 ir 812.1 pogrupiuose
(pvz., šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai ir
dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų
jėgainių kondensatoriai

Description:

Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1
or 812.1 (e.g., economizers, superheaters, soot
removers and gas recoverers); condensers for steam or
other vapour power units

711.21

Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, tinkami naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 711.1 ir 812.1 pogrupiuose
Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1 or 812.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, tinkami naudoti kartu su
katilais, klasifikuojamais 711.1 ir 812.1 pogrupiuose

Description:

Auxiliary plant for use with boilers of subgroup 711.1
or 812.1

711.22

Garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai
Condensers for steam or other vapour power units

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

Description:

Condensers for steam or other vapour power units

711.9

Katilų bei pagalbinių įtaisų ir įrenginių, klasifikuojamų 711.1 ir 711.2 pogrupiuose, dalys
Parts for the boilers and auxiliary plant of subgroups 711.1 and 711.2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Katilų bei pagalbinių įtaisų ir įrenginių, klasifikuojamų
711.1 ir 711.2 pogrupiuose, dalys

Description:

Parts for the boilers and auxiliary plant of subgroups
711.1 and 711.2

711.91

Katilų, klasifikuojamų 711.1 pogrupyje, dalys
Parts for the boilers of subgroup 711.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katilų, klasifikuojamų 711.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the boilers of subgroup 711.1

711.92

Prietaisų ir įrangos, klasifikuojamų 711.2 pogrupyje, dalys
Parts for the apparatus and appliances of subgroup 711.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisų ir įrangos, klasifikuojamų 711.2 pogrupyje,
dalys

Description:

Parts for the apparatus and appliances of subgroup
711.2
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712

Niekur kitur nepriskirtos garo turbinos ir kitų garų turbinos bei jų dalys
Steam turbines and other vapour turbines and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos garo turbinos ir kitų garų
turbinos bei jų dalys

Description:

Steam turbines and other vapour turbines and parts
thereof, n.e.s.

712.1

Garo turbinos ir kitų garų turbinos
Steam turbines and other vapour turbines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Garo turbinos ir kitų garų turbinos

Description:

Steam turbines and other vapour turbines

712.11

Garo turbinos ir kitų garų turbinos laivų jėgainėms
....for marine propulsion

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garo turbinos ir kitų garų turbinos laivų jėgainėms

Description:

....for marine propulsion

712.19

Kitos garo ir kitų garų turbinos
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos garo ir kitų garų turbinos

Description:

....other

712.8

Turbinų, klasifikuojamų 712.1 pogrupyje, dalys
Parts for the turbines of subgroup 712.1

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Turbinų, klasifikuojamų 712.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the turbines of subgroup 712.1

713

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai vidaus degimo varikliai ir jų dalys
Internal combustion piston engines and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai vidaus degimo
varikliai ir jų dalys

Description:

Internal combustion piston engines and parts thereof,
n.e.s.

713.1

Niekur kitur nepriskirti orlaivių stūmokliniai vidaus degimo varikliai ir jų dalys
Internal combustion piston engines for aircraft and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti orlaivių stūmokliniai vidaus
degimo varikliai ir jų dalys

Description:

Internal combustion piston engines for aircraft and
parts thereof, n.e.s.

713.11

Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniai-stūmokliniai vidaus degimo varikliai orlaiviams
Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines for aircraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

387/601

SITC 4 red.

Pavadinimas:

Kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniaistūmokliniai vidaus degimo varikliai orlaiviams

713.19

Niekur kitur nepriskirtos orlaivių variklių, klasifikuojamų 713.11 pozicijoje, dalys
Parts, n.e.s., of the aircraft engines of heading 713.11

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos orlaivių variklių, klasifikuojamų Description:
713.11 pozicijoje, dalys

713.2

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai savaeigėms transporto priemonėms, klasifikuojamoms 78 skyriuje, 722 grupėje ir 744.14, 744.15
bei 891.11 pozicijose
Internal combustion piston engines for propelling vehicles of division 78, group 722 and headings 744.14, 744.15 and 891.11

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai savaeigėms
transporto priemonėms, klasifikuojamoms 78 skyriuje,
722 grupėje ir 744.14, 744.15 bei 891.11 pozicijose

Description:

Internal combustion piston engines for propelling
vehicles of division 78, group 722 and headings 744.14,
744.15 and 891.11

713.21

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 1000 cm³
Reciprocating piston engines of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis
cilindrų tūris ne didesnis kaip 1000 cm³

Description:

Reciprocating piston engines of a cylinder capacity not
exceeding 1,000 cc

713.22

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 1000 cm³
Reciprocating piston engines of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai, kurių darbinis
cilindrų tūris didesnis kaip 1000 cm³

Description:

Reciprocating piston engines of a cylinder capacity
exceeding 1,000 cc

713.23

Stūmokliniai slėginiai-uždegiminiai vidaus degimo varikliai (dyzeliniai ir pusiau dyzeliniai varikliai), naudojami transporto priemonėse,
klasifikuojamose 78 skyriuje
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines) of a kind used for the propulsion of vehicles
of division 78

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stūmokliniai slėginiai-uždegiminiai vidaus degimo
Description:
varikliai (dyzeliniai ir pusiau dyzeliniai varikliai),
naudojami transporto priemonėse, klasifikuojamose 78
skyriuje

713.3

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai laivų jėgainėms
Internal combustion piston engines, marine propulsion

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai laivų jėgainėms

Description:

Internal combustion piston engines, marine propulsion
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713.31

Pakabinamieji varikliai
Outboard motors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pakabinamieji varikliai

Description:

Outboard motors

713.32

Kiti kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniai stūmokliniai vidaus degimo varikliai
Other spark-ignition reciprocating or rotary engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniai
stūmokliniai vidaus degimo varikliai

Description:

Other spark-ignition reciprocating or rotary engines

713.33

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai ar pusiau dyzeliniai varikliai)
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu
uždegimu (dyzeliniai ar pusiau dyzeliniai varikliai)

Description:

Compression-ignition internal combustion piston
engines (diesel or semi-diesel engines)

713.8

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai vidaus degimo varikliai
Internal combustion piston engines, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai vidaus degimo
varikliai

Description:

Internal combustion piston engines, n.e.s.

713.81

Kiti kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniai-stūmokliniai vidaus degimo varikliai
Other spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kibirkštinio uždegimo stūmokliniai ar rotoriniaistūmokliniai vidaus degimo varikliai

Description:

Other spark-ignition reciprocating or rotary internal
combustion piston engines

713.82

Kiti stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu varikliai (dyzeliniai ar pusiau dyzeliniai varikliai)
Other compression-ignition internal combustion engines (diesel or semi-diesel engines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu
uždegimu varikliai (dyzeliniai ar pusiau dyzeliniai
varikliai)

Description:

Other compression-ignition internal combustion
engines (diesel or semi-diesel engines)

713.9

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8 pogrupiuose, dalys
Parts, n.e.s, for the internal combustion piston engines of subgroups 713.2, 713.3 and 713.8

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo
variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8
pogrupiuose, dalys

Description:

Parts, n.e.s, for the internal combustion piston engines
of subgroups 713.2, 713.3 and 713.8
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713.91

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8 pogrupiuose, dalys, tinkamos naudoti
vien tik arba daugiausia kibirkštinio uždegimo stūmokliniams vidaus degimo varikliams
....suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo
Description:
variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8
pogrupiuose, dalys, tinkamos naudoti vien tik arba
daugiausia kibirkštinio uždegimo stūmokliniams vidaus
degimo varikliams

713.92

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8 pogrupiuose, dalys, tinkamos naudoti
vien tik arba daugiausia stūmokliniams vidaus degimo varikliams su slėginiu uždegimu (dyzeliniams ar pusiau dyzeliniams varikliams)
....suitable for use solely or principally with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos stūmoklinių vidaus degimo
variklių, klasifikuojamų 713.2, 713.3 ir 713.8
pogrupiuose, dalys, tinkamos naudoti vien tik arba
daugiausia stūmokliniams vidaus degimo varikliams su
slėginiu uždegimu (dyzeliniams ar pusiau dyzeliniams
varikliams)

Description:

....suitable for use solely or principally with
compression-ignition internal combustion piston
engines (diesel or semi-diesel engines)

714

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEELEKTRINIAI VARIKLIAI IR JĖGAINĖS (IŠSKYRUS, KLASIFIKUOJAMUS 712, 713 IR 718 GRUPĖSE); JŲ DALYS
Engines and motors, non-electric (other than those of groups 712, 713 and 718); parts, n.e.s., of these engines and motors

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI NEELEKTRINIAI VARIKLIAI Description:
IR JĖGAINĖS (IŠSKYRUS, KLASIFIKUOJAMUS 712, 713 IR
718 GRUPĖSE); JŲ DALYS

714.4

Reaktyviniai varikliai
Reaction engines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Reaktyviniai varikliai

Description:

Reaction engines

714.41

Turboreaktyviniai varikliai
Turbo-jets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Turboreaktyviniai varikliai

Description:

Turbo-jets

714.49

Kiti, išskyrus turboreaktyvinius, varikliai
Other than turbo-jets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, išskyrus turboreaktyvinius, varikliai

Description:

Other than turbo-jets

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

....suitable for use solely or principally with sparkignition internal combustion piston engines.

Engines and motors, non-electric (other than those of
groups 712, 713 and 718); parts, n.e.s., of these engines
and motors
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714.8

Niekur kitur nepriskirtos dujų turbinos
Gas turbines, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dujų turbinos

Description:

Gas turbines, n.e.s.

714.81

Turbosraigtiniai varikliai
Turbo-propellers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Turbosraigtiniai varikliai

Description:

Turbo-propellers

714.89

Kitos dujų turbinos
Other gas turbines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos dujų turbinos

Description:

Other gas turbines

714.9

Jėgainių ir variklių, klasifikuojamų 714.41 pozicijoje ir 714.8 pogrupyje, dalys
Parts of the engines and motors of heading 714.41 and subgroup 714.8

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Jėgainių ir variklių, klasifikuojamų 714.41 pozicijoje ir
714.8 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the engines and motors of heading 714.41 and
subgroup 714.8

714.91

Turboreaktyvinių ar turbosraigtinių variklių dalys
Parts for turbo-jets or turbo-propellers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Turboreaktyvinių ar turbosraigtinių variklių dalys

Description:

Parts for turbo-jets or turbo-propellers

714.99

Dujų turbinų, klasifikuojamų 714.89 pozicijoje, dalys
Parts for the gas turbines of heading 714.89

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujų turbinų, klasifikuojamų 714.89 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the gas turbines of heading 714.89

716

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI SUKIEJI ELEKTRINIAI ĮTAISAI IR ĮRENGINIAI IR JŲ DALYS
Rotating electric plant and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI SUKIEJI ELEKTRINIAI
ĮTAISAI IR ĮRENGINIAI IR JŲ DALYS

Description:

Rotating electric plant and parts thereof, n.e.s.

716.1

Elektros varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W
Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W

Description:

Electric motors of an output not exceeding 37.5 W

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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716.2

Varikliai (išskyrus tuos, kurių galia ne didesnė 37.5 W) ir nuolatinės srovės generatoriai
Motors (other than motors of an output not exceeding 37.5 W) and generators, direct current

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Varikliai (išskyrus tuos, kurių galia ne didesnė 37.5 W) ir Description:
nuolatinės srovės generatoriai

716.3

Varikliai (išskyrus tuos, kurių galia ne didesnė 37.5 W) ir kintamos srovės generatoriai
Motors (other than motors of an output not exceeding 37.5 W) and generators, alternating current

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Varikliai (išskyrus tuos, kurių galia ne didesnė 37.5 W) ir Description:
kintamos srovės generatoriai

716.31

Varikliai AC (įskaitant universalius (AC/DC) variklius, išskyrus variklius, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W)
AC motors (including universal (AC/DC) motors, but excluding motors of an output not exceeding 37.5 W)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Varikliai AC (įskaitant universalius (AC/DC) variklius,
išskyrus variklius, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W)

Description:

AC motors (including universal (AC/DC) motors, but
excluding motors of an output not exceeding 37.5 W)

716.32

Kintamos srovės generatoriai
Generators, alternating current

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kintamos srovės generatoriai

Description:

Generators, alternating current

716.4

Sukieji (rotoriniai) elektriniai keitikliai
Electric rotary converters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sukieji (rotoriniai) elektriniai keitikliai

Description:

Electric rotary converters

716.5

Generatoriniai agregatai
Generating sets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Generatoriniai agregatai

Description:

Generating sets

716.51

Generatoriniai elektriniai agregatai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais su slėginiu uždegimu (dyzeliniais ar pusiau dyzeliniais
varikliais)
Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Generatoriniai elektriniai agregatai su stūmokliniais
vidaus degimo varikliais su slėginiu uždegimu
(dyzeliniais ar pusiau dyzeliniais varikliais)

Description:

Electric generating sets with compression-ignition
internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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37.5 W) and generators, alternating current

392/601

SITC 4 red.

716.52

Kiti generatoriniai agregatai
Other generating sets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti generatoriniai agregatai

Description:

Other generating sets

716.9

Niekur kitur nepriskirtos dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 716 grupėje
Parts, n.e.s., suitable for use solely or principally with the machines falling within group 716

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dalys, tinkamos naudoti vien
tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 716
grupėje

Description:

Parts, n.e.s., suitable for use solely or principally with
the machines falling within group 716

718

Niekur kitur nepriskirtos energijos generavimo mašinos ir jų dalys
Power-generating machinery and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos energijos generavimo mašinos Description:
ir jų dalys

718.1

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai bei jų dalys
Hydraulic turbines and water-wheels and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai bei jų dalys

Description:

Hydraulic turbines and water-wheels and parts thereof

718.11

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai
Hydraulic turbines and water-wheels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Description:

Hydraulic turbines and water-wheels

718.19

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius
Parts, including regulators, of hydraulic turbines and water-wheels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant
reguliatorius

Description:

Parts, including regulators, of hydraulic turbines and
water-wheels

718.7

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys; neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)
Nuclear reactors and parts thereof; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys; neapšvitintieji
branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

Description:

Nuclear reactors and parts thereof; fuel elements
(cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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718.71

Branduoliniai reaktoriai
Nuclear reactors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Branduoliniai reaktoriai

Description:

Nuclear reactors

718.77

Neapšvitintieji kuro elementai (kasetės)
Fuel elements (cartridges), non-irradiated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neapšvitintieji kuro elementai (kasetės)

Description:

Fuel elements (cartridges), non-irradiated

718.78

Branduolinių reaktorių dalys
Parts of nuclear reactors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Branduolinių reaktorių dalys

Description:

Parts of nuclear reactors

718.9

Niekur kitur nepriskirti jėgainės ir varikliai (pvz., vėjo jėgainės ir karšto oro turbinos); variklių, jėgainių ir reaktyvinių variklių,
klasifikuojamų 714.49 pozicijoje, dalys
Engines and motors, n.e.s. (e.g., wind engines and hot air engines); parts of these engines and motors and of the reaction engines of
heading 714.49

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti jėgainės ir varikliai (pvz., vėjo
jėgainės ir karšto oro turbinos); variklių, jėgainių ir
reaktyvinių variklių, klasifikuojamų 714.49 pozicijoje,
dalys

Description:

Engines and motors, n.e.s. (e.g., wind engines and hot
air engines); parts of these engines and motors and of
the reaction engines of heading 714.49

718.91

Linijiniai hidrauliniai galios varikliai ir jėgainės (cilindrai)
Linear-acting hydraulic power engines and motors (cylinders)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Linijiniai hidrauliniai galios varikliai ir jėgainės (cilindrai) Description:

718.92

Linijiniai pneumatiniai galios varikliai ir jėgainės (cilindrai)
Linear-acting pneumatic power engines and motors (cylinders)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Linijiniai pneumatiniai galios varikliai ir jėgainės
(cilindrai)

Description:

Linear-acting pneumatic power engines and motors
(cylinders)

718.93

Kiti varikliai ir jėgainės
Other engines and motors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti varikliai ir jėgainės

Description:

Other engines and motors

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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718.99

Variklių ir jėgainių, klasifikuojamų 714.49, 718.91, 718.92 ir 718.93 pozicijose, dalys
Parts of the engines and motors of headings 714.49, 718.91, 718.92 and 718.93

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Variklių ir jėgainių, klasifikuojamų 714.49, 718.91,
718.92 ir 718.93 pozicijose, dalys

Description:

Parts of the engines and motors of headings 714.49,
718.91, 718.92 and 718.93

72

TAM TIKRŲ PRAMONĖS ŠAKŲ MAŠINOS
Machinery specialized for particular industries

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

TAM TIKRŲ PRAMONĖS ŠAKŲ MAŠINOS

Description:

Machinery specialized for particular industries

721

ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS (IŠSKYRUS TRAKTORIUS) IR JŲ DALYS
Agricultural machinery (excluding tractors) and parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS (IŠSKYRUS TRAKTORIUS) IR JŲ
DALYS

Description:

Agricultural machinery (excluding tractors) and parts
thereof

721.1

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos dirvai paruošti arba įdirbti; vejų ar sporto aikštelių volai; jų dalys
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos
Description:
dirvai paruošti arba įdirbti; vejų ar sporto aikštelių volai;
jų dalys

721.11

Plūgai
Ploughs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plūgai

Description:

Ploughs

721.12

Sėjamosios, sodinamosios, daigasodės; trąšų barstytuvai ir mėšlo kratytuvai (išskyrus rankinius įrankius)
Seeders, planters, transplanters; fertilizer distributors and manure spreaders (other than hand tools)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėjamosios, sodinamosios, daigasodės; trąšų
barstytuvai ir mėšlo kratytuvai (išskyrus rankinius
įrankius)

Description:

Seeders, planters, transplanters; fertilizer distributors
and manure spreaders (other than hand tools)

721.13

Purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai, ravėtuvai, kauptuvai ir akėčios (išskyrus rankinius įrankius)
Scarifiers, cultivators, weeders, hoes and harrows (other than hand tools)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai, ravėtuvai,
kauptuvai ir akėčios (išskyrus rankinius įrankius)

Description:

Scarifiers, cultivators, weeders, hoes and harrows (other
than hand tools)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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preparation or cultivation; lawn or sports ground
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721.18

Kitos žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos dirvai paruošti arba įdirbti; vejos ir sporto aikštelių volai
Other agricultural and horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn and sports ground rollers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio
mašinos dirvai paruošti arba įdirbti; vejos ir sporto
aikštelių volai

Description:

Other agricultural and horticultural or forestry
machinery for soil preparation or cultivation; lawn and
sports ground rollers

721.19

Mašinų, klasifikuojamų 721.1 pogrupyje, dalys
Parts of the machinery of subgroup 721.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 721.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the machinery of subgroup 721.1

721.2

Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos (įskaitant šiaudų arba šieno presus); vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių,
vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos, išskyrus 727.11 pozicijoje klasifikuojamas malimo
mašinas; niekur kitur nepriskirtos jų dalys
Harvesting or threshing machinery (including straw or fodder balers); grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading
seed or grain or for grading eggs, fruit or other agricultural produce (other than milling machinery of heading 727.11); parts thereof,
n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios
Description:
mašinos (įskaitant šiaudų arba šieno presus); vejapjovės
arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio
produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos,
išskyrus 727.11 pozicijoje klasifikuojamas malimo
mašinas; niekur kitur nepriskirtos jų dalys

721.21

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms
Mowers for lawns, parks or sports grounds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms

Description:

Mowers for lawns, parks or sports grounds

721.22

Javų kombainai
Combine harvester-threshers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Javų kombainai

Description:

Combine harvester-threshers

721.23

Kitos derliaus nuėmimo ir kuliamosios mašinos; žoliapjovės (išskyrus klasifikuojamas 721.21 pozicijoje)
Other harvesting and threshing machinery; mowers (other than those of heading 721.21)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos derliaus nuėmimo ir kuliamosios mašinos;
žoliapjovės (išskyrus klasifikuojamas 721.21 pozicijoje)

Description:

Other harvesting and threshing machinery; mowers
(other than those of heading 721.21)

721.26

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos
Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Harvesting or threshing machinery (including straw or
fodder balers); grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading seed or grain or for
grading eggs, fruit or other agricultural produce (other
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Pavadinimas:

Kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, Description:
rūšiavimo arba atrankos mašinos

721.27

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos (išskyrus malimo mašinas, klasifikuojamas
727.11 pozicijoje)
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables (other than milling machinery of heading 727.11)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržovių valymo,
rūšiavimo arba atrankos mašinos (išskyrus malimo
mašinas, klasifikuojamas 727.11 pozicijoje)

Description:

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain
or dried leguminous vegetables (other than milling
machinery of heading 727.11)

721.29

Mašinų, klasifikuojamų nuo 721.21 iki 721.26 pozicijos, dalys
Parts of the machines of headings 721.21 through 721.26

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų nuo 721.21 iki 721.26 pozicijos,
dalys

Description:

Parts of the machines of headings 721.21 through
721.26

721.3

Melžimo ir pienininkystės įranga bei jos dalys
Milking machines and dairy machinery and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Melžimo ir pienininkystės įranga bei jos dalys

Description:

Milking machines and dairy machinery and parts
thereof

721.31

Melžimo įranga
Milking machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Melžimo įranga

Description:

Milking machines

721.38

Pienininkystės įranga
Dairy machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pienininkystės įranga

Description:

Dairy machinery

721.39

Melžimo ir pienininkystės įrangos dalys
Parts for milking machines and dairy machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Melžimo ir pienininkystės įrangos dalys

Description:

Parts for milking machines and dairy machinery

721.9

Niekur kitur nepriskirta žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės ir bitininkystės įranga bei niekur kitur nepriskirtos jų
dalys
Agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, n.e.s. and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta žemės ūkio, sodininkystės,
miškų ūkio, paukštininkystės ir bitininkystės įranga bei
niekur kitur nepriskirtos jų dalys

Description:

Agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or
bee-keeping machinery, n.e.s. and parts thereof, n.e.s.
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721.91

Presai, smulkintuvai ir panaši įranga, naudojama vyno, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje
Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Presai, smulkintuvai ir panaši įranga, naudojama vyno,
sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje

Description:

Presses, crushers and similar machinery used in the
manufacture of wine, cider, fruit juices or similar
beverages

721.95

Paukštininkystės įranga; paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir viščiukų šildytuvai
Poultry-keeping machinery; poultry incubators and brooders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paukštininkystės įranga; paukščių perėtuvai
(inkubatoriai) ir viščiukų šildytuvai

Description:

Poultry-keeping machinery; poultry incubators and
brooders

721.96

Kita žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio ir bitininkystės įranga (įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine
įranga)
Other agricultural, horticultural, forestry or bee-keeping machinery (including germination plant fitted with mechanical or thermal
equipment)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio ir
bitininkystės įranga (įskaitant augalų daiginimo
įrenginius su mechanine arba šilumine įranga)

Description:

Other agricultural, horticultural, forestry or beekeeping machinery (including germination plant fitted
with mechanical or thermal equipment)

721.98

Mašinų, klasifikuojamų 721.91 pozicijoje, dalys
Parts of the machinery of heading 721.91

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 721.91 pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the machinery of heading 721.91

721.99

Mašinų ir įrangos, klasifikuojamų 721.95 ir 721.96 pozicijose, dalys
Parts of the machinery and appliances of headings 721.95 and 721.96

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų ir įrangos, klasifikuojamų 721.95 ir 721.96
pozicijose, dalys

Description:

Parts of the machinery and appliances of headings
721.95 and 721.96

722

TRAKTORIAI (IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMUS 744.14 IR 744.15 POZICIJOSE)
Tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TRAKTORIAI (IŠSKYRUS KLASIFIKUOJAMUS 744.14 IR
744.15 POZICIJOSE)

Description:

Tractors (other than those of headings 744.14 and
744.15)

722.3

Vikšriniai traktoriai
Track-laying tractors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vikšriniai traktoriai

Description:

Track-laying tractors
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722.4

Ratiniai traktoriai (išskyrus klasifikuojamus 744.14 ir 744.15 pozicijose)
Wheeled tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ratiniai traktoriai (išskyrus klasifikuojamus 744.14 ir
744.15 pozicijose)

Description:

Wheeled tractors (other than those of headings 744.14
and 744.15)

722.41

Pėsčiojo valdomi traktoriai
Pedestrian-controlled tractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Description:

Pedestrian-controlled tractors

722.49

Kiti ratiniai traktoriai
Other wheeled tractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti ratiniai traktoriai

Description:

Other wheeled tractors

723

STATYBOS INŽINERIJOS IR STATYBOS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI; JŲ DALYS
Civil engineering and contractors' plant and equipment; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

STATYBOS INŽINERIJOS IR STATYBOS MAŠINOS IR
ĮRENGINIAI; JŲ DALYS

Description:

Civil engineering and contractors' plant and
equipment; parts thereof

723.1

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai ir grunto lygintuvai
Bulldozers, angledozers, graders and levellers, self-propelled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu
verstuvu (angledozers), greideriai ir grunto lygintuvai

Description:

Bulldozers, angledozers, graders and levellers, selfpropelled

723.11

Buldozeriai ir universalieji buldozeriai
Bulldozers and angledozers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buldozeriai ir universalieji buldozeriai

Description:

Bulldozers and angledozers

723.12

Greideriai ir grunto lygintuvai
Graders and levelers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Greideriai ir grunto lygintuvai

Description:

Graders and levelers

723.2

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai
Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders, self-propelled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir
kaušiniai krautuvai

Description:

Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders,
self-propelled

723.21

Priekiniai kaušiniai krautuvai
Front-end shovel-loaders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Priekiniai kaušiniai krautuvai

Description:

Front-end shovel-loaders

723.22

Mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių darbinė dalis kartu su kabina važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360
laipsnių kampu
Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders with a 360 degree revolving superstructure

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai
krautuvai, kurių darbinė dalis kartu su kabina
važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360 laipsnių kampu

Description:

Mechanical shovels, excavators and shovel-loaders
with a 360 degree revolving superstructure

723.29

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai
Other self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel-loaders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir
kaušiniai krautuvai

Description:

Other self-propelled mechanical shovels, excavators
and shovel-loaders

723.3

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės grunto, mineralų arba rūdų kasimo, profiliavimo, lyginimo, grandymo, iškasimo, plūkimo,
glaudinimo, ištraukimo arba gręžimo mašinos
Moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores, selfpropelled, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos savaeigės grunto, mineralų
arba rūdų kasimo, profiliavimo, lyginimo, grandymo,
iškasimo, plūkimo, glaudinimo, ištraukimo arba
gręžimo mašinos

Description:

Moving, grading, levelling, scraping, excavating,
tamping, compacting, extracting or boring machinery,
for earth, minerals or ores, self-propelled, n.e.s.

723.31

Skreperiai
Scrapers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skreperiai

Description:

Scrapers

723.33

Plūktuvai ir plentvoliai
Tamping machines and roadrollers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plūktuvai ir plentvoliai

Description:

Tamping machines and roadrollers

723.35

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo mašinos
Coal or rock cutters and tunnelling machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo

Description:

Coal or rock cutters and tunnelling machinery
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mašinos
723.37

Kitos gręžimo ar šulinių kasimo mašinos
Other boring or sinking machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos gręžimo ar šulinių kasimo mašinos

Description:

Other boring or sinking machinery

723.39

Kitos, savaeigės grunto, mineralų arba rūdų kasimo, profiliavimo, lyginimo, iškasimo, plūkimo, glaudinimo, ištraukimo mašinos
Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, compacting or extracting machinery, for earth, minerals or ores, self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos, savaeigės grunto, mineralų arba rūdų kasimo,
profiliavimo, lyginimo, iškasimo, plūkimo, glaudinimo,
ištraukimo mašinos

Description:

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating,
compacting or extracting machinery, for earth, minerals
or ores, self-propelled

723.4

Niekur kitur nepriskirtos statybinės ir kasybos mašinos
Construction and mining machinery, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos statybinės ir kasybos mašinos

Description:

Construction and mining machinery, n.e.s.

723.41

Poliakalės ir poliatraukės
Pile-drivers and pile-extractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poliakalės ir poliatraukės

Description:

Pile-drivers and pile-extractors

723.42

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai
Snowploughs and snowblowers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Description:

Snowploughs and snowblowers

723.43

Nesavaeigės akmens anglių arba uolienų kirtimo ir tunelių kasimo mašinos
Coal or rock cutters and tunnelling machinery, not self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesavaeigės akmens anglių arba uolienų kirtimo ir
tunelių kasimo mašinos

Description:

Coal or rock cutters and tunnelling machinery, not selfpropelled

723.44

Kitos nesavaeigės gręžimo ir šulinių kasimo mašinos
Other boring or sinking machinery, not self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos nesavaeigės gręžimo ir šulinių kasimo mašinos

Description:

Other boring or sinking machinery, not self-propelled
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723.45

Nesavaeigiai plūktuvai arba sutankinimo mašinos
Tamping or compacting machinery, not self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesavaeigiai plūktuvai arba sutankinimo mašinos

Description:

Tamping or compacting machinery, not self-propelled

723.47

Kitos nesavaeigės mašinos
Other machinery, not self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos nesavaeigės mašinos

Description:

Other machinery, not self-propelled

723.48

Niekur kitur nepriskirtos viešųjų darbų, statybos arba panašios paskirties mašinos
Machinery for public works, building or the like, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos viešųjų darbų, statybos arba
panašios paskirties mašinos

Description:

Machinery for public works, building or the like, n.e.s.

723.9

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 723 grupėje (išskyrus 723.48 poziciją) ir 744.3 pogrupyje, dalys
Parts, n.e.s., of the machinery of group 723 (excluding heading 723.48) and of subgroup 744.3

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 723
grupėje (išskyrus 723.48 poziciją) ir 744.3 pogrupyje,
dalys

Description:

Parts, n.e.s., of the machinery of group 723 (excluding
heading 723.48) and of subgroup 744.3

723.91

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai
Buckets, shovels, grabs and grips

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai

Description:

Buckets, shovels, grabs and grips

723.92

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai
Bulldozer or angledozer blades

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai

Description:

Bulldozer or angledozer blades

723.93

Gręžimo arba šulinių kasimo mašinų, klasifikuojamų 723.37 arba 723.44 pozicijose, dalys
Parts for boring or sinking machinery of heading 723.37 or 723.44

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gręžimo arba šulinių kasimo mašinų, klasifikuojamų
723.37 arba 723.44 pozicijose, dalys

Description:

Parts for boring or sinking machinery of heading
723.37 or 723.44
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723.99

Kitos mašinų, klasifikuojamų 723 grupėje (išskyrus 723.48 poziciją) ir 744.3 pogrupyje, dalys
Other parts for the machinery of group 723 (excluding heading 723.48) and of subgroup 744.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinų, klasifikuojamų 723 grupėje (išskyrus
723.48 poziciją) ir 744.3 pogrupyje, dalys

Description:

Other parts for the machinery of group 723 (excluding
heading 723.48) and of subgroup 744.3

724

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS TEKSTILĖS IR ODOS MAŠINOS BEI JŲ DALYS
Textile and leather machinery and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS TEKSTILĖS IR ODOS
MAŠINOS BEI JŲ DALYS

Description:

Textile and leather machinery and parts thereof, n.e.s.

724.3

Siuvamosios mašinos (išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 726.81 pozicijoje); baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti
siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos; šioje pozicijoje klasifikuojamų mašinų dalys ir baldai
Sewing-machines (other than book-sewing machines of heading 726.81); furniture, bases and covers specially designed for sewingmachines; sewing-machine needles; parts of the machines and furniture of this heading

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siuvamosios mašinos (išskyrus brošiūravimo mašinas,
klasifikuojamas 726.81 pozicijoje); baldai, stovai ir
dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms;
siuvamųjų mašinų adatos; šioje pozicijoje
klasifikuojamų mašinų dalys ir baldai

Description:

Sewing-machines (other than book-sewing machines
of heading 726.81); furniture, bases and covers
specially designed for sewing-machines; sewingmachine needles; parts of the machines and furniture
of this heading

724.33

Buitinės siuvamosios mašinos
Sewing-machines of the household type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinės siuvamosios mašinos

Description:

Sewing-machines of the household type

724.35

Kitos siuvamosios mašinos
Other sewing-machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos siuvamosios mašinos

Description:

Other sewing-machines

724.39

Siuvamųjų mašinų adatos; baldai, siuvamųjų mašinų apkaustai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvimo mašinoms; mašinų,
klasifikuojamų 724.3 pogrupyje, dalys ir baldai
Sewing-machine needles; furniture, bases and covers specially designed for sewing-machines; parts of the machines and furniture of
subgroup 724.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvamųjų mašinų adatos; baldai, siuvamųjų mašinų
Description:
apkaustai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvimo
mašinoms; mašinų, klasifikuojamų 724.3 pogrupyje,
dalys ir baldai
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Sewing-machine needles; furniture, bases and covers
specially designed for sewing-machines; parts of the
machines and furniture of subgroup 724.3
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724.4

Tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba kirpimo mašinos; tekstilės pluoštų paruošimo mašinos;
verpimo, sudvejinimo arba sukimo mašinos ar kitos tekstilės verpalų gamybos mašinos; tekstilės vyniojimo ar vijimo mašinos (įskaitant
ataudų vyniojimo mašinas); jų dalys ir reikmenys
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting textile materials; machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or
twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile-reeling or winding (including weft-winding) machines; parts
and accessories thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, Description:
tekstūravimo arba kirpimo mašinos; tekstilės pluoštų
paruošimo mašinos; verpimo, sudvejinimo arba sukimo
mašinos ar kitos tekstilės verpalų gamybos mašinos;
tekstilės vyniojimo ar vijimo mašinos (įskaitant ataudų
vyniojimo mašinas); jų dalys ir reikmenys

724.41

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos),
tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos

Description:

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting
man-made textile materials

724.42

Tekstilinių pluoštų karštuvai
Machines for preparing textile fibres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstilinių pluoštų karštuvai

Description:

Machines for preparing textile fibres

724.43

Tekstilės verptuvai, dvejintuvės arba sukimo mašinos; tekstilės medžiagų vyniojimo arba pervyniojimo mašinos (įskaitant ataudų
vyniojimo mašinas)
Textile-spinning, doubling or twisting machines; textile-winding (including weft-winding) or reeling machines.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tekstilės verptuvai, dvejintuvės arba sukimo mašinos;
tekstilės medžiagų vyniojimo arba pervyniojimo
mašinos (įskaitant ataudų vyniojimo mašinas)

Description:

Textile-spinning, doubling or twisting machines;
textile-winding (including weft-winding) or reeling
machines.

724.49

Mašinų, klasifikuojamų 724.4 pogrupyje arba 724.54 pozicijoje, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines of subgroup 724.4 or heading 724.54 or of their auxiliary machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 724.4 pogrupyje arba 724.54
Description:
pozicijoje, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys

724.5

Audimo mašinos, mezgimo mašinos, ketliavimo mašinos ir verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo
arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo ar neaustinio audinio gamybos mašinos; mašinos, paruošiančios verpalus naudoti
mašinose, klasifikuojamose 724.51, 724.52 ir 724.53 pozicijose; veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų
gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių gamybos formos
Weaving machines, knitting-machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery,
trimmings, braid or net and machines for tufting or for making non-wovens; machines for preparing yarns for use on the machines of
headings 724.51, 724.52 and 724.53; machines for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or in shapes
(including machines for making felt hats); blocks for making hats

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Audimo mašinos, mezgimo mašinos, ketliavimo

Description:

Weaving machines, knitting-machines, stitch-bonding
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Machines for extruding, drawing, texturing or cutting
textile materials; machines for preparing textile fibres;
spinning, doubling or twisting machines and other
machinery for producing textile yarns; textile-reeling or
winding (including weft-winding) machines; parts and
accessories thereof

Parts and accessories of machines of subgroup 724.4
or heading 724.54 or of their auxiliary machinery
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mašinos ir verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų
gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo
mašinos ir pūko įsiuvimo ar neaustinio audinio
gamybos mašinos; mašinos, paruošiančios verpalus
naudoti mašinose, klasifikuojamose 724.51, 724.52 ir
724.53 pozicijose; veltinių arba neaustinių medžiagų
rietime arba tam tikrų jų formų gamybos arba apdailos
mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas;
skrybėlių gamybos formos

machines and machines for making gimped yarn, tulle,
lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines
for tufting or for making non-wovens; machines for
preparing yarns for use on the machines of headings
724.51, 724.52 and 724.53; machines for the
manufacture or finishing of felt or non-wovens in the
piece or in shapes (including machines for making felt
hats); blocks for making hats

724.51

Audimo mašinos (staklės)
Weaving machines (looms)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audimo mašinos (staklės)

Description:

Weaving machines (looms)

724.52

Mezgimo ir ketliavimo mašinos
Knitting-machines and stitch-bonding machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mezgimo ir ketliavimo mašinos

Description:

Knitting-machines and stitch-bonding machines

724.53

Apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo
mašinos
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų
gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo
mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos

Description:

Machines for making gimped yarn, tulle, lace,
embroidery, trimmings, braid or net and machines for
tufting

724.54

Mašinos, paruošiančios tekstilės verpalus naudoti mašinose, klasifikuojamose 724.51 ir 724.53 pozicijose
Machines for preparing textile yarns for use on the machines of headings 724.51 through 724.53

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos, paruošiančios tekstilės verpalus naudoti
mašinose, klasifikuojamose 724.51 ir 724.53 pozicijose

Description:

Machines for preparing textile yarns for use on the
machines of headings 724.51 through 724.53

724.55

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos
mašinas; skrybėlių gamybos formos
Machinery for the manufacture or finishing of felt or non-wovens in the piece or inshapes, including machinery for making felt hats;
blocks for making hats.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam
tikrų jų formų gamybos arba apdailos mašinos,
įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių
gamybos formos

Description:

Machinery for the manufacture or finishing of felt or
non-wovens in the piece or inshapes, including
machinery for making felt hats; blocks for making hats.

724.6

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 724.41 – 724.53 pozicijose; dalys ir reikmenys, tinkami naudoti
tiktai arba daugiausia su mašinomis, klasifikuojamomis 724.51 – 724.53 pozicijose, arba su jų pagalbinėmis mašinomis
Auxiliary machinery for use with machines of headings 724.41 through 724.53; parts and accessories suitable for use solely or
principally with the machines of headings 724.51 through 724.53 or with their auxiliary machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis,

Description:

Auxiliary machinery for use with machines of headings
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klasifikuojamomis 724.41 – 724.53 pozicijose; dalys ir
reikmenys, tinkami naudoti tiktai arba daugiausia su
mašinomis, klasifikuojamomis 724.51 – 724.53
pozicijose, arba su jų pagalbinėmis mašinomis

724.41 through 724.53; parts and accessories suitable
for use solely or principally with the machines of
headings 724.51 through 724.53 or with their auxiliary
machinery

724.61

Pagalbinės mašinos, naudojamos mašinoms, klasifikuojamoms 724.41, 724.42, 724.43, 724.51, 724.52 ir 724.53 pozicijose
Auxiliary machinery for machines of headings 724.41, 724.42, 724.43, 724.51, 724.52 and 724.53

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pagalbinės mašinos, naudojamos mašinoms,
klasifikuojamoms 724.41, 724.42, 724.43, 724.51,
724.52 ir 724.53 pozicijose

Description:

Auxiliary machinery for machines of headings 724.41,
724.42, 724.43, 724.51, 724.52 and 724.53

724.67

Audimo mašinų (staklių), klasifikuojamų 724.51 pozicijoje, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of weaving machines (looms) of heading 724.51 or of their auxiliary machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Audimo mašinų (staklių), klasifikuojamų 724.51
Description:
pozicijoje, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys

724.68

Mašinų, klasifikuojamų 724.52 ir 724.53 pozicijose, arba jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of machines of headings 724.52 and 724.53 or of their auxiliary machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 724.52 ir 724.53 pozicijose, arba Description:
jų pagalbinių mašinų dalys ir reikmenys

724.7

Mašinos (išskyrus mašinas , klasifikuojamas 775.1 pogrupyje), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams, arba gataviems
tekstilės dirbiniams skalbti, valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti (įskaitant laminavimo presus), balinti, dažyti, taurinti, dailinti,
padengti arba įmirkyti; mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo ir
panašių grindų dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų
apkirpimo dantukais mašinos
Machinery (other than machines of subgroup 775.1) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing
presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles; 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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinos (išskyrus mašinas , klasifikuojamas 775.1
Description:
pogrupyje), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės
gaminiams, arba gataviems tekstilės dirbiniams skalbti,
valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti (įskaitant
laminavimo presus), balinti, dažyti, taurinti, dailinti,
padengti arba įmirkyti; mašinos, užtepančios pastos
sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo,
naudojamos linoleumo ir panašių grindų dangų
gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus,
išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų
apkirpimo dantukais mašinos

724.71

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, (įskaitant mašinas, kurios ir skalbia, ir džiovina), kurių kiekvienos sausų skalbinių talpa
didesnė kaip 10 kg
Household or laundry-type washing-machines (including machines which both wash and dry), each of a dry linen capacity exceeding
10 kg.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės,
(įskaitant mašinas, kurios ir skalbia, ir džiovina), kurių
kiekvienos sausų skalbinių talpa didesnė kaip 10 kg

Description:

Household or laundry-type washing-machines
(including machines which both wash and dry), each of
a dry linen capacity exceeding 10 kg.
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Parts and accessories of weaving machines (looms) of
heading 724.51 or of their auxiliary machinery

Parts and accessories of machines of headings 724.52
and 724.53 or of their auxiliary machinery

Machinery (other than machines of subgroup 775.1) for
washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing
(including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing,
finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics
or made-up textile articles; 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
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724.72

Sausojo valymo mašinos
Dry-cleaning machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sausojo valymo mašinos

Description:

Dry-cleaning machines

724.73

Džiovinimo mašinos (išskyrus mašinas, klasifikuojamas 741.8 ir 743.5 pogrupiuose), kurių kiekvienos sausų skalbinių talpa didesnė kaip
10 kg
Drying machines, each of dry linen capacity exceeding 10 kg (excluding those of subgroups 741.8 and 743.5)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Džiovinimo mašinos (išskyrus mašinas, klasifikuojamas
741.8 ir 743.5 pogrupiuose), kurių kiekvienos sausų
skalbinių talpa didesnė kaip 10 kg

Description:

Drying machines, each of dry linen capacity exceeding
10 kg (excluding those of subgroups 741.8 and 743.5)

724.74

Skalbimo mašinos (išskyrus buitines ar skalbyklose naudojamos skalbykles), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams, arba
gataviems tekstilės dirbiniams skalbti, valyti (išskyrus sauso džiovinimo mašinas), gręžti, presuoti (įskaitant laminavimo presus), balinti,
dažyti, taurinti, dailinti (išskyrus veltinio apdailos mašinas), padengti arba įmirkyti; mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės
audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo ir panašių grindų dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus,
išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos
Machinery for washing (other than household or laundry-type machines), cleaning (other than dry-cleaning machines), wringing,
pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing (other than machines for the finishing of felt), coating or
impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles; 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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skalbimo mašinos (išskyrus buitines ar skalbyklose
Description:
naudojamos skalbykles), naudojamos tekstilės siūlams,
tekstilės gaminiams, arba gataviems tekstilės
dirbiniams skalbti, valyti (išskyrus sauso džiovinimo
mašinas), gręžti, presuoti (įskaitant laminavimo presus),
balinti, dažyti, taurinti, dailinti (išskyrus veltinio apdailos
mašinas), padengti arba įmirkyti; mašinos, užtepančios
pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito
pagrindo, naudojamos linoleumo ir panašių grindų
dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į
rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir
kraštų apkirpimo dantukais mašinos

724.8

Mašinos (išskyrus siuvimo mašinas), naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti,
avalynei arba kitiems gaminiams iš kailių, žaliaminių odų ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti; jų dalys
Machinery (other than sewing-machines) for preparing, tanning, or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear
or other articles of hides, skins or leather; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinos (išskyrus siuvimo mašinas), naudojamos
kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms
paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems
gaminiams iš kailių, žaliaminių odų ir išdirbtų odų
gaminti arba taisyti; jų dalys

Description:

Machinery (other than sewing-machines) for preparing,
tanning, or working hides, skins or leather or for
making or repairing footwear or other articles of hides,
skins or leather; parts thereof

724.81

Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms
arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti

Description:

Machinery for preparing, tanning or working hides,
skins or leather
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Machinery for washing (other than household or
laundry-type machines), cleaning (other than drycleaning machines), wringing, pressing (including
fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing
(other than machines for the finishing of felt), coating
or impregnating textile yarns, fabrics or made-up
textile articles; 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
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724.83

Mašinos, naudojamos avalynei gaminti arba taisyti
Machinery for making or repairing footwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos, naudojamos avalynei gaminti arba taisyti

Description:

Machinery for making or repairing footwear

724.85

Mašinos, naudojamos dirbiniams, išskyrus avalynę, iš kailių, žaliaminių odų ar išdirbtų odų gaminti arba taisyti
Machinery for making or repairing articles of hides, skins or leather, other than footwear

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos, naudojamos dirbiniams, išskyrus avalynę, iš
kailių, žaliaminių odų ar išdirbtų odų gaminti arba
taisyti

Description:

Machinery for making or repairing articles of hides,
skins or leather, other than footwear

724.88

Mašinų, klasifikuojamų 724.8 pogrupyje, dalys
Parts for the machinery of subgroup 724.8

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 724.8 pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the machinery of subgroup 724.8

724.9

Mašinų, klasifikuojamų 724.7 ir 775.1 pogrupiuose, dalys
Parts for the machines of subgroups 724.7 and 775.1

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 724.7 ir 775.1 pogrupiuose,
dalys

Description:

Parts for the machines of subgroups 724.7 and 775.1

724.91

Buitinių arba skalbyklose naudojamų skalbyklių, klasifikuojamų 724.71 ir 775.11 pozicijose, dalys
....for the household or laundry-type washing-machines of headings 724.71 and 775.11

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinių arba skalbyklose naudojamų skalbyklių,
klasifikuojamų 724.71 ir 775.11 pozicijose, dalys

Description:

....for the household or laundry-type washing-machines
of headings 724.71 and 775.11

724.92

Mašinų, klasifikuojamų 724.72, 724.73, 724.74 ir 775.12 pozicijose, dalys
....for the machines of headings 724.72, 724.73, 724.74 and 775.12

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 724.72, 724.73, 724.74 ir 775.12 Description:
pozicijose, dalys

725

PLAUŠIENOS IR POPIERIAUS GAMYBOS MAŠINOS, POPIERIAUS PJAUSTYMO IR KITOS POPIERIAUS GAMINIŲ GAMYBOS MAŠINOS; JŲ
DALYS
Paper mill and pulp mill machinery, paper-cutting machines and other machinery for the manufacture of paper articles; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PLAUŠIENOS IR POPIERIAUS GAMYBOS MAŠINOS,
POPIERIAUS PJAUSTYMO IR KITOS POPIERIAUS
GAMINIŲ GAMYBOS MAŠINOS; JŲ DALYS

Description:

Paper mill and pulp mill machinery, paper-cutting
machines and other machinery for the manufacture of
paper articles; parts thereof
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....for the machines of headings 724.72, 724.73, 724.74
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725.1

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinos ir popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos
mašinos ir popieriaus arba kartono gamybos arba
apdailos mašinos

Description:

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic
material or for making or finishing paper or
paperboard

725.11

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos mašinos
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos
mašinos

Description:

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic
material

725.12

Popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos
Machinery for making or finishing paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos
mašinos

Description:

Machinery for making or finishing paper or paperboard

725.2

Kitos popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mašinos (įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas)
Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard (including cutting machines of all kinds)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos popieriaus masės, popieriaus arba kartono
gamybos mašinos (įskaitant visų rūšių popieriaus ir
kartono pjaustymo mašinas)

Description:

Other machinery for making up paper pulp, paper or
paperboard (including cutting machines of all kinds)

725.21

Pjaustymo mašinos
Cutting machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pjaustymo mašinos

Description:

Cutting machines

725.23

Popierinių krepšių, maišų arba vokų gamybos mašinos
Machines for making bags, sacks or envelopes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierinių krepšių, maišų arba vokų gamybos mašinos

Description:

Machines for making bags, sacks or envelopes

725.25

Popierinių dėžių, dėžučių, konteinerių, vamzdelių, cilindrų arba panašios taros gamybos mašinos, išskyrus formavimo mašinas
Machines for making cartons, boxes, cases, tubes, drums or similar containers, other than by moulding.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popierinių dėžių, dėžučių, konteinerių, vamzdelių,
Description:
cilindrų arba panašios taros gamybos mašinos, išskyrus
formavimo mašinas
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Machines for making cartons, boxes, cases, tubes,
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725.27

Gaminių iš popieriaus masės, popieriaus arba kartono formavimo mašinos
Machines for moulding articles in paper pulp, paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gaminių iš popieriaus masės, popieriaus arba kartono
formavimo mašinos

Description:

Machines for moulding articles in paper pulp, paper or
paperboard

725.29

Kitos mašinos
Other machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinos

Description:

Other machinery

725.9

Mašinų, klasifikuojamų 725 grupėje, dalys
Parts of the machines of group 725

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 725 grupėje, dalys

Description:

Parts of the machines of group 725

725.91

Mašinų, klasifikuojamų 725.1 pogrupyje, dalys
Parts of the machines of subgroup 725.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 725.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the machines of subgroup 725.1

725.99

Mašinų, klasifikuojamų 725.2 pogrupyje, dalys
Parts of the machines of subgroup 725.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 725.2 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the machines of subgroup 725.2

726

SPAUSDINIMO IR KNYGŲ ĮRIŠIMO MAŠINOS BEI JŲ DALYS
Printing and bookbinding machinery and parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SPAUSDINIMO IR KNYGŲ ĮRIŠIMO MAŠINOS BEI JŲ
DALYS

Description:

Printing and bookbinding machinery and parts thereof

726.3

Poligrafinio rinkimo ir šrifto liejimo mašinos, aparatai ir įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 728.1 pogrupyje arba 731 grupėje),
naudojami plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti arba gaminti; spaudos klišės, plokštės, cilindrai ir kiti
spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)
Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of subgroup 728.1 or group 731) for type-founding or typesetting,
for preparing or making printing blocks, plates, cylinders or other printing components; printing type, blocks, plates, cylinders and
other printing components; blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (e.g., planed, grained or
polished)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Poligrafinio rinkimo ir šrifto liejimo mašinos, aparatai ir Description:
įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 728.1
pogrupyje arba 731 grupėje), naudojami plokštėms,
cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti
arba gaminti; spaudos klišės, plokštės, cilindrai ir kiti
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spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai
akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui,
nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)

and other printing components; blocks, plates,
cylinders and lithographic stones, prepared for printing
purposes (e.g., planed, grained or polished)

726.31

Poligrafinio rinkimo ir šrifto liejimo mašinos, aparatai ir įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 728.1 pogrupyje arba 731 grupėje),
naudojami spaudos klišėms, plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti arba gaminti
Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of subgroup 728.1 or group 731) for type-founding or typesetting,
for preparing or making printing blocks, plates, cylinders or other printing components.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Poligrafinio rinkimo ir šrifto liejimo mašinos, aparatai ir Description:
įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 728.1
pogrupyje arba 731 grupėje), naudojami spaudos
klišėms, plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos
elementams paruošti arba gaminti

726.35

Spaudos klišės, plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pvz.,
nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)
Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components; blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for
printing purposes (e.g., planed, grained or polished).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spaudos klišės, plokštės, cilindrai ir kiti spaudos
elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys,
paruošti naudoti spaudai (pvz., nulyginti, šlifuoti arba
poliruoti)

Description:

Printing type, blocks, plates, cylinders and other
printing components; blocks, plates, cylinders and
lithographic stones, prepared for printing purposes
(e.g., planed, grained or polished).

726.5

Ofsetinės spaudos mašinos
Offset printing machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ofsetinės spaudos mašinos

Description:

Offset printing machinery

726.51

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant ritininio popieriaus
....reel-fed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant
ritininio popieriaus

Description:

....reel-fed

726.55

Ofsetinės įstaigos spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus (popieriaus lakštų dydis ne didesnis kaip 22 x 36 cm)
....sheet-fed, office-type (sheet size not exceeding 22 x 36 cm)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ofsetinės įstaigos spaudos mašinos, spausdinančios
ant lakštinio popieriaus (popieriaus lakštų dydis ne
didesnis kaip 22 x 36 cm)

Description:

....sheet-fed, office-type (sheet size not exceeding 22 x
36 cm)

726.59

Niekur kitur nepriskirtos ofsetinės spaudos mašinos
Offset printing machinery, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos ofsetinės spaudos mašinos

Description:

Offset printing machinery, n.e.s.
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726.6

Kitos spaudos mašinos
Other printing machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos spaudos mašinos

Description:

Other printing machinery

726.61

Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos (išskyrus fleksografines spaudos mašinas)
Letterpress printing machinery (excluding flexographic printing)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos (išskyrus
fleksografines spaudos mašinas)

Description:

Letterpress printing machinery (excluding flexographic
printing)

726.63

Fleksografinės spaudos mašinos
Flexographic printing machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fleksografinės spaudos mašinos

Description:

Flexographic printing machinery

726.65

Giliaspaudės mašinos
Gravure printing machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Giliaspaudės mašinos

Description:

Gravure printing machinery

726.69

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spaudos mašinos
Other printing machinery, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spaudos mašinos

Description:

Other printing machinery, n.e.s.

726.8

Knygų įrišimo mašinos (įskaitant susiuvimo mašinas); jų dalys
Bookbinding machinery (including book-sewing machines); parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinos (įskaitant susiuvimo mašinas); jų Description:
dalys

726.81

Knygų įrišimo mašinos (įskaitant susiuvimo mašinas)
Bookbinding machinery (including book-sewing machines)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinos (įskaitant susiuvimo mašinas)

Description:

Bookbinding machinery (including book-sewing
machines)

726.89

Knygų įrišimo mašinų dalys
Parts for bookbinding machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinų dalys

726.9

Mašinų, klasifikuojamų 726.31 pozicijoje ir 726.5 pogrupyje, dalys
Parts for the machines of heading 726.31 and subgroups 726.5 and 726.6

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 726.31 pozicijoje ir 726.5
pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the machines of heading 726.31 and
subgroups 726.5 and 726.6

726.91

Mašinų, klasifikuojamų 726.31 pozicijoje, dalys
....for the machines of heading 726.31

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 726.31 pozicijoje, dalys

Description:

....for the machines of heading 726.31

726.99

Mašinų, klasifikuojamų 726.5 ir 726.6 pogrupiuose, dalys
....for the machines of subgroups 726.5 and 726.6

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 726.5 ir 726.6 pogrupiuose,
dalys

Description:

....for the machines of subgroups 726.5 and 726.6

727

MAISTO PARUOŠIMO MAŠINOS (IŠSKYRUS BUITINES); JŲ DALYS
Food-processing machines (excluding domestic); parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MAISTO PARUOŠIMO MAŠINOS (IŠSKYRUS BUITINES);
JŲ DALYS

Description:

Food-processing machines (excluding domestic); parts
thereof

727.1

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas)
Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (other than farm-type machinery)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų
ankštinių daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus
ūkininko ūkyje naudojamas mašinas)

Description:

Machinery used in the milling industry or for the
working of cereals or dried leguminous vegetables
(other than farm-type machinery)

727.11

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas)
Machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (other than farm-type machinery).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų
ankštinių daržovių apdorojimo mašinos (išskyrus
ūkininko ūkyje naudojamas mašinas)

Description:

Machinery used in the milling industry or for the
working of cereals or dried leguminous vegetables
(other than farm-type machinery).

727.19

Mašinų, klasifikuojamų 721.27 ir 727.11 pozicijose, dalys
Parts for the machines of headings 721.27 and 727.11

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 721.27 ir 727.11 pozicijose,
dalys

Description:

Parts for the machines of headings 721.27 and 727.11
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727.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, maisto paruošimo mašinos ir jų dalys
Other food-processing machinery and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, maisto paruošimo
mašinos ir jų dalys

Description:

Other food-processing machinery and parts thereof,
n.e.s.

727.21

Gyvulinių arba nelakiųjų augalinių riebalų ir aliejų ekstrahavimo arba paruošimo mašinos
Machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats and oils.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gyvulinių arba nelakiųjų augalinių riebalų ir aliejų
ekstrahavimo arba paruošimo mašinos

Description:

Machinery for the extraction or preparation of animal
or fixed vegetable fats and oils.

727.22

Niekur kitur nepriskirtos pramoninio maisto ir gėrimų paruošimo arba gamybos mašinos
Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or manufacture of food or drink

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos pramoninio maisto ir gėrimų
paruošimo arba gamybos mašinos

Description:

Machinery, n.e.s., for the industrial preparation or
manufacture of food or drink

727.29

Maisto paruošimo mašinų, klasifikuojamų 727.22 pozicijoje, dalys
Parts for the food-processing machinery of heading 727.22

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maisto paruošimo mašinų, klasifikuojamų 727.22
pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the food-processing machinery of heading
727.22

728

KITOS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI, SKIRTI TAM TIKRAI PRAMONĖS ŠAKAI; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS JŲ DALYS
Other machinery and equipment specialized for particular industries; parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITOS MAŠINOS IR ĮRENGINIAI, SKIRTI TAM TIKRAI
PRAMONĖS ŠAKAI; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS JŲ
DALYS

Description:

Other machinery and equipment specialized for
particular industries; parts thereof, n.e.s.

728.1

Staklės, skirtos tam tikrai pramonės šakai; jų dalys ir reikmenys
Machine tools specialized for particular industries; parts and accessories thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Staklės, skirtos tam tikrai pramonės šakai; jų dalys ir
reikmenys

Description:

Machine tools specialized for particular industries;
parts and accessories thereof

728.11

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės
(išskyrus mašinas, klasifikuojamas 731.1 ir 745.1 pogrupiuose)
Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold-working glass (other than
machines of subgroups 731.1 and 745.1).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akmens, keramikos, betono, asbestcemenčio arba
panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir
šaltojo stiklo apdirbimo staklės (išskyrus mašinas,

Description:

Machine tools for working stone, ceramics, concrete,
asbestos-cement or like mineral materials or for coldworking glass (other than machines of subgroups
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klasifikuojamas 731.1 ir 745.1 pogrupiuose)

731.1 and 745.1).

728.12

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės (įskaitant stiprinimo
vinimis arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles), išskyrus mašinas klasifikuojamas 731.1 ir 745.1 pogrupiuose
Machine tools (including machines for nailing, stapling, gluing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber,
hard plastics or similar hard materials (other than machines of subgroups 731.1 and 745.1)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų
plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo
staklės (įskaitant stiprinimo vinimis arba sąvaržų
kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles), išskyrus
mašinas klasifikuojamas 731.1 ir 745.1 pogrupiuose

Description:

Machine tools (including machines for nailing, stapling,
gluing or otherwise assembling) for working wood,
cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard
materials (other than machines of subgroups 731.1 and
745.1)

728.19

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausia staklėms, klasifikuojamoms 728.1 pogrupyje
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machine tools of subgroup 728.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba
Description:
daugiausia staklėms, klasifikuojamoms 728.1 pogrupyje

728.2

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti; dalys ir reikmenys
Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; parts and accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia Description:
puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms,
puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams
integriniams grandynams ar plokštiesiems
vaizduokliams gaminti; dalys ir reikmenys

728.21

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti
Machines and apparatus for the manufacture of boules and wafers, semiconductor devices or of electronic integrated circuits and flat
panel displays

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia Description:
puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms,
puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams
integriniams grandynams ar plokštiesiems
vaizduokliams gaminti

728.22

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia kaukėms ir fotošablonų tinkleliams gaminti arba taisyti, puslaidininkiniams
įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams surinkti ir puslaidininkiniams ruošiniams, plokštelėms, puslaidininkiniams
įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ir plokštiesiems vaizduokliams pakelti, pernešti, pakrauti arba iškrauti
Machines and apparatus solely or principally of a kind used for the manufacture or repair of masks and reticles, assembling
semiconductor devices or electronic integrated circuits and lifting, handling, loading and unloading of boules, wafers, semiconductor
devices, electronic integrated circuits and flat panel displays

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia Description:
kaukėms ir fotošablonų tinkleliams gaminti arba taisyti,
puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams
integriniams grandynams surinkti ir puslaidininkiniams
ruošiniams, plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams,
elektroniniams integriniams grandynams ir
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Parts and accessories suitable for use solely or
principally with the machine tools of subgroup 728.1

Machines and apparatus of a kind used solely or
principally for the manufacture of semiconductor
boules or wafers, semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays; parts and
accessories

Machines and apparatus for the manufacture of boules
and wafers, semiconductor devices or of electronic
integrated circuits and flat panel displays

Machines and apparatus solely or principally of a kind
used for the manufacture or repair of masks and
reticles, assembling semiconductor devices or
electronic integrated circuits and lifting, handling,
loading and unloading of boules, wafers,
semiconductor devices, electronic integrated circuits
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plokštiesiems vaizduokliams pakelti, pernešti, pakrauti
arba iškrauti

and flat panel displays

728.29

Dalys ir reikmenys
Parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories

728.3

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo,
sijojimo, atskyrimo, plovimo, trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mašinos; kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių
medžiagų, nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų
miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo
mašinos
Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral
substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic
paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry
moulds of sand

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių
Description:
medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir
pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo,
trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mašinos;
kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų,
nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų
miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų
aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos;
smėlinių liejimo formų formavimo mašinos

728.31

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo,
sijojimo, atskyrimo ir plovimo mašinos
Machinery for sorting, screening, separating or washing earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or
paste) form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių
Description:
medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir
pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo ir plovimo
mašinos

728.32

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), trupinimo ir
malimo mašinos
Machinery for crushing or grinding earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or paste) form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių
Description:
medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir
pastas), trupinimo ir malimo mašinos

728.33

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas) maišymo ir
minkymo mašinos
Machinery for mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances in solid (including powder or paste) form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių
Description:
medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir
pastas) maišymo ir minkymo mašinos
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Machinery for sorting, screening, separating, washing,
crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone,
ores or other mineral substances, in solid (including
powder or paste) form; machinery for agglomerating,
shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste,
unhardened cements, plastering materials or other
mineral products in powder or paste form; machines
for forming foundry moulds of sand

Machinery for sorting, screening, separating or
washing earth, stone, ores or other mineral substances
in solid (including powder or paste) form

Machinery for crushing or grinding earth, stone, ores
or other mineral substances in solid (including powder
or paste) form

Machinery for mixing or kneading earth, stone, ores or
other mineral substances in solid (including powder or
paste) form
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728.34

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas) aglomeravimo,
formavimo arba liejimo mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos
Machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or
other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grunto (žemės), akmenų, rūdos arba kitų mineralinių
Description:
medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir
pastas) aglomeravimo, formavimo arba liejimo
mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos

728.39

Mašinų, klasifikuojamų 728.3 pogrupyje, dalys
Parts of the machinery of subgroup 728.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 728.3 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the machinery of subgroup 728.3

728.4

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir mechaninė įranga, skirtos tam tikrai pramonės šakai
Machinery and mechanical appliances specialized for particular industries, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir mechaninė įranga,
skirtos tam tikrai pramonės šakai

Description:

Machinery and mechanical appliances specialized for
particular industries, n.e.s.

728.41

Elektros arba elektroninių lempų, fotoblyksčių vamzdžių arba vožtuvų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos; stiklo arba stiklo
gaminių gamybos ar karštojo apdirbimo mašinos
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flash bulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or
hot-working glass or glassware.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros arba elektroninių lempų, fotoblyksčių
Description:
vamzdžių arba vožtuvų su stikliniais gaubtais surinkimo
mašinos; stiklo arba stiklo gaminių gamybos ar karštojo
apdirbimo mašinos

728.42

Niekur kitur nepriskirtos gumos arba plastikų apdirbimo mašinos ir gaminių iš šių medžiagų gamybos mašinos
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos gumos arba plastikų
apdirbimo mašinos ir gaminių iš šių medžiagų
gamybos mašinos

Description:

Machinery for working rubber or plastics or for the
manufacture of products from these materials, n.e.s.

728.43

Niekur kitur nepriskirtos tabako paruošimo arba perdirbimo mašinos
Machinery for preparing or making up tobacco, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos tabako paruošimo arba
perdirbimo mašinos

Description:

Machinery for preparing or making up tobacco, n.e.s.
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Machinery for agglomerating, shaping or moulding
solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened
cements, plastering materials or other mineral products
in powder or paste form; machines for forming foundry
moulds of sand

Machines for assembling electric or electronic lamps,
tubes or valves or flash bulbs, in glass envelopes;
machines for manufacturing or hot-working glass or
glassware.
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728.44

Niekur kitur nepriskirti smulkinių plokščių arba statybinių medienos plaušo plokščių gamybos iš medienos arba iš kitų sumedėjusių
medžiagų presai ir kitos mašinos medienai arba kamštienai apdoroti
Presses for the manufacture of particle board or fibre building board of wood or other ligneous material and other machinery for
treating wood or cork, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti smulkinių plokščių arba
statybinių medienos plaušo plokščių gamybos iš
medienos arba iš kitų sumedėjusių medžiagų presai ir
kitos mašinos medienai arba kamštienai apdoroti

Description:

Presses for the manufacture of particle board or fibre
building board of wood or other ligneous material and
other machinery for treating wood or cork, n.e.s.

728.46

Niekur kitur nepriskirtos metalo apdirbimo mašinos (įskaitant elektros ričių vyniojimo mašinas)
Machinery for treating metal (including electric wire coil-winders), n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo apdirbimo mašinos
(įskaitant elektros ričių vyniojimo mašinas)

Description:

Machinery for treating metal (including electric wire
coil-winders), n.e.s.

728.47

Niekur kitur nepriskirti izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra bei jų dalys
Machinery and apparatus for isotopic separation and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti izotopų atskyrimo įrenginiai ir
aparatūra bei jų dalys

Description:

Machinery and apparatus for isotopic separation and
parts thereof, n.e.s.

728.49

Niekur kitur nepriskirti specialias funkcijas atliekantys mašinos ir mechaniniai įrenginiai
Machines and mechanical appliances having individual functions, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti specialias funkcijas atliekantys
mašinos ir mechaniniai įrenginiai

Description:

Machines and mechanical appliances having individual
functions, n.e.s.

728.5

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ir mechaninių įrenginių, klasifikuojamų 723.48, 727.21 ir 728.41 iki 728.49 pozicijose, dalys
Parts, n.e.s., of the machines and mechanical appliances of headings 723.48, 727.21 and 728.41 through 728.49

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų ir mechaninių
įrenginių, klasifikuojamų 723.48, 727.21 ir 728.41 iki
728.49 pozicijose, dalys

Description:

Parts, n.e.s., of the machines and mechanical
appliances of headings 723.48, 727.21 and 728.41
through 728.49

728.51

Mašinų, klasifikuojamų 728.41 pozicijoje, dalys
Parts for the machines of heading 728.41

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 728.41 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the machines of heading 728.41

728.52

Mašinų, klasifikuojamų 728.42 pozicijoje, dalys
Parts for the machines of heading 728.42

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 728.42 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the machines of heading 728.42
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728.53

Mašinų, klasifikuojamų 728.43 pozicijoje, dalys
Parts for the machines of heading 728.43

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų, klasifikuojamų 728.43 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the machines of heading 728.43

728.55

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 723.48, 727.21, 728.44, 728.46 ir 728.49 pozicijose, dalys
Parts, n.e.s., for the machines of headings 723.48, 727.21, 728.44, 728.46 and 728.49

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 723.48, Description:
727.21, 728.44, 728.46 ir 728.49 pozicijose, dalys

73

METALO APDIRBIMO MAŠINOS
Metalworking machinery

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

METALO APDIRBIMO MAŠINOS

Description:

Metalworking machinery

731

APDIRBIMO STAKLĖS, NUIMANČIOS DALĮ METALO AR KITOS MEDŽIAGOS
Machine tools working by removing metal or other material

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

APDIRBIMO STAKLĖS, NUIMANČIOS DALĮ METALO AR
KITOS MEDŽIAGOS

Description:

Machine tools working by removing metal or other
material

731.1

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų
pluoštais, ultragarsu, elektros iškrova, naudojant elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą arba plazmos lanką
Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge,
electro-chemical, electron beam, ionic beam or plasma-arc processes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti Description:
pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba
kitais šviesos ar fotonų pluoštais, ultragarsu, elektros
iškrova, naudojant elektrocheminius procesus,
elektronų pluoštą arba plazmos lanką

731.11

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų
pluoštais
....operated by laser or other light or photon beam processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti Description:
pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba
kitais šviesos ar fotonų pluoštais

731.12

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos ultragarsu
....operated by ultrasonic processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti Description:
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Parts, n.e.s., for the machines of headings 723.48,
727.21, 728.44, 728.46 and 728.49

Machine tools for working any material by removal of
material, by laser or other light or photon beam,
ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron
beam, ionic beam or plasma-arc processes

....operated by laser or other light or photon beam
processes

....operated by ultrasonic processes
419/601

SITC 4 red.

pašalinant dalį medžiagos ultragarsu
731.13

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos elektros iškrova
....operated by electro-discharge processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti Description:
pašalinant dalį medžiagos elektros iškrova

731.14

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos elektrocheminio proceso, elektronų pluošto arba
plazmos lanko pagalba
....operated by electro-chemical, electron beam, ionic beam or plasma-arc processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti Description:
pašalinant dalį medžiagos elektrocheminio proceso,
elektronų pluošto arba plazmos lanko pagalba

731.2

Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės mašinos ir daugiapozicinės staklės-automatai metalui apdirbti
Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines for working metal.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės mašinos ir Description:
daugiapozicinės staklės-automatai metalui apdirbti

731.21

Mechaninio apdirbimo centrai
Machining centres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mechaninio apdirbimo centrai

Description:

Machining centres

731.22

Blokinės konstrukcijos (vienpozicinės) metalo apdirbimo mašinos
Unit construction machines (single station)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Blokinės konstrukcijos (vienpozicinės) metalo
apdirbimo mašinos

Description:

Unit construction machines (single station)

731.23

Daugiapozicinės staklės-automatai metalui apdirbti
Multi-station transfer machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Daugiapozicinės staklės-automatai metalui apdirbti

Description:

Multi-station transfer machines

731.3

Metalo tekinimo staklės (išskyrus stakles, klasifikuojamas 731.1, 731.2 ir 733.9 pogrupiuose)
Lathes for removing metal (other than those of subgroup 731.1, 731.2 or 733.9)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo tekinimo staklės (išskyrus stakles,
klasifikuojamas 731.1, 731.2 ir 733.9 pogrupiuose)

Description:

Lathes for removing metal (other than those of
subgroup 731.1, 731.2 or 733.9)
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731.31

Skaitmeninio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo staklės
Horizontal lathes, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo horizontaliosios metalo tekinimo Description:
staklės

731.35

Skaitmeninio valdymo metalo tekinimo staklės
Other lathes, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo metalo tekinimo staklės

Description:

Other lathes, numerically controlled

731.37

Kitos horizontaliosios metalo tekinimo staklės
Other horizontal lathes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos horizontaliosios metalo tekinimo staklės

Description:

Other horizontal lathes

731.39

Niekur kitur nepriskirtos metalo tekinimo staklės
Lathes, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo tekinimo staklės

Description:

Lathes, n.e.s.

731.4

Linijinės agregatinės staklės; kitos metalo gręžimo ar ištekinimo staklės
Way-type unit head machines; other machine tools for drilling or boring

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Linijinės agregatinės staklės; kitos metalo gręžimo ar
ištekinimo staklės

Description:

Way-type unit head machines; other machine tools for
drilling or boring

731.41

Linijinės agregatinės staklės
Way-type unit head machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Linijinės agregatinės staklės

Description:

Way-type unit head machines

731.42

Kitos skaitmeninio valdymo metalo gręžimo staklės
Other drilling machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos skaitmeninio valdymo metalo gręžimo staklės

Description:

Other drilling machines, numerically controlled

731.43

Niekur kitur nepriskirtos metalo gręžimo staklės
Drilling machines, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo gręžimo staklės

Description:

Drilling machines, n.e.s.
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731.44

Kitos skaitmeninio valdymo metalo ištekinimo-frezavimo staklės
Other boring-milling machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos skaitmeninio valdymo metalo ištekinimofrezavimo staklės

Description:

Other boring-milling machines, numerically controlled

731.45

Niekur kitur nepriskirtos metalo ištekinimo-frezavimo staklės
Boring-milling machines, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo ištekinimo-frezavimo
staklės

Description:

Boring-milling machines, n.e.s.

731.46

Kitos ištekinimo staklės
Other boring machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos ištekinimo staklės

Description:

Other boring machines

731.5

Metalo frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo, nuimant dalį metalo, staklės (išskyrus tekinimo stakles, klasifikuojamas 731.3
pogrupyje, arba stakles, klasifikuojamas 731.1, 731.2 ir 731.4 pogrupiuose)
Machine tools for milling, threading or tapping by removing metal (other than the lathes of subgroup 731.3 or the machine tools of
subgroups 731.1, 731.2 or 731.4)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo,
nuimant dalį metalo, staklės (išskyrus tekinimo stakles,
klasifikuojamas 731.3 pogrupyje, arba stakles,
klasifikuojamas 731.1, 731.2 ir 731.4 pogrupiuose)

Description:

Machine tools for milling, threading or tapping by
removing metal (other than the lathes of subgroup
731.3 or the machine tools of subgroups 731.1, 731.2
or 731.4)

731.51

Skaitmeninio valdymo konsolinės frezavimo staklės
Milling machines, knee-type, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo konsolinės frezavimo staklės

Description:

Milling machines, knee-type, numerically controlled

731.52

Kitos konsolinės frezavimo staklės
Other knee-type milling machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos konsolinės frezavimo staklės

Description:

Other knee-type milling machines

731.53

Kitos skaitmeninio valdymo frezavimo staklės
Other milling machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos skaitmeninio valdymo frezavimo staklės

Description:

Other milling machines, numerically controlled
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731.54

Niekur kitur nepriskirtos frezavimo staklės
Milling machines, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos frezavimo staklės

Description:

Milling machines, n.e.s.

731.57

Kitos sriegių sriegimo arba įsriegimo staklės
Other threading or tapping machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos sriegių sriegimo arba įsriegimo staklės

Description:

Other threading or tapping machines

731.6

Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo arba kermetų apdailos staklės,
veikiančios naudojant šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo medžiagas (išskyrus krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ir
krumplių apdailos stakles, klasifikuojamas 731.7 pogrupyje)
Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal, sintered metal carbides or
cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products (other than gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing
machines of subgroup 731.7)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo,
honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo
arba kermetų apdailos staklės, veikiančios naudojant
šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo
medžiagas (išskyrus krumplių pjovimo, krumplių
šlifavimo ir krumplių apdailos stakles, klasifikuojamas
731.7 pogrupyje)

Description:

Machine tools for deburring, sharpening, grinding,
honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal,
sintered metal carbides or cermets by means of
grinding stones, abrasives or polishing products (other
than gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing
machines of subgroup 731.7)

731.61

Skaitmeninio valdymo metalo plokščių paviršių šlifavimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu
ne mažesnis kaip 0,01 mm
Flat-surface grinding machines, numerically controlled, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least
0.01 mm.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo metalo plokščių paviršių
šlifavimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas
bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01
mm

Description:

Flat-surface grinding machines, numerically controlled,
in which the positioning in any one axis can be set up
to an accuracy of at least 0.01 mm.

731.62

Neskaitmeninio valdymo plokščių paviršių šlifavimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne
mažesnis kaip 0,01 mm
Non-numerically controlled flat-surface grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at
least 0.01 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskaitmeninio valdymo plokščių paviršių šlifavimo
staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas bet kurios
vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm

Description:

Non-numerically controlled flat-surface grinding
machines, in which the positioning in any one axis can
be set up to an accuracy of at least 0.01 mm

731.63

Kitos skaitmeninio valdymo šlifavimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip
0,01 mm
Other grinding machines, numerically controlled, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01
mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kitos skaitmeninio valdymo šlifavimo staklės, kurių
padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies
atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm

731.64

Niekur kitur nepriskirtos metalo šlifavimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies atžvilgiu ne mažesnis kaip
0,01 mm
Grinding machines, n.e.s., in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01 mm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo šlifavimo staklės, kurių Description:
padėties nustatymo tikslumas bet kurios vienos ašies
atžvilgiu ne mažesnis kaip 0,01 mm

731.65

Skaitmeninio valdymo galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės
Sharpening (tool- or cutter-grinding) machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo galandimo (pjovimo arba kitų
įrankių šlifavimo) staklės

Description:

Sharpening (tool- or cutter-grinding) machines,
numerically controlled

731.66

Kitos galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo) staklės
Other sharpening (tool- or cutter-grinding) machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos galandimo (pjovimo arba kitų įrankių šlifavimo)
staklės

Description:

Other sharpening (tool- or cutter-grinding) machines

731.67

Honingavimo arba pritrynimo staklės
Honing or lapping machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Honingavimo arba pritrynimo staklės

Description:

Honing or lapping machines

731.69

Niekur kitur nepriskirtos išlajų pašalinimo, poliravimo ar kitos metalo, sukepinto metalo karbidų ar kermetų (metalo keramikos)
apdailos staklės, naudojančios šlifavimo akmenis, abrazyvines ar poliravimo medžiagas
Machine tools for deburring, polishing, or otherwise finishing metal, sintered metal carbides or cermets by means of grinding stones,
abrasives or polishing products, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos išlajų pašalinimo, poliravimo
ar kitos metalo, sukepinto metalo karbidų ar kermetų
(metalo keramikos) apdailos staklės, naudojančios
šlifavimo akmenis, abrazyvines ar poliravimo
medžiagas

Description:

Machine tools for deburring, polishing, or otherwise
finishing metal, sintered metal carbides or cermets by
means of grinding stones, abrasives or polishing
products, n.e.s.

731.7

Niekur kitur nepriskirtos išilginio drožimo, skersinio drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo,
krumplių apdailos, pjaustymo, atpjovimo ir kitos metalo, sukepinto metalo karbidų ar kermetų apdirbimo, pašalinant dalį medžiagos,
staklės
Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear-cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting off, and other
machine tools working by removing metal, sintered metal carbides or cermets, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos išilginio drožimo, skersinio
Description:
drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių
pjovimo, krumplių šlifavimo, krumplių apdailos,
pjaustymo, atpjovimo ir kitos metalo, sukepinto metalo

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Description:

Other grinding machines, numerically controlled, in
which the positioning in any one axis can be set up to
an accuracy of at least 0.01 mm
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any one axis can be set up to an accuracy of at least
0.01 mm

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching,
gear-cutting, gear grinding or gear finishing, sawing,
cutting off, and other machine tools working by
removing metal, sintered metal carbides or cermets, n.
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karbidų ar kermetų apdirbimo, pašalinant dalį
medžiagos, staklės

e.s.

731.71

Skersinio arba vertikaliojo drožimo staklės
Shaping or slotting machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skersinio arba vertikaliojo drožimo staklės

Description:

Shaping or slotting machines

731.73

Pratraukimo staklės
Broaching machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pratraukimo staklės

Description:

Broaching machines

731.75

Krumplių pjovimo, šlifavimo arba apdailos staklės
Gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Krumplių pjovimo, šlifavimo arba apdailos staklės

Description:

Gear-cutting, gear-grinding or gear-finishing machines

731.77

Pjaustymo ar nupjovimo staklės
Sawing or cutting-off machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pjaustymo ar nupjovimo staklės

Description:

Sawing or cutting-off machines

731.79

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepinto metalo karbidų ar kermetų (metalo keramikos) apdirbimo, nuimant dalį medžiagos, staklės
Machine tools for planning and other machine tools working by removing metal, sintered metal carbides or cermets, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepinto metalo
karbidų ar kermetų (metalo keramikos) apdirbimo,
nuimant dalį medžiagos, staklės

Description:

Machine tools for planning and other machine tools
working by removing metal, sintered metal carbides or
cermets, n.e.s.

733

METALO, SUKEPINTO METALO KARBIDŲ ARBA KERMETŲ (METALO KERAMIKOS) APDIRBIMO, NENUIMANT DALIES MEDŽIAGOS,
STAKLĖS
Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

METALO, SUKEPINTO METALO KARBIDŲ ARBA
KERMETŲ (METALO KERAMIKOS) APDIRBIMO,
NENUIMANT DALIES MEDŽIAGOS, STAKLĖS

Description:

Machine tools for working metal, sintered metal
carbides or cermets, without removing material

733.1

Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo, kirpimo,
skylių pramušimo arba iškirtimo staklės (įskaitant presus); niekur kitur nepriskirti metalo arba metalų karbidų apdorojimo presai
Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for
working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal
carbides, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės
(įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo,

Description:

Machine tools (including presses) for working metal by
forging, hammering or die-stamping; machine tools
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lyginimo, tiesinimo, kirpimo, skylių pramušimo arba
iškirtimo staklės (įskaitant presus); niekur kitur
nepriskirti metalo arba metalų karbidų apdorojimo
presai

(including presses) for working metal by bending,
folding, straightening, flattening, shearing, punching or
notching; presses for working metal or metal carbides,
n.e.s.

733.11

Metalo kalimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus) ir kūjai
Forging or die-stamping machines (including presses) and hammers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalo kalimo arba štampavimo staklės (įskaitant
presus) ir kūjai

Description:

Forging or die-stamping machines (including presses)
and hammers

733.12

Skaitmeninio valdymo metalo lenkimo, briaunų užlenkimo, lyginimo ar tiesinimo staklės (įskaitant presus)
Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses), numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo metalo lenkimo, briaunų
užlenkimo, lyginimo ar tiesinimo staklės (įskaitant
presus)

Description:

Bending, folding, straightening or flattening machines
(including presses), numerically controlled

733.13

Neskaitmeninio valdymo metalo lenkimo, briaunų užlenkimo, lyginimo ar tiesinimo staklės (įskaitant presus)
Bending, folding, straightening or flattening machines (including presses), not numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskaitmeninio valdymo metalo lenkimo, briaunų
užlenkimo, lyginimo ar tiesinimo staklės (įskaitant
presus)

Description:

Bending, folding, straightening or flattening machines
(including presses), not numerically controlled

733.14

Skaitmeninio valdymo metalo kirpimo staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotąsias skylių pramušimo ir kirpimo stakles
Shearing machines (including presses), other than combined punching and shearing machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo metalo kirpimo staklės (įskaitant Description:
presus), išskyrus kombinuotąsias skylių pramušimo ir
kirpimo stakles

733.15

Neskaitmeninio valdymo metalo kirpimo staklės (įskaitant presus), išskyrus kombinuotąsias skylių pramušimo ir kirpimo stakles
Shearing machines (including presses), other than combined punching and shearing machines, not numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskaitmeninio valdymo metalo kirpimo staklės
(įskaitant presus), išskyrus kombinuotąsias skylių
pramušimo ir kirpimo stakles

Description:

Shearing machines (including presses), other than
combined punching and shearing machines, not
numerically controlled

733.16

Skaitmeninio valdymo skylių pramušimo arba įkirtimo staklės (įskaitant presus), įskaitant kombinuotąsias skylių pramušimo ir kirpimo
stakles
Punching or notching machines (including presses), including combined punching and shearing machines, numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo skylių pramušimo arba įkirtimo
staklės (įskaitant presus), įskaitant kombinuotąsias
skylių pramušimo ir kirpimo stakles

Description:

Punching or notching machines (including presses),
including combined punching and shearing machines,
numerically controlled
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733.17

Neskaitmeninio valdymo skylių pramušimo arba įkirtimo staklės (įskaitant presus), įskaitant kombinuotąsias skylių pramušimo ir
kirpimo stakles
Punching or notching machines (including presses), including combined punching and shearing machines, not numerically controlled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neskaitmeninio valdymo skylių pramušimo arba
įkirtimo staklės (įskaitant presus), įskaitant
kombinuotąsias skylių pramušimo ir kirpimo stakles

Description:

Punching or notching machines (including presses),
including combined punching and shearing machines,
not numerically controlled

733.18

Niekur kitur nepriskirti metalo arba metalo karbidų apdirbimo presai
Presses for working metal or metal carbides, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti metalo arba metalo karbidų
apdirbimo presai

Description:

Presses for working metal or metal carbides, n.e.s.

733.9

Kitos metalo, sukepinto metalo karbidų arba kermetų (metalo keramikos) apdirbimo, nenuimant dalies medžiagos, staklės
Other machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos metalo, sukepinto metalo karbidų arba kermetų
(metalo keramikos) apdirbimo, nenuimant dalies
medžiagos, staklės

Description:

Other machine tools for working metal, sintered metal
carbides or cermets, without removing material

733.91

Traukimo staklės metalo strypams, vamzdžiams, profiliams, vielos arba panašiems gaminiams gaminti
Draw benches for bars, tubes, profiles, wire or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Traukimo staklės metalo strypams, vamzdžiams,
profiliams, vielos arba panašiems gaminiams gaminti

Description:

Draw benches for bars, tubes, profiles, wire or the like

733.93

Sriegių valcavimo staklės
Thread-rolling machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sriegių valcavimo staklės

Description:

Thread-rolling machines

733.95

Vielos apdirbimo staklės
Machines for working wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vielos apdirbimo staklės

Description:

Machines for working wire

733.99

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepinto metalo karbidų arba kermetų (metalo keramikos) apdirbimo, nenuimant dalies medžiagos,
staklės
Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepinto metalo
karbidų arba kermetų (metalo keramikos) apdirbimo,
nenuimant dalies medžiagos, staklės

Description:

Machine tools for working metal, sintered metal
carbides or cermets, without removing material, n.e.s.
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735

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS DALYS IR REIKMENYS, TINKAMI NAUDOTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIA STAKLĖMS,
KLASIFIKUOJAMOMS 731 IR 733 GRUPĖSE (ĮSKAITANT APDIRBAMŲ RUOŠINIŲ ARBA ĮRANKIŲ LAIKIKLIUS, ATSIVERIANČIĄSIAS
SRIEGIMO GALVUTES, DALIJIMO GALVUTES IR KITUS SPECIALIUOSIUS STAKLIŲ ĮTAISUS; VISŲ RŪŠIŲ RANKŲ DARBUI SKIRTŲ ĮRANKIŲ
LAIKIKLIAI
Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or principally with the machines falling within groups 731 and 733 (including work
or tool holders, self-opening die-heads, dividing heads and other special attachments for machine tools); tool holders for any type of
tool for working in the hand

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS DALYS IR REIKMENYS,
Description:
TINKAMI NAUDOTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIA
STAKLĖMS, KLASIFIKUOJAMOMS 731 IR 733 GRUPĖSE
(ĮSKAITANT APDIRBAMŲ RUOŠINIŲ ARBA ĮRANKIŲ
LAIKIKLIUS, ATSIVERIANČIĄSIAS SRIEGIMO GALVUTES,
DALIJIMO GALVUTES IR KITUS SPECIALIUOSIUS
STAKLIŲ ĮTAISUS; VISŲ RŪŠIŲ RANKŲ DARBUI SKIRTŲ
ĮRANKIŲ LAIKIKLIAI

735.1

Staklių ruošinių laikikliai, atsiveriančiosios sriegimo galvutės ir dalijimo galvutės; įrankių laikikliai
Work holders, self-opening die-heads and dividing heads for machine tools; tool holders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Staklių ruošinių laikikliai, atsiveriančiosios sriegimo
galvutės ir dalijimo galvutės; įrankių laikikliai

Description:

Work holders, self-opening die-heads and dividing
heads for machine tools; tool holders

735.11

Įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės
Tool holders and self-opening die-heads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės

Description:

Tool holders and self-opening die-heads

735.13

Apdirbamų ruošinių laikikliai
Work holders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdirbamų ruošinių laikikliai

Description:

Work holders

735.15

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai
Dividing heads and other special attachments for machine tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

Description:

Dividing heads and other special attachments for
machine tools

735.9

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis, klasifikuojamomis 731 ir 733 grupėse
Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or principally with the machine tools of groups 731 and 733

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami
naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis,
klasifikuojamomis 731 ir 733 grupėse

Description:

Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or
principally with the machine tools of groups 731 and
733
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735.91

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis, klasifikuojamomis 731 grupėje
....for machines of group 731

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami
naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis,
klasifikuojamomis 731 grupėje

Description:

....for machines of group 731

735.95

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis, klasifikuojamomis 733 grupėje
....for machines of group 733

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos dalys ir reikmenys, tinkami
naudoti vien tik arba daugiausia su staklėmis,
klasifikuojamomis 733 grupėje

Description:

....for machines of group 733

737

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS METALO APDIRBIMO MAŠINOS (IŠSKYRUS STAKLES) IR JŲ DALYS
Metalworking machinery (other than machine tools) and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS METALO APDIRBIMO
MAŠINOS (IŠSKYRUS STAKLES) IR JŲ DALYS

Description:

Metalworking machinery (other than machine tools)
and parts thereof, n.e.s.

737.1

Niekur kitur nepriskirti konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir liejimo mašinos, naudojami metalurgijoje arba liejininkystėje, ir jų dalys
Converters, ladles, ingot moulds and casting machines of a kind used in metallurgy or in metal foundries and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti konverteriai, liejimo kaušai,
luitadėžės ir liejimo mašinos, naudojami metalurgijoje
arba liejininkystėje, ir jų dalys

Description:

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines
of a kind used in metallurgy or in metal foundries and
parts thereof, n.e.s.

737.11

Konverteriai, luitadėžės ir liejimo kaušai
Converters, ingot moulds and ladles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Konverteriai, luitadėžės ir liejimo kaušai

Description:

Converters, ingot moulds and ladles

737.12

Liejimo mašinos
Casting machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liejimo mašinos

Description:

Casting machines

737.19

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts
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737.2

Metalo valcavimo staklynai ir valcai ar kitos jų dalys
Metal-rolling mills and rolls and other parts therefor

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo valcavimo staklynai ir valcai ar kitos jų dalys

Description:

Metal-rolling mills and rolls and other parts therefor

737.21

Metalo valcavimo staklynai
Metal-rolling mills

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalo valcavimo staklynai

Description:

Metal-rolling mills

737.29

Valcai ir kitos metalo valcavimo staklynų dalys
Rolls and other parts for metal-rolling mills

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Valcai ir kitos metalo valcavimo staklynų dalys

Description:

Rolls and other parts for metal-rolling mills

737.3

Elektros (įskaitant elektra kaitinamas dujas), lazerio ir kitos šviesos ar fotonų pluošto, ultragarso, elektronų pluošto, magnetinio impulso
ar plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, pritaikyti arba nepritaikyti pjaustymui; elektrinės metalų
arba sukepintų metalo karbidų karštojo purškimo mašinos ir aparatai; niekur kitur nepriskirtos jų dalys
Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma-arc
soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hotspraying of metals or sintered metal carbides; parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros (įskaitant elektra kaitinamas dujas), lazerio ir
Description:
kitos šviesos ar fotonų pluošto, ultragarso, elektronų
pluošto, magnetinio impulso ar plazmos lanku litavimo,
kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai,
pritaikyti arba nepritaikyti pjaustymui; elektrinės metalų
arba sukepintų metalo karbidų karštojo purškimo
mašinos ir aparatai; niekur kitur nepriskirtos jų dalys

737.31

Lituokliai ir litavimo pistoletai
Soldering irons and guns

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lituokliai ir litavimo pistoletai

Description:

Soldering irons and guns

737.32

Kitos kietojo arba minkštojo litavimo mašinos ir aparatai
Other brazing or soldering machines and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos kietojo arba minkštojo litavimo mašinos ir
aparatai

Description:

Other brazing or soldering machines and apparatus

737.33

Automatinės arba pusiau automatinės varžinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai
Machines and apparatus for resistance welding of metal, fully or partly automatic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Automatinės arba pusiau automatinės varžinio metalų
suvirinimo mašinos ir aparatai

737.34

Kitos varžinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai
Other machines and apparatus for resistance welding of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos varžinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai

Description:

Other machines and apparatus for resistance welding
of metal

737.35

Automatinės arba pusiau automatinės metalų suvirinimo elektros lanku (įskaitant plazmos lanką) mašinos ir aparatai
Machines and apparatus for arc (including plasma-arc) welding of metal, fully or partly automatic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automatinės arba pusiau automatinės metalų
suvirinimo elektros lanku (įskaitant plazmos lanką)
mašinos ir aparatai

Description:

Machines and apparatus for arc (including plasma-arc)
welding of metal, fully or partly automatic

737.36

Kitos metalų suvirinimo elektros lanku mašinos ir aparatai
Other machines and apparatus for arc welding of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos metalų suvirinimo elektros lanku mašinos ir
aparatai

Description:

Other machines and apparatus for arc welding of metal

737.37

Kitos mašinos ir aparatai
Other machines and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinos ir aparatai

Description:

Other machines and apparatus

737.39

Kitos mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 737.3 pogrupyje, dalys
Parts for the machines and apparatus of subgroup 737.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 737.3
pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the machines and apparatus of subgroup
737.3

737.4

Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai (išskyrus klasifikuojamus 737.3 pozicijoje), pritaikyti arba nepritaikyti
naudoti pjaustymui; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai; niekur kitur nepriskirtos dalys
Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting (other than those of subgroup 737.3);
gas-operated surface-tempering machines and appliances; parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir
aparatai (išskyrus klasifikuojamus 737.3 pozicijoje),
pritaikyti arba nepritaikyti naudoti pjaustymui; dujinės
paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai;
niekur kitur nepriskirtos dalys

Description:

Machinery and apparatus for soldering, brazing or
welding, whether or not capable of cutting (other than
those of subgroup 737.3); gas-operated surfacetempering machines and appliances; parts thereof,
n.e.s.
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Description:

Machines and apparatus for resistance welding of
metal, fully or partly automatic

431/601

SITC 4 red.

737.41

Rankiniai dujų degikliai
Hand-held blowpipes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai dujų degikliai

Description:

Hand-held blowpipes

737.42

Kitos dujinės mašinos ir aparatai
Other gas-operated machinery and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos dujinės mašinos ir aparatai

Description:

Other gas-operated machinery and apparatus

737.43

Kitos mašinos ir aparatai
Other machinery and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinos ir aparatai

Description:

Other machinery and apparatus

737.49

Mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 737.4 pogrupyje, dalys
Parts for the machinery and apparatus of subgroup 737.4

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 737.4 pogrupyje,
dalys

Description:

Parts for the machinery and apparatus of subgroup
737.4

74

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS BENDROSIOS PASKIRTIES PRAMONĖS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS MAŠINŲ
DALYS
General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS BENDROSIOS
PASKIRTIES PRAMONĖS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI
NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS MAŠINŲ DALYS

Description:

General industrial machinery and equipment, n.e.s., and
machine parts, n.e.s.

741

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ŠILDYMO IR ŠALDYMO ĮRANGA IR JOS DALYS
Heating and cooling equipment and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ŠILDYMO IR ŠALDYMO
ĮRANGA IR JOS DALYS

Description:

Heating and cooling equipment and parts thereof,
n.e.s.

741.2

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines
groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus; niekur kitur nepriskirtos dalys
Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical
ash dischargers and similar appliances; parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu
Description:
kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės
kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius
pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus; niekur kitur
nepriskirtos dalys
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741.21

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai
Furnace burners for liquid fuel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, degikliai

Description:

Furnace burners for liquid fuel

741.23

Kiti krosnių degikliai (įskaitant kombinuotuosius degiklius)
Other furnace burners (including combination burners)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti krosnių degikliai (įskaitant kombinuotuosius
degiklius)

Description:

Other furnace burners (including combination burners)

741.25

Mechaninės kūryklos, įskaitant groteles, pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus
Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mechaninės kūryklos, įskaitant groteles, pelenų
šalintuvus ir panašius įtaisus

Description:

Mechanical stokers, including their mechanical grates,
mechanical ash dischargers and similar appliances

741.28

Degiklių ir kitų įtaisų, klasifikuojamų 741.2 pogrupyje, dalyse
Parts for the burners and other articles of subgroup 741.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Degiklių ir kitų įtaisų, klasifikuojamų 741.2 pogrupyje,
dalyse

Description:

Parts for the burners and other articles of subgroup
741.2

741.3

Pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės ir pan., bei jų dalys
Industrial or laboratory furnaces and ovens, etc. and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės ir
pan., bei jų dalys

Description:

Industrial or laboratory furnaces and ovens, etc. and
parts thereof

741.31

Elektrinės varžinės krosnys ir orkaitės
Resistance-heated furnaces and ovens, electric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektrinės varžinės krosnys ir orkaitės

Description:

Resistance-heated furnaces and ovens, electric

741.32

Indukcinės arba dielektrinės krosnys ir orkaitės
Induction or dielectric furnaces and ovens

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Indukcinės arba dielektrinės krosnys ir orkaitės

Description:

Induction or dielectric furnaces and ovens
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741.33

Kitos elektrinės krosnys ir orkaitės
Other electric furnaces and ovens

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos elektrinės krosnys ir orkaitės

Description:

Other electric furnaces and ovens

741.34

Kiti indukcinio arba dielektrinio kaitinimo įrenginiai
Other induction or dielectric heating equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti indukcinio arba dielektrinio kaitinimo įrenginiai

Description:

Other induction or dielectric heating equipment

741.35

Kitų įrenginių, klasifikuojamų 741.31 – 741.34 pozicijose, dalys
Parts for the equipment of headings 741.31 through 741.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų įrenginių, klasifikuojamų 741.31 – 741.34
pozicijose, dalys

Description:

Parts for the equipment of headings 741.31 through
741.34

741.36

Neelektrinės krosnys ir orkaitės rūdoms, piritams arba metalams degti, lydyti arba kitaip karštai apdirbti
Furnaces and ovens for the roasting, melting or other heat-treatment of ores, pyrites or of metals, non-electric.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektrinės krosnys ir orkaitės rūdoms, piritams arba
metalams degti, lydyti arba kitaip karštai apdirbti

Description:

Furnaces and ovens for the roasting, melting or other
heat-treatment of ores, pyrites or of metals, nonelectric.

741.37

Neelektrinės kepyklų orkaitės (įskaitant sausainių kepimo orkaites)
Bakery ovens (including biscuit ovens), non-electric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektrinės kepyklų orkaitės (įskaitant sausainių
kepimo orkaites)

Description:

Bakery ovens (including biscuit ovens), non-electric

741.38

Kitos neelektrinės krosnys ir orkaitės (įskaitant atliekų deginimo krosnis)
Other non-electric furnaces and ovens (including incinerators)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos neelektrinės krosnys ir orkaitės (įskaitant atliekų
deginimo krosnis)

Description:

Other non-electric furnaces and ovens (including
incinerators)

741.39

Krosnių ir orkaičių, klasifikuojamų 741.36 – 741.38 pozicijose, dalys
Parts for the furnaces and ovens of headings 741.36 through 741.38

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Krosnių ir orkaičių, klasifikuojamų 741.36 – 741.38
pozicijose, dalys

Description:

Parts for the furnaces and ovens of headings 741.36
through 741.38
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741.4

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti šaldymo arba užšaldymo įrenginiai (elektriniai arba neelektriniai), išskyrus buitinius šaldytuvus ir šaldiklius;
šaldytuvų, šaldiklių ir kitų šaldymo ar užšaldymo įrenginių dalys
Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment (electric or other), other than household-type refrigerators and
freezers; parts of refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti šaldymo arba užšaldymo
įrenginiai (elektriniai arba neelektriniai), išskyrus
buitinius šaldytuvus ir šaldiklius; šaldytuvų, šaldiklių ir
kitų šaldymo ar užšaldymo įrenginių dalys

Description:

Refrigerators, freezers and other refrigerating or
freezing equipment (electric or other), other than
household-type refrigerators and freezers; parts of
refrigerators, freezers and other refrigerating or
freezing equipment

741.43

Šaldymo arba užšaldymo kameros (išskyrus buitines), spintelės, šaldytuvai-vitrinos ir panašūs baldų pavidalo šaldytuvai ir šaldikliai
Refrigerating or freezing chests (other than household-type), cabinets, display counters, showcases and similar refrigerating or freezing
furniture

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šaldymo arba užšaldymo kameros (išskyrus buitines),
spintelės, šaldytuvai-vitrinos ir panašūs baldų pavidalo
šaldytuvai ir šaldikliai

Description:

Refrigerating or freezing chests (other than householdtype), cabinets, display counters, showcases and similar
refrigerating or freezing furniture

741.45

Kita šaldymo arba užšaldymo įranga; šilumos siurbliai
Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita šaldymo arba užšaldymo įranga; šilumos siurbliai

Description:

Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps

741.49

Šaldytuvų, šaldiklių ir kitų šaldymo arba užšaldymo įrenginių (elektrinių arba neelektrinių) dalys
Parts of refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment (electric or other)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šaldytuvų, šaldiklių ir kitų šaldymo arba užšaldymo
įrenginių (elektrinių arba neelektrinių) dalys

Description:

Parts of refrigerators, freezers and other refrigerating
or freezing equipment (electric or other)

741.5

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant
kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama; jų dalys
Air-conditioning machines comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those
machines in which the humidity cannot be separately regulated; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio
varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei
drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius,
kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama; jų dalys

Description:

Air-conditioning machines comprising a motor-driven
fan and elements for changing the temperature and
humidity, including those machines in which the
humidity cannot be separately regulated; parts thereof

741.51

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant
kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojami, montuojami languose arba sienose, viename korpuse ar „modulinės
sistemos“,
....window or wall-types, self-contained or "split-system"

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio
varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei
drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius,
kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojami,

Description:

....window or wall-types, self-contained or "splitsystem"
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montuojami languose arba sienose, viename korpuse
ar „modulinės sistemos“,
741.55

Kiti oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų,
įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama
....other air-conditioning machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio
varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei
drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius,
kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama

Description:

....other air-conditioning machines

741.59

Oro kondicionavimo įrenginių, klasifikuojamų 741.5 pogrupyje, dalys
Parts for the air-conditioning machines of subgroup 741.5

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrenginių, klasifikuojamų 741.5
pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the air-conditioning machines of subgroup
741.5

741.7

Dujų generatoriai, distiliavimo arba reaktifikavimo įrenginiai, šilumokaičiai ir oro arba dujų suskystinimo mašinos
Gas generators, distilling or rectifying plant, heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dujų generatoriai, distiliavimo arba reaktifikavimo
įrenginiai, šilumokaičiai ir oro arba dujų suskystinimo
mašinos

Description:

Gas generators, distilling or rectifying plant, heatexchange units and machinery for liquefying air or
other gases

741.71

Dujų arba vandens dujų generatoriai su valytuvais arba be jų; acetileno ir panašių iš vandens gaminamų dujų generatoriai su valytuvais
arba be jų
Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas
generators, with or without their purifiers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujų arba vandens dujų generatoriai su valytuvais arba Description:
be jų; acetileno ir panašių iš vandens gaminamų dujų
generatoriai su valytuvais arba be jų

741.72

Generatorių, klasifikuojamų 741.71 pozicijoje, dalys
Parts for the generators of heading 741.71

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Generatorių, klasifikuojamų 741.71 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the generators of heading 741.71

741.73

Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
Distilling or rectifying plant

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai

Description:

Distilling or rectifying plant
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741.74

Šilumokaičiai
Heat-exchange units

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šilumokaičiai

Description:

Heat-exchange units

741.75

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos
Machinery for liquefying air or other gases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos

Description:

Machinery for liquefying air or other gases

741.8

Kitos mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra, naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais, su
temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, išskyrus buitinę techniką; neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai
Other machinery, plant and similar laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a
process involving a change of temperature, not being machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or
storage water-heaters, non-electric

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai
Description:
įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra, naudojami
medžiagoms apdoroti įvairiais, su temperatūros
pokyčiu susijusiais, procesais, išskyrus buitinę techniką;
neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens
šildytuvai

741.81

Dujiniai tekančio vandens šildytuvai
Instantaneous gas water-heaters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujiniai tekančio vandens šildytuvai

Description:

Instantaneous gas water-heaters

741.82

Kiti neelektriniai tekančio arba netekančio vandens šildytuvai
Other instantaneous or storage water-heaters, non-electric

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti neelektriniai tekančio arba netekančio vandens
šildytuvai

Description:

Other instantaneous or storage water-heaters, nonelectric

741.83

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai
Medical, surgical or laboratory sterilizers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai
sterilizatoriai

Description:

Medical, surgical or laboratory sterilizers

741.84

Žemės ūkio produktų džiovyklos
Driers for agricultural products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemės ūkio produktų džiovyklos

Description:

Driers for agricultural products
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741.85

Medienos, popieriaus masės, popieriaus ir kartono džiovyklos
Driers for wood, paper pulp, paper or paperboard

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Medienos, popieriaus masės, popieriaus ir kartono
džiovyklos

Description:

Driers for wood, paper pulp, paper or paperboard

741.86

Niekur kitur nepriskirtos džiovyklos
Driers, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos džiovyklos

Description:

Driers, n.e.s.

741.87

Karštų gėrimų paruošimo ar maisto virimo arba šildymo mašinos
Machinery for making hot drinks or for cooking or heating food

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Karštų gėrimų paruošimo ar maisto virimo arba
šildymo mašinos

Description:

Machinery for making hot drinks or for cooking or
heating food

741.89

Kiti pramoninių ar laboratorinių mašinų įrenginiai
Other machinery, plant or equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pramoninių ar laboratorinių mašinų įrenginiai

Description:

Other machinery, plant or equipment

741.9

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 741.73 – 741.89 pozicijose, dalys
Parts, n.e.s., for the machinery of headings 741.73 through 741.89

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų, klasifikuojamų 741.73
– 741.89 pozicijose, dalys

Description:

Parts, n.e.s., for the machinery of headings 741.73
through 741.89

742

SKYSČIŲ SIURBLIAI, SU ĮMONTUOTAIS MATUOKLIAIS ARBA BE JŲ; SKYSČIŲ KELTUVAI; SKYSČIŲ SIURBLIŲ IR SKYSČIŲ KELTUVŲ DALYS
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators; parts for such pumps and liquid elevators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SKYSČIŲ SIURBLIAI, SU ĮMONTUOTAIS MATUOKLIAIS
ARBA BE JŲ; SKYSČIŲ KELTUVAI; SKYSČIŲ SIURBLIŲ IR
SKYSČIŲ KELTUVŲ DALYS

Description:

Pumps for liquids, whether or not fitted with a
measuring device; liquid elevators; parts for such
pumps and liquid elevators

742.1

Siurbliai su įmontuotais arba įmontuotinais matuokliais
Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siurbliai su įmontuotais arba įmontuotinais matuokliais Description:
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Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring
device
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742.11

Degalų arba tepalų skirstomieji siurbliai, naudojami degalinėse arba garažuose, su įmontuotais arba įmontuotinais matuokliais
Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling stations or in garages, fitted or designed to be fitted with a
measuring device.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Degalų arba tepalų skirstomieji siurbliai, naudojami
degalinėse arba garažuose, su įmontuotais arba
įmontuotinais matuokliais

Description:

Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type
used in filling stations or in garages, fitted or designed
to be fitted with a measuring device.

742.19

Kiti siurbliai su įmontuotais arba įmontuotinais matuokliais
Other pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti siurbliai su įmontuotais arba įmontuotinais
matuokliais

Description:

Other pumps fitted or designed to be fitted with a
measuring device

742.2

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba aušalų siurbliai
Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba aušalų
siurbliai

Description:

Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal
combustion piston engines

742.3

Betono siurbliai
Concrete pumps

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Betono siurbliai

Description:

Concrete pumps

742.4

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai siurbliai
Reciprocating positive displacement pumps, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai siurbliai

Description:

Reciprocating positive displacement pumps, n.e.s.

742.5

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai rotoriniai siurbliai
Rotary positive displacement pumps, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti stūmokliniai rotoriniai siurbliai

Description:

Rotary positive displacement pumps, n.e.s.

742.6

Niekur kitur nepriskirti išcentriniai siurbliai
Centrifugal pumps, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti išcentriniai siurbliai

Description:

Centrifugal pumps, n.e.s.
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742.7

Niekur kitur nepriskirti skysčių siurbliai; skysčių keltuvai
Pumps for liquids, n.e.s., and liquid elevators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti skysčių siurbliai; skysčių keltuvai Description:

742.71

Niekur kitur nepriskirti skysčių siurbliai
Pumps for liquids, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti skysčių siurbliai

Description:

Pumps for liquids, n.e.s.

742.75

Skysčių keltuvai
Liquid elevators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių keltuvai

Description:

Liquid elevators

742.9

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų, klasifikuojamų 742 grupėje, dalys
Parts of the pumps and liquid elevators of group 742

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skysčių siurblių ir skysčių keltuvų, klasifikuojamų 742
grupėje, dalys

Description:

Parts of the pumps and liquid elevators of group 742

742.91

Skysčių siurblių, klasifikuojamų 742 grupėje, dalys
....of pumps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių siurblių, klasifikuojamų 742 grupėje, dalys

Description:

....of pumps

742.95

Skysčių keltuvų, klasifikuojamų 742 grupėje, dalys
....of liquid elevators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių keltuvų, klasifikuojamų 742 grupėje, dalys

Description:

....of liquid elevators

743

SIURBLIAI (IŠSKYRUS SKYSČIŲ SIURBLIUS), ORO ARBA KITŲ DUJŲ KOMPRESORIAI IR VENTILIATORIAI; VENTILIACIJOS ARBA
RECIRKULIACIJOS GAUBTAI (TRAUKOS SPINTOS) SU ĮMONTUOTU VENTILIATORIUMI, SU FILTRAIS ARBA BE FILTRŲ; CENTRIFUGOS;
FILTRAVIMO IR VALYMO APARATAI; JŲ DALYS
Pumps (other than pumps for liquids), air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan,
whether or not fitted with filters; centrifuges; filtering or purifying apparatus; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SIURBLIAI (IŠSKYRUS SKYSČIŲ SIURBLIUS), ORO ARBA Description:
KITŲ DUJŲ KOMPRESORIAI IR VENTILIATORIAI;
VENTILIACIJOS ARBA RECIRKULIACIJOS GAUBTAI
(TRAUKOS SPINTOS) SU ĮMONTUOTU
VENTILIATORIUMI, SU FILTRAIS ARBA BE FILTRŲ;
CENTRIFUGOS; FILTRAVIMO IR VALYMO APARATAI; JŲ
DALYS
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Pumps for liquids, n.e.s., and liquid elevators

Pumps (other than pumps for liquids), air or other gas
compressors and fans; ventilating or recycling hoods
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743.1

Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu
ventiliatoriumi (išskyrus virtuvines traukos spintas)
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors, ventilating or recycling hoods (other than cooker hoods) incorporating a fan

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų
Description:
kompresoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai
(traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi (išskyrus
virtuvines traukos spintas)

743.11

Vakuuminiai siurbliai
Vacuum pumps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vakuuminiai siurbliai

Description:

Vacuum pumps

743.13

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai
Hand- or foot-operated air pumps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai arba kojiniai oro siurbliai

Description:

Hand- or foot-operated air pumps

743.15

Šaldymo įrenginiuose naudojami kompresoriai
Compressors of a kind used in refrigerating equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šaldymo įrenginiuose naudojami kompresoriai

Description:

Compressors of a kind used in refrigerating equipment

743.17

Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais
Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant
važiuoklės su ratais

Description:

Air compressors mounted on a wheeled chassis for
towing

743.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

743.4

Ventiliatoriai ir virtuvinės traukos spintos su įmontuotu ventiliatoriumi
Fans and cooker hoods incorporating a fan

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ventiliatoriai ir virtuvinės traukos spintos su įmontuotu Description:
ventiliatoriumi
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Air or vacuum pumps, air or other gas compressors,
ventilating or recycling hoods (other than cooker
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Fans and cooker hoods incorporating a fan
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743.41

Staliniai, grindiniai, sieniniai, montuojami languose, ant lubų arba ant stogų ventiliatoriai su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne
didesnė kaip 125 W,
Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans with self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Staliniai, grindiniai, sieniniai, montuojami languose, ant Description:
lubų arba ant stogų ventiliatoriai su įmontuotu elektros
varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W,

743.43

Kiti ventiliatoriai
Other fans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti ventiliatoriai

Description:

Other fans

743.45

Traukos spintos, kurių didžiausias horizontaliosios kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm
Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Traukos spintos, kurių didžiausias horizontaliosios
kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm

Description:

Hoods having a maximum horizontal side not
exceeding 120 cm

743.5

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos (įskaitant išcentrinius (centrifuginius) džiovintuvus)
Centrifuges (including centrifugal driers), n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos (įskaitant
išcentrinius (centrifuginius) džiovintuvus)

Description:

Centrifuges (including centrifugal driers), n.e.s.

743.51

Grietinėlės separatoriai
Cream separators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grietinėlės separatoriai

Description:

Cream separators

743.55

Drabužių džiovintuvai
Clothes driers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužių džiovintuvai

Description:

Clothes driers

743.59

Kitos centrifugos
Other centrifuges

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos centrifugos

Description:

Other centrifuges
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Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans with selfcontained electric motor of an output not exceeding
125 W.
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743.6

Skysčių arba dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skysčių arba dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir Description:
aparatai

743.61

Vandens filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
....for filtering or purifying water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandens filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai Description:

743.62

Gėrimų, išskyrus vandenį, filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
....for filtering or purifying beverages other than water

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gėrimų, išskyrus vandenį, filtravimo arba gryninimo
įrenginiai ir aparatai

Description:

....for filtering or purifying beverages other than water

743.63

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
Oil or petrol filters for internal combustion engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

Description:

Oil or petrol filters for internal combustion engines

743.64

Vidaus degimo variklių oro filtrai
Intake air filters for internal combustion engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių oro filtrai

Description:

Intake air filters for internal combustion engines

743.67

Niekur kitur nepriskirti skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
....for liquids, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti skysčių filtravimo arba
gryninimo įrenginiai ir aparatai

Description:

....for liquids, n.e.s.

743.69

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai
....for gases, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo
įrenginiai ir aparatai

Description:

....for gases, n.e.s.
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Filtering or purifying machinery and apparatus, for
liquids or gases

....for filtering or purifying water
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743.8

Siurblių, kompresorių, vėdintuvų ir traukos spintų, klasifikuojamų 743.1 ir 743.4 pogrupiuose, dalys
Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of subgroups 743.1 and 743.4

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Siurblių, kompresorių, vėdintuvų ir traukos spintų,
klasifikuojamų 743.1 ir 743.4 pogrupiuose, dalys

Description:

Parts for the pumps, compressors, fans and hoods of
subgroups 743.1 and 743.4

743.9

Įrenginių ir aparatų, klasifikuojamų 743.5 ir 743.6 pogrupiuose, dalys
Parts of the machines and apparatus of subgroups 743.5 and 743.6

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įrenginių ir aparatų, klasifikuojamų 743.5 ir 743.6
pogrupiuose, dalys

Description:

Parts of the machines and apparatus of subgroups
743.5 and 743.6

743.91

Centrifugų (įskaitant išcentrinius (centrifuginius) džiovintuvus), klasifikuojamų 743.5 pogrupyje, dalys
....of centrifuges (including centrifugal driers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Centrifugų (įskaitant išcentrinius (centrifuginius)
džiovintuvus), klasifikuojamų 743.5 pogrupyje, dalys

Description:

....of centrifuges (including centrifugal driers)

743.95

Filtravimo ar gryninimo įrenginių ir aparatų klasifikuojamų 743.6 pogrupyje, dalys
....of filtering or purifying machinery and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Filtravimo ar gryninimo įrenginių ir aparatų
klasifikuojamų 743.6 pogrupyje, dalys

Description:

....of filtering or purifying machinery and apparatus

744

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MECHANINIAI KROVIMO ĮRENGINIAI IR JŲ DALYS
Mechanical handling equipment and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MECHANINIAI KROVIMO
ĮRENGINIAI IR JŲ DALYS

Description:

Mechanical handling equipment and parts thereof,
n.e.s.

744.1

Vežimėliai, naudojami gamyklose, sandėliuose, prieplaukose ir oro uostuose prekėms trumpais atstumais pervežti; vilkikai, naudojami
geležinkelio stočių platformose; niekur kitur nepriskirtos minėtų transporto priemonių dalys
Works trucks, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for the short-distance transport of goods; tractors of the
type used on railway station platforms; parts, n.e.s., of the foregoing vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vežimėliai, naudojami gamyklose, sandėliuose,
prieplaukose ir oro uostuose prekėms trumpais
atstumais pervežti; vilkikai, naudojami geležinkelio
stočių platformose; niekur kitur nepriskirtos minėtų
transporto priemonių dalys

Description:

Works trucks, of the type used in factories, warehouses,
dock areas or airports for the short-distance transport
of goods; tractors of the type used on railway station
platforms; parts, n.e.s., of the foregoing vehicles

744.11

Savaeigiai elektriniai krautuvai su įrengtais kėlimo ar krovimo įrenginiais
Self-propelled trucks powered by an electric motor, fitted with lifting or handling equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Savaeigiai elektriniai krautuvai su įrengtais kėlimo ar

Description:

Self-propelled trucks powered by an electric motor,
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krovimo įrenginiais

fitted with lifting or handling equipment

744.12

Kiti savaeigiai krautuvai su įrengtais kėlimo ar krovimo įrenginiais
Other self-propelled trucks fitted with lifting or handling equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti savaeigiai krautuvai su įrengtais kėlimo ar krovimo
įrenginiais

Description:

Other self-propelled trucks fitted with lifting or
handling equipment

744.13

Kiti vežimėliai su įrengtais kėlimo ar krovimo įrenginiais
Other works trucks fitted with lifting or handling equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti vežimėliai su įrengtais kėlimo ar krovimo įrenginiais Description:

744.14

Savaeigiai elektriniai vežimėliai be kėlimo ar krovimo įrenginių
Works trucks, electrical, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Savaeigiai elektriniai vežimėliai be kėlimo ar krovimo
įrenginių

Description:

Works trucks, electrical, self-propelled, not fitted with
lifting or handling equipment

744.15

Kiti savaeigiai vežimėliai be kėlimo arba krovimo įrenginių; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose
Other self-propelled works trucks, not fitted with lifting or handling equipment; tractors of the type used on railway station platforms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti savaeigiai vežimėliai be kėlimo arba krovimo
įrenginių; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių
platformose

Description:

Other self-propelled works trucks, not fitted with lifting
or handling equipment; tractors of the type used on
railway station platforms

744.19

Vėžimėlių ir vilkikų, klasifikuojamų 744.14 ir 744.15 pozicijose, dalys
Parts of the trucks and tractors of headings 744.14 and 744.15

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vėžimėlių ir vilkikų, klasifikuojamų 744.14 ir 744.15
pozicijose, dalys

Description:

Parts of the trucks and tractors of headings 744.14 and
744.15

744.2

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai (išskyrus skipinius keltuvus arba keltuvus naudojamus transporto priemonėms pakelti); gervės ir
gerviniai suktuvai
Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles); winches and capstans

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai (išskyrus skipinius
keltuvus arba keltuvus naudojamus transporto
priemonėms pakelti); gervės ir gerviniai suktuvai

Description:

Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists
of a kind used for raising vehicles); winches and
capstans

744.21

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai (išskyrus skipinius keltuvus arba keltuvus naudojamus transporto priemonėms pakelti)
Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists of a kind used for raising vehicles).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skridininiai skrysčiai ir keltuvai (išskyrus skipinius
keltuvus arba keltuvus naudojamus transporto

Description:

Pulley tackle and hoists (other than skip hoists or hoists
of a kind used for raising vehicles).
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priemonėms pakelti)
744.25

Kitos gervės; gerviniai suktuvai
Other winches; capstans

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos gervės; gerviniai suktuvai

Description:

Other winches; capstans

744.3

Laivų derikai (strėliniai kranai); kranai (įskaitant lyninius kranus); mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai ir vežimėliai
su įrengtais kėlimo kranais
Ships' derricks; cranes (including cable cranes); mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laivų derikai (strėliniai kranai); kranai (įskaitant lyninius
kranus); mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai
transporteriai ir vežimėliai su įrengtais kėlimo kranais

Description:

Ships' derricks; cranes (including cable cranes); mobile
lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted
with a crane

744.31

Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis konstrukcijomis
Overhead travelling cranes on fixed support

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiltiniai kranai su stacionariomis atraminėmis
konstrukcijomis

Description:

Overhead travelling cranes on fixed support

744.32

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinėmis važiuoklėmis ir apžarginiai transporteriai
Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mobiliosios kėlimo konstrukcijos su ratinėmis
važiuoklėmis ir apžarginiai transporteriai

Description:

Mobile lifting frames on tyres and straddle carriers

744.33

Kiti tiltiniai kranai, pakrautuvai, ožiniai kranai, tiltiniai kranai ir kitos mobiliosios kėlimo konstrukcijos
Other overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes and other mobile lifting frames

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti tiltiniai kranai, pakrautuvai, ožiniai kranai, tiltiniai
kranai ir kitos mobiliosios kėlimo konstrukcijos

Description:

Other overhead travelling cranes, transporter cranes,
gantry cranes, bridge cranes and other mobile lifting
frames

744.34

Bokštiniai kranai
Tower cranes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bokštiniai kranai

Description:

Tower cranes

744.35

Portaliniai ar platforminiai strėliniai kranai
Portal or pedestal jib cranes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Portaliniai ar platforminiai strėliniai kranai

Description:

Portal or pedestal jib cranes
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744.37

Kitos savaeigės mašinos
Other machinery, self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos savaeigės mašinos

Description:

Other machinery, self-propelled

744.39

Kitos nesavaeigės mašinos
Other machinery, not self-propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos nesavaeigės mašinos

Description:

Other machinery, not self-propelled

744.4

Kėlikliai; transporto priemonių kėlikliai
Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kėlikliai; transporto priemonių kėlikliai

Description:

Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles

744.41

Stacionarios pakėlimo sistemos, naudojamos garažuose
Built-in jacking systems of a type used in garages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stacionarios pakėlimo sistemos, naudojamos
garažuose

Description:

Built-in jacking systems of a type used in garages

744.43

Kiti hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai
Other jacks and hoists, hydraulic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti hidrauliniai kėlikliai ir keltuvai

Description:

Other jacks and hoists, hydraulic

744.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

744.7

Tolydžiojo veikimo prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai
Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tolydžiojo veikimo prekių arba medžiagų keltuvai ir
konvejeriai

Description:

Continuous-action elevators and conveyors, for goods
or materials

744.71

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai
Pneumatic elevators and conveyers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pneumatiniai keltuvai ir konvejeriai

Description:

Pneumatic elevators and conveyers
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744.72

Tolydžiojo veikimo specialieji požemio darbų keltuvai ir konvejeriai
Other continuous-action elevators and conveyors, specially designed for underground use

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tolydžiojo veikimo specialieji požemio darbų keltuvai ir Description:
konvejeriai

744.73

Kiti tolydžiojo veikimo kaušiniai keltuvai ir konvejeriai
Other continuous-action elevators and conveyors, bucket-type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti tolydžiojo veikimo kaušiniai keltuvai ir konvejeriai

Description:

Other continuous-action elevators and conveyors,
bucket-type

744.74

Kiti tolydžiojo veikimo juostiniai keltuvai ir konvejeriai
Other continuous-action elevators and conveyors, belt-type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti tolydžiojo veikimo juostiniai keltuvai ir konvejeriai

Description:

Other continuous-action elevators and conveyors, belttype

744.79

Niekur kitur nepriskirti tolydžiojo veikimo prekių arba medžiagų keltuvai ir konvejeriai
Continuous-action elevators and conveyers for goods or materials, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti tolydžiojo veikimo prekių arba
medžiagų keltuvai ir konvejeriai

Description:

Continuous-action elevators and conveyers for goods
or materials, n.e.s.

744.8

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
Lifting, handling, loading or unloading machinery, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos kėlimo, krovimo, pakrovimo
arba iškrovimo mašinos

Description:

Lifting, handling, loading or unloading machinery, n.e.s.

744.81

Liftai ir skipiniai keltuvai
Lifts and skip hoists

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liftai ir skipiniai keltuvai

Description:

Lifts and skip hoists

744.85

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai
Escalators and moving walkways

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

Description:

Escalators and moving walkways
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744.89

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos
Other lifting, handling, loading or unloading machinery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo
mašinos

Description:

Other lifting, handling, loading or unloading machinery

744.9

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 744.11, 744.12, 744.13 pozicijose ir 744.2, 744.4, 744.7 ir
744.8 pogrupiuose
Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 744.11, 744.12, 744.13 and subgroups 744.2, 744.4, 744.7 and
744.8

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia
mašinoms, klasifikuojamoms 744.11, 744.12, 744.13
pozicijose ir 744.2, 744.4, 744.7 ir 744.8 pogrupiuose

Description:

Parts suitable for use solely or principally with the
machinery of headings 744.11, 744.12, 744.13 and
subgroups 744.2, 744.4, 744.7 and 744.8

744.91

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 744.2 ir 744.4 pogrupiuose
....of machinery of subgroups 744.2 and 744.4

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 744.2 ir 744.4 pogrupiuose

Description:

....of machinery of subgroups 744.2 and 744.4

744.92

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 744.11, 744.12 ir 744.13 pozicijose
....of machinery of headings 744.11, 744.12 and 744.13

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 744.11, 744.12 ir 744.13 pozicijose

Description:

....of machinery of headings 744.11, 744.12 and 744.13

744.93

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia liftams, skipiniams keltuvams arba eskalatoriams
....of lifts, skip hoists or escalators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia liftams,
skipiniams keltuvams arba eskalatoriams

Description:

....of lifts, skip hoists or escalators

744.94

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia kitoms kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinoms, klasifikuojamoms 744.7 ir
744.8 pogrupiuose
....of other lifting, handling, loading or unloading machinery of subgroups 744.7 and 744.8

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia kitoms
kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinoms,
klasifikuojamoms 744.7 ir 744.8 pogrupiuose

Description:

....of other lifting, handling, loading or unloading
machinery of subgroups 744.7 and 744.8

745

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS NEELEKTRINĖS MAŠINOS, ĮRANKIAI IR MECHANINIAI APARATAI BEI JŲ DALYS
Non-electrical machinery, tools and mechanical apparatus and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS NEELEKTRINĖS

Description:

Non-electrical machinery, tools and mechanical
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MAŠINOS, ĮRANKIAI IR MECHANINIAI APARATAI BEI JŲ
DALYS

apparatus and parts thereof, n.e.s.

745.1

Rankiniai įrankiai, pneumatiniai arba su įmontuotu neelektriniu varikliu, ir jų dalys
Tools for working in the hand, pneumatic or with self-contained non-electric motor and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai įrankiai, pneumatiniai arba su įmontuotu
neelektriniu varikliu, ir jų dalys

Description:

Tools for working in the hand, pneumatic or with selfcontained non-electric motor and parts thereof

745.11

Rankiniai pneumatiniai įrankiai
Tools for working in the hand, pneumatic

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai pneumatiniai įrankiai

Description:

Tools for working in the hand, pneumatic

745.12

Rankiniai įrankiai su įmontuotu neelektriniu varikliu
Tools for working in the hand, with self-contained non-electric motor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai įrankiai su įmontuotu neelektriniu varikliu

Description:

Tools for working in the hand, with self-contained nonelectric motor

745.19

Įrankių, klasifikuojamų 745.1 pogrupyje, dalys
Parts of the tools of subgroup 745.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrankių, klasifikuojamų 745.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the tools of subgroup 745.1

745.2

Indų plovimo mašinos (išskyrus buitines); butelių arba kitų talpyklų valymo arba džiovinimo mašinos; butelių, skardinių, dėžių, maišų
arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos; kitos pakavimo arba vyniojimo
mašinos); gėrimų gazavimo mašinos; jų dalys
Dishwashing machines (other than household-type); machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling,
closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans, boxes, bags, or other containers; other packing or wrapping machinery; machinery
for aerating beverages; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Indų plovimo mašinos (išskyrus buitines); butelių arba
kitų talpyklų valymo arba džiovinimo mašinos; butelių,
skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo,
uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių
pritvirtinimo) mašinos; kitos pakavimo arba vyniojimo
mašinos); gėrimų gazavimo mašinos; jų dalys

Description:

Dishwashing machines (other than household-type);
machinery for cleaning or drying bottles or other
containers; machinery for filling, closing, sealing,
capsuling or labeling bottles, cans, boxes, bags, or
other containers; other packing or wrapping
machinery; machinery for aerating beverages; parts
thereof

745.21

Nebuitinės indų plovimo mašinos
Dishwashing machines (other than household-type)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nebuitinės indų plovimo mašinos

Description:

Dishwashing machines (other than household-type)
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745.23

Butelių arba kitų talpyklų valymo arba džiovinimo įrenginiai
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Butelių arba kitų talpyklų valymo arba džiovinimo
įrenginiai

Description:

Machinery for cleaning or drying bottles or other
containers

745.27

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

745.29

Įrenginių, klasifikuojamų 745.2 pogrupyje ir 775.3 pozicijoje, dalys
Parts of the machinery of subgroup 745.2 and heading 775.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrenginių, klasifikuojamų 745.2 pogrupyje ir 775.3
pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the machinery of subgroup 745.2 and heading
775.3

745.3

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba
kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai; jų dalys
Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines;
weighing-machine weights of all kinds; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne
mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus
veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų
rūšių svėrimo įrenginių svareliai; jų dalys

Description:

Weighing machinery (excluding balances of a
sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated
counting or checking machines; weighing-machine
weights of all kinds; parts thereof

745.31

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg, svarstykles žmonėms sverti ir buitines svarstykles), įskaitant
pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius
Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better, personal weighing-machines and household scales),
including weight-operated counting and checking machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne
mažesnis kaip 5 cg, svarstykles žmonėms sverti ir
buitines svarstykles), įskaitant pagal svėrimo rezultatus
veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius

Description:

Weighing machinery (excluding balances of a
sensitivity of 5 cg or better, personal weighingmachines and household scales), including weightoperated counting and checking machines

745.32

Svarstyklės žmonėms sverti (įskaitant kūdikių svarstykles); buitinės svarstyklės
Personal weighing-machines (including baby scales); household scales

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Svarstyklės žmonėms sverti (įskaitant kūdikių
svarstykles); buitinės svarstyklės

Description:

Personal weighing-machines (including baby scales);
household scales
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745.39

Visų rūšių svėrimo mašinų svareliai; svėrimo mašinų, klasifikuojamų 745.3 pogrupyje, dalys
Weighing-machine weights of all kinds; parts of the weighing machinery of subgroup 745.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Visų rūšių svėrimo mašinų svareliai; svėrimo mašinų,
klasifikuojamų 745.3 pogrupyje, dalys

Description:

Weighing-machine weights of all kinds; parts of the
weighing machinery of subgroup 745.3

745.6

Mechaniniai įtaisiai (rankiniai arba kiti), skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti; gesintuvai, pripildyti arba
nepripildyti; purkštuvai ir
panašūs įtaisiai; garosrautės, smėliasvaidžiai ir panašios svaidymo mašinos; jų dalys
Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers,
whether or not charged; spray-guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet-projecting machines; parts
thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mechaniniai įtaisiai (rankiniai arba kiti), skirti skysčiams Description:
arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti;
gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti; purkštuvai ir
panašūs įtaisiai; garosrautės, smėliasvaidžiai ir panašios
svaidymo mašinos; jų dalys

745.61

Pripildyti arba nepripildyti gesintuvai
Fire extinguishers, whether or not charged

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pripildyti arba nepripildyti gesintuvai

Description:

Fire extinguishers, whether or not charged

745.62

Purkštuvai ir panašūs įtaisai
Spray-guns and similar appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Purkštuvai ir panašūs įtaisai

Description:

Spray-guns and similar appliances

745.63

Garosrautės, smėliasvaidės ir panašios srautinės mašinos
Steam or sandblasting machines and similar jet-projecting machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Garosrautės, smėliasvaidės ir panašios srautinės
mašinos

Description:

Steam or sandblasting machines and similar jetprojecting machines

745.64

Žemės ūkio ir sodininkystės įtaisai skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti
Agricultural or horticultural appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemės ūkio ir sodininkystės įtaisai skysčiams arba
milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti

Description:

Agricultural or horticultural appliances for projecting,
dispersing or spraying liquids or powders

745.65

Kiti įtaisai skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti
Other appliances for projecting, dispersing or spraying liquids or powders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti įtaisai skysčiams arba milteliams išsvaidyti,
paskleisti arba purkšti

Description:

Other appliances for projecting, dispersing or spraying
liquids or powders

745.68

Įtaisų, klasifikuojamų 745.6 pogrupyje, dalys
Parts of the appliances of subgroup 745.6

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įtaisų, klasifikuojamų 745.6 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the appliances of subgroup 745.6

745.9

Kiti neelektriniai įtaisai ir jų dalys
Other non-electrical machines and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti neelektriniai įtaisai ir jų dalys

Description:

Other non-electrical machines and parts thereof

745.91

Kalendravimo arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus metalo arba stiklo apdirbimo mašinas)
Calendering or other rolling machines (other than for metals or glass)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalendravimo arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus
metalo arba stiklo apdirbimo mašinas)

Description:

Calendering or other rolling machines (other than for
metals or glass)

745.93

Cilindrai ir kitos mašinų, klasifikuojamų 745.91 pozicijoje, dalys
Cylinders and other parts for the machines of heading 745.91

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cilindrai ir kitos mašinų, klasifikuojamų 745.91
pozicijoje, dalys

Description:

Cylinders and other parts for the machines of heading
745.91

745.95

Prekybos automatai (pvz., pašto ženklų, cigarečių, maisto produktų arba gėrimų automatai), įskaitant pinigų keitimo automatus
Automatic goods-vending machines (e.g., postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prekybos automatai (pvz., pašto ženklų, cigarečių,
maisto produktų arba gėrimų automatai), įskaitant
pinigų keitimo automatus

Description:

Automatic goods-vending machines (e.g., postage
stamp, cigarette, food or beverage machines),
including money-changing machines

745.97

Prekybos automatų, klasifikuojamų 745.95 pozicijoje, dalys
Parts for the machines of heading 745.95

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prekybos automatų, klasifikuojamų 745.95 pozicijoje,
dalys

Description:

Parts for the machines of heading 745.95

746

RUTULINIAI AR RITININIAI GUOLIAI
Ball- or roller bearings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RUTULINIAI AR RITININIAI GUOLIAI

Description:

Ball- or roller bearings
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746.1

Rutuliniai guoliai
Ball-bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rutuliniai guoliai

Description:

Ball-bearings

746.2

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant kūginių ir kūginių ritininių guolių mazgus)
Tapered roller bearings (including cone and tapered roller assemblies)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kūginiai ritininiai guoliai (įskaitant kūginių ir kūginių
ritininių guolių mazgus)

Description:

Tapered roller bearings (including cone and tapered
roller assemblies)

746.3

Sferiniai ritininiai guoliai
Spherical roller bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sferiniai ritininiai guoliai

Description:

Spherical roller bearings

746.4

Adatiniai ritininiai guoliai
Needle roller bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Adatiniai ritininiai guoliai

Description:

Needle roller bearings

746.5

Kiti cilindriniai ritininiai guoliai
Other cylindrical roller bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti cilindriniai ritininiai guoliai

Description:

Other cylindrical roller bearings

746.8

Kiti rutuliniai ar ritininiai guoliai (įskaitant kombinuotus rutulinius - ritininius guolius)
Other ball- or roller bearings (including combined ball-/roller bearings)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti rutuliniai ar ritininiai guoliai (įskaitant kombinuotus Description:
rutulinius - ritininius guolius)

746.9

Rutulinių ir ritininių guolių dalys
Parts of ball- and roller bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rutulinių ir ritininių guolių dalys

Description:

Parts of ball- and roller bearings

746.91

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai
Balls, needles and rollers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai

Description:

Balls, needles and rollers
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746.99

Kitos rutulinių ir ritininių guolių dalys
Other parts of ball- or roller bearings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos rutulinių ir ritininių guolių dalys

Description:

Other parts of ball- or roller bearings

747

VAMZDYNŲ, KATILŲ KORPUSŲ, REZERVUARŲ, CISTERNŲ, KUBILŲ IR KT. ČIAUPAI, VENTILIAI, VOŽTUVAI IR PANAŠŪS ĮTAISAI
(ĮSKAITANT SLĖGIO MAŽINAMUOSIUS (REDUKCINIUS) IR TERMOSTATINIUS REGULIUOJAMUOSIUS VOŽTUVUS) ĮTAISAI
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and
thermostatically controlled valves

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VAMZDYNŲ, KATILŲ KORPUSŲ, REZERVUARŲ,
CISTERNŲ, KUBILŲ IR KT. ČIAUPAI, VENTILIAI,
VOŽTUVAI IR PANAŠŪS ĮTAISAI (ĮSKAITANT SLĖGIO
MAŽINAMUOSIUS (REDUKCINIUS) IR
TERMOSTATINIUS REGULIUOJAMUOSIUS VOŽTUVUS)
ĮTAISAI

Description:

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes,
boiler shells, tanks, vats or the like, including pressurereducing valves and thermostatically controlled valves

747.1

Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai
Pressure-reducing valves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Slėgio mažinamieji (redukciniai) vožtuvai

Description:

Pressure-reducing valves

747.2

Oleohidraulinių jėgos pavarų valdymo vožtuvai
Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Oleohidraulinių jėgos pavarų valdymo vožtuvai

Description:

Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions

747.3

Atgaliniai vožtuvai
Check-valves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Atgaliniai vožtuvai

Description:

Check-valves

747.4

Apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai
Safety- or relief valves

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apsauginiai arba nuleidžiamieji vožtuvai

Description:

Safety- or relief valves

747.8

Niekur kitur nepriskirti čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai
Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir
panašūs įtaisai

Description:

Taps, cocks, valves and similar appliances, n.e.s.
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747.9

Įtaisų, klasifikuojamų 747 grupėje, dalys
Parts for the appliances of group 747

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įtaisų, klasifikuojamų 747 grupėje, dalys

Description:

Parts for the appliances of group 747

748

PERDAVIMO VELENAI (ĮSKAITANT KUMŠTELINIUS VELENUS IR ALKŪNINIUS VELENUS) IR SKRIEJIKO VELENAI; GUOLIŲ KORPUSAI IR
SLYDIMO GUOLIAI; KRUMPLINIAI MECHANIZMAI IR KRUMPLINĖS PAVAROS; RUTULINIAI ARBA RITININIAI PAVARŲ SRAIGTAI;
PAVARŲ DĖŽĖS IR KITI GREIČIO KEITIKLIAI (REDUKTORIAI), ĮSKAITANT HIDROTRANSFORMATORIUS; SMAGRAČIAI IR SKRIEMULIAI,
ĮSKAITANT SKRYSČIŲ MECHANIZMUS; SANKABOS IR SANKABOS VELENŲ MOVOS (ĮSKAITANT UNIVERSALIUS ŠARNYRUS);
LANKSTINIŲ GRANDINIŲ JUNGTYS; JŲ DALYS
Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing;
ball or roller screws; gearboxes and other speed changers (including torque converters); flywheels and pulleys (including pulley
blocks); clutches and shaft couplings (including uniersal joints); articulated link chain; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PERDAVIMO VELENAI (ĮSKAITANT KUMŠTELINIUS
Description:
VELENUS IR ALKŪNINIUS VELENUS) IR SKRIEJIKO
VELENAI; GUOLIŲ KORPUSAI IR SLYDIMO GUOLIAI;
KRUMPLINIAI MECHANIZMAI IR KRUMPLINĖS
PAVAROS; RUTULINIAI ARBA RITININIAI PAVARŲ
SRAIGTAI; PAVARŲ DĖŽĖS IR KITI GREIČIO KEITIKLIAI
(REDUKTORIAI), ĮSKAITANT
HIDROTRANSFORMATORIUS; SMAGRAČIAI IR
SKRIEMULIAI, ĮSKAITANT SKRYSČIŲ MECHANIZMUS;
SANKABOS IR SANKABOS VELENŲ MOVOS (ĮSKAITANT
UNIVERSALIUS ŠARNYRUS); LANKSTINIŲ GRANDINIŲ
JUNGTYS; JŲ DALYS

748.1

Perdavimo (transmisijos) velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir skriejikai
Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Perdavimo (transmisijos) velenai (įskaitant kumštelinius Description:
ir alkūninius velenus) ir skriejikai

748.2

Guolių korpusai ir slydimo guolių atramos
Bearing housings and plain shaft bearings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Guolių korpusai ir slydimo guolių atramos

Description:

Bearing housings and plain shaft bearings

748.21

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba ritininiais guoliais
Bearing housings, incorporating ball- or roller bearings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Guolių korpusai su įmontuotais rutuliniais arba
ritininiais guoliais

Description:

Bearing housings, incorporating ball- or roller bearings

748.22

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių guolių; slydimo guolių atramos
Bearing housings, not incorporating ball- or roller bearings; plain shaft bearings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių
guolių; slydimo guolių atramos

Description:

Bearing housings, not incorporating ball- or roller
bearings; plain shaft bearings
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748.3

Šarnyrinės plokščiagrandės grandinės ir jų dalys, iš geležies ir plieno
Articulated link chain and parts thereof, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šarnyrinės plokščiagrandės grandinės ir jų dalys, iš
geležies ir plieno

Description:

Articulated link chain and parts thereof, of iron or steel

748.31

Ritininės grandinės
Roller chain

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ritininės grandinės

Description:

Roller chain

748.32

Kitos šarnyrinės grandinės
Other articulated chain

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos šarnyrinės grandinės

Description:

Other articulated chain

748.39

Šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių dalys
Parts of articulated link chain

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių dalys

Description:

Parts of articulated link chain

748.4

Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, išskyrus atskirai pateikiamus krumpliaračius, žvaigždutes (grandinių) ir kitus pavarų
elementus; rutuliniai arba
ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius
Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller
screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros,
išskyrus atskirai pateikiamus krumpliaračius,
žvaigždutes (grandinių) ir kitus pavarų elementus;
rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir
kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant
hidrotransformatorius

Description:

Gears and gearing, other than toothed wheels, chain
sprockets and other transmission elements presented
separately; ball or roller screws; gear boxes and other
speed changers, including torque converters

748.5

Smagračiai ir skriemuliai (įskaitant skrysčius)
Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Smagračiai ir skriemuliai (įskaitant skrysčius)

Description:

Flywheels and pulleys (including pulley blocks)

748.6

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos (įskaitant universalius šarnyrus)
Clutches and shaft couplings (including universal joints)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sankabos ir velenų sujungiamosios movos (įskaitant
universalius šarnyrus)

Description:

Clutches and shaft couplings (including universal
joints)
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748.9

Niekur kitur nepriskirtos gaminių, klasifikuojamų 748 grupėje, dalys
Parts, n.e.s., for the articles of group 748

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos gaminių, klasifikuojamų 748
grupėje, dalys

Description:

Parts, n.e.s., for the articles of group 748

749

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS NEELEKTRINĖS MAŠINŲ DALYS IR REIKMENYS
Non-electric parts and accessories of machinery, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS NEELEKTRINĖS MAŠINŲ
DALYS IR REIKMENYS

Description:

Non-electric parts and accessories of machinery, n.e.s.

749.1

Metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai; metalo (ne luitų), metalo karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų,
gumos arba plastikų liejimo formos
Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass,
mineral materials, rubber or plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai;
liejimo modeliai; metalo (ne luitų), metalo karbidų,
stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų
liejimo formos

Description:

Moulding boxes for metal foundry; mould bases;
moulding patterns; moulds for metal (other than ingot
moulds), metal carbides, glass, mineral materials,
rubber or plastics

749.11

Metalo liejimo formadėžės
Moulding boxes for metal foundry

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalo liejimo formadėžės

Description:

Moulding boxes for metal foundry

749.12

Formadėžių pagrindai
Mould bases

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Formadėžių pagrindai

Description:

Mould bases

749.13

Liejimo modeliai
Moulding patterns

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liejimo modeliai

Description:

Moulding patterns

749.14

Metalo arba metalo karbidų injekcinio arba slėginio liejimo formos
Injection- or compression-types of moulds for metals or metal carbides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metalo arba metalo karbidų injekcinio arba slėginio
liejimo formos

Description:

Injection- or compression-types of moulds for metals
or metal carbides
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749.15

Kitos metalo ar metalo karbidų liejimo formos
Other moulds for metals or metal carbides

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos metalo ar metalo karbidų liejimo formos

Description:

Other moulds for metals or metal carbides

749.16

Stiklo liejimo formos
Moulds for glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiklo liejimo formos

Description:

Moulds for glass

749.17

Mineralinių medžiagų liejimo formos
Moulds for mineral materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mineralinių medžiagų liejimo formos

Description:

Moulds for mineral materials

749.18

Gumos arba plastikų injekcinio arba slėginio liejimo formos
Injection- or compression-types of moulds for rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gumos arba plastikų injekcinio arba slėginio liejimo
formos

Description:

Injection- or compression-types of moulds for rubber
or plastics

749.19

Kitos gumos arba plastikų liejimo formos
Other moulds for rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos gumos arba plastikų liejimo formos

Description:

Other moulds for rubber or plastics

749.2

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių;
tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes;
mechaniniai sandarikliai
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of
gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo,
kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar
daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių jungčių,
kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai,
supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes;
mechaniniai sandarikliai

Description:

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined
with other material or of two or more layers of metal;
sets or assortments of gaskets and similar joints,
dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes
or similar packings; mechanical seals.

749.9

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektrinių detalių
Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys be elektrinių
jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektrinių
detalių

Description:

Machinery parts, not containing electrical connectors,
insulators, coils, contacts or other electrical features,
n.e.s.
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749.91

Laivasraigčiai ir jų mentės
Ships' or boats' propellers and blades therefor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laivasraigčiai ir jų mentės

Description:

Ships' or boats' propellers and blades therefor

749.99

Kitos mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektrinių detalių
Other machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių,
ričių, kontaktų arba kitų elektrinių detalių

Description:

Other machinery parts, not containing electrical
connectors, insulators, coils, contacts or other electrical
features

75

ĮSTAIGOS MAŠINOS IR AUTOMATINIO DUOMENŲ APDOROJIMO MAŠINOS
Office machines and automatic data-processing machines

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ĮSTAIGOS MAŠINOS IR AUTOMATINIO DUOMENŲ
APDOROJIMO MAŠINOS

Description:

Office machines and automatic data-processing
machines

751

ĮSTAIGOS MAŠINOS
Office machines

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ĮSTAIGOS MAŠINOS

Description:

Office machines

751.1

Rašomosios mašinėlės, išskyrus spausdintuvus, klasifikuojamus 726.5, 726.6 ir 751.9 pogrupiuose; tekstų apdorojimo mašinos
Typewriters other than printers of subgroups 726.5, 726.6 and 751.9; word-processing machines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rašomosios mašinėlės, išskyrus spausdintuvus,
klasifikuojamus 726.5, 726.6 ir 751.9 pogrupiuose;
tekstų apdorojimo mašinos

Description:

Typewriters other than printers of subgroups 726.5,
726.6 and 751.9; word-processing machines

751.2

Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas; apskaitos
mašinos, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai
Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting
machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo,
Description:
atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios
skaičiavimo funkcijas; apskaitos mašinos, pašto siuntų
frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir
panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai

751.21

Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, ir kišeninės duomenų užrašymo, atkūrimo ir rodymo
ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas
Electronic calculators capable of operation without an external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing
and displaying machines with calculating functions

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išorinio
elektros maitinimo šaltinio, ir kišeninės duomenų
užrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės,
atliekančios skaičiavimo funkcijas

Description:

Electronic calculators capable of operation without an
external source of electric power and pocket-size data
recording, reproducing and displaying machines with
calculating functions

751.22

Kitos skaičiavimo mašinos
Other calculating machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos skaičiavimo mašinos

Description:

Other calculating machines

751.24

Kasos aparatai
Cash registers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kasos aparatai

Description:

Cash registers

751.28

Apskaitos mašinos, pašto siuntų apmokėjimo žymėtuvai, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais
Accounting machines, postage-franking, ticket-issuing and similar machines, incorporating a calculating device

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apskaitos mašinos, pašto siuntų apmokėjimo
žymėtuvai, bilietų išdavimo mašinos ir panašios
mašinos su skaičiavimo įtaisais

Description:

Accounting machines, postage-franking, ticket-issuing
and similar machines, incorporating a calculating
device

751.9

Kitos įstaigos mašinos (pvz., hektografai arba rotorinės spaudos mašinos, adresavimo mašinos, banknotų išdavimo automatai, monetų
rūšiavimo, skaičiavimo arba pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai, perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos); kiti
spausdintuvai, kopijavimo mašinos ar faksimilinės mašinos, sujungti arba nesujungti
Other office machines (e.g., hectograph or stencil-duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines); other printers,
copying machines and facsimile machines whether or not combined

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos įstaigos mašinos (pvz., hektografai arba rotorinės
spaudos mašinos, adresavimo mašinos, banknotų
išdavimo automatai, monetų rūšiavimo, skaičiavimo
arba pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai,
perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos); kiti
spausdintuvai, kopijavimo mašinos ar faksimilinės
mašinos, sujungti arba nesujungti

Description:

Other office machines (e.g., hectograph or stencilduplicating machines, addressing machines, automatic
banknote dispensers, coin-sorting machines, coincounting or wrapping machines, pencil-sharpening
machines, perforating or stapling machines); other
printers, copying machines and facsimile machines
whether or not combined

751.91

Dauginimo mašinos
Duplicating machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dauginimo mašinos

Description:

Duplicating machines

751.93

Pašto siuntų rūšiavimo, lankstymo, sudėjimo į vokus arba pakavimo mašinos, pašto siuntų atidarymo, uždarymo arba užantspaudavimo
mašinos, pašto ženklų klijavimo arba antspaudavimo mašinos
Machines for sorting or folding mail or for inserting mail in envelopes or bands, machines for opening, closing or sealing mail and
machines for affixing or canceling postage stamps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pašto siuntų rūšiavimo, lankstymo, sudėjimo į vokus

Description:

Machines for sorting or folding mail or for inserting
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arba pakavimo mašinos, pašto siuntų atidarymo,
uždarymo arba užantspaudavimo mašinos, pašto
ženklų klijavimo arba antspaudavimo mašinos

mail in envelopes or bands, machines for opening,
closing or sealing mail and machines for affixing or
canceling postage stamps

751.94

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš spausdinimo, kopijavimo ar faksimilinio ryšio perdavimo funkcijų, ir kurias galima prijungti
prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie tinklo
Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or fascsimile transmission, capable of connecting to an
automatic data processing machine or to a network

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš
spausdinimo, kopijavimo ar faksimilinio ryšio
perdavimo funkcijų, ir kurias galima prijungti prie
automatinio duomenų apdorojimo mašinų arba prie
tinklo

Description:

Machines which perform two or more of the functions
of printing, copying or fascsimile transmission, capable
of connecting to an automatic data processing
machine or to a network

751.95

Kitos mašinos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo
Other, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos mašinos, kurias galima prijungti prie automatinio
duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

Description:

Other, capable of connecting to an automatic data
processing machine or to a network

751.96

Kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimilinės mašinos
Other printers, copying and facsimile machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimilinės mašinos

Description:

Other printers, copying and facsimile machines

751.97

Dalys ir reikmenys
Parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories

751.99

Niekur kitur nepriskirtos įstaigos mašinos
Office machines, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos įstaigos mašinos

Description:

Office machines, n.e.s.

752

AUTOMATINIO DUOMENŲ APDOROJIMO MAŠINOS IR JŲ ĮRENGINIAI; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MAGNETINIAI ARBA OPTINIAI
DUOMENŲ SKAITLIAI, UŽKODUOTŲ DUOMENŲ PERRAŠYMO Į INFORMACIJOS LAIKMENAS MAŠINOS IR TOKIŲ DUOMENŲ
APDOROJIMO MAŠINOS
Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in
coded form and machines for processing such data, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AUTOMATINIO DUOMENŲ APDOROJIMO MAŠINOS IR Description:
JŲ ĮRENGINIAI; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI
MAGNETINIAI ARBA OPTINIAI DUOMENŲ SKAITLIAI,
UŽKODUOTŲ DUOMENŲ PERRAŠYMO Į
INFORMACIJOS LAIKMENAS MAŠINOS IR TOKIŲ
DUOMENŲ APDOROJIMO MAŠINOS
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752.2

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, sveriančios ne daugiau kaip 10 kg, sudarytos bent iš pagrindinio
procesoriaus, klaviatūros ir vaizduoklio
Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of a least a central processing unit, a
keyboard and a display

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo
mašinos, sveriančios ne daugiau kaip 10 kg, sudarytos
bent iš pagrindinio procesoriaus, klaviatūros ir
vaizduoklio

Description:

Portable automatic data processing machines,
weighing not more than 10 kg, consisting of a least a
central processing unit, a keyboard and a display

752.3

Kitos automatinio duomenų apdorojimo mašinos
Other automatic data processing machines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos automatinio duomenų apdorojimo mašinos

Description:

Other automatic data processing machines

752.6

Įvesties arba išvesties įrenginiai su tame pačiame korpuse sumontuotais atminties įrenginiais arba be jų
Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įvesties arba išvesties įrenginiai su tame pačiame
korpuse sumontuotais atminties įrenginiais arba be jų

Description:

Input or output units, whether or not containing
storage units in the same housing

752.7

Atminties įrenginiai
Storage units

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Atminties įrenginiai

Description:

Storage units

752.8

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įrenginiai
Other units of automatic data processing machines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų
įrenginiai

Description:

Other units of automatic data processing machines

752.9

Niekur kitur nepriskirta duomenų apdorojimo įranga
Data-processing equipment, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta duomenų apdorojimo įranga

Description:

Data-processing equipment, n.e.s.

759

DALYS IR REIKMENYS (IŠSKYRUS DANGČIUS, FUTLIARUS IR PANAŠIUS DIRBINIUS), TINKAMI NAUDOTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIA
MAŠINOMS, KLASIFIKUOJAMOMS 751 IR 752 GRUPĖSE
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines falling withing
groups 751 and 752

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DALYS IR REIKMENYS (IŠSKYRUS DANGČIUS,
FUTLIARUS IR PANAŠIUS DIRBINIUS), TINKAMI
NAUDOTI VIEN TIK ARBA DAUGIAUSIA MAŠINOMS,

Description:

Parts and accessories (other than covers, carrying cases
and the like) suitable for use solely or principally with
machines falling withing groups 751 and 752
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KLASIFIKUOJAMOMS 751 IR 752 GRUPĖSE
759.8

Dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys mašinoms, klasifikuojamoms dviejuose arba daugiau iš 751.1, 751.2, 751.9 pogrupių ir 752
grupėje
Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and group 752

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, vienodai tinkantys mašinoms,
klasifikuojamoms dviejuose arba daugiau iš 751.1,
751.2, 751.9 pogrupių ir 752 grupėje

Description:

Parts and accessories equally suitable for use with
machines of two or more of the subgroups 751.1,
751.2, 751.9 and group 752

759.9

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 751.1, 751.2, 751.9 pogrupiuose ir 752 grupėje
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with the machines of
subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and group 752.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir
panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba
daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 751.1, 751.2,
751.9 pogrupiuose ir 752 grupėje

Description:

Parts and accessories (other than covers, carrying cases
and the like) suitable for use solely or principally with
the machines of subgroups 751.1, 751.2, 751.9 and
group 752.

759.91

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 751.1 pogrupyje
....for the machines of subgroup 751.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir
panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba
daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 751.1
pogrupyje

Description:

....for the machines of subgroup 751.1

759.93

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 751.9 pogrupyje
....for the machines of subgroup 751.9

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir
panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba
daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 751.9
pogrupyje

Description:

....for the machines of subgroup 751.9

759.95

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba daugiausia elektroninėms
skaičiavimo mašinoms, klasifikuojamoms 751.2 pogrupyje
....for the electronic calculating machines of subgroup 751.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir
panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba
daugiausia elektroninėms skaičiavimo mašinoms,
klasifikuojamoms 751.2 pogrupyje

Description:

....for the electronic calculating machines of subgroup
751.2

759.97

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba daugiausia mašinoms,
klasifikuojamoms 752 grupėje
....for the machines of group 752

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir
panašius dirbinius), tinkami naudoti vien tik arba
daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 752 grupėje

76

NUOTOLINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) IR GARSO ĮRAŠYMO BEI ATKŪRIMO APARATAI IR ĮRANGA
Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NUOTOLINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) IR GARSO
ĮRAŠYMO BEI ATKŪRIMO APARATAI IR ĮRANGA

Description:

Telecommunications and sound-recording and
reproducing apparatus and equipment

761

MONITORIAI IR PROJEKTORIAI BE TELEVIZINIO SIGNALO PRIĖMIMO APARATŪROS; TELEVIZINIO SIGNALO PRIĖMIMO APARATŪRA SU
RADIJO IMTUVAIS ARBA SU GARSO AR VAIZDO ĮRAŠYMO ARBA ATKŪRIMO APARATAIS ARBA BE JŲ
Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MONITORIAI IR PROJEKTORIAI BE TELEVIZINIO
SIGNALO PRIĖMIMO APARATŪROS; TELEVIZINIO
SIGNALO PRIĖMIMO APARATŪRA SU RADIJO
IMTUVAIS ARBA SU GARSO AR VAIZDO ĮRAŠYMO
ARBA ATKŪRIMO APARATAIS ARBA BE JŲ

Description:

Monitors and projectors, not incorporating television
reception apparatus; reception apparatus for television,
whether or not incorporating radio-broadcast receivers
or sound or video recording or reproducing apparatus

761.3

Elektroninių vamzdžių (kineskopiniai) monitoriai
Cathode-ray tube monitors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektroninių vamzdžių (kineskopiniai) monitoriai

Description:

Cathode-ray tube monitors

761.4

Kiti monitoriai
Other monitors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti monitoriai

Description:

Other monitors

761.5

Projektoriai
Projectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Projektoriai

Description:

Projectors

761.6

Televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų
Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing
apparatus

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo
Description:
imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo
aparatais arba be jų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Description:

....for the machines of group 752

Reception apparatus for television, whether or not
incorporating radio-broadcast receivers or sound or
video recording or reproducing apparatus
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762

RADIJO LAIDŲ PRIĖMIMO APARATŪRA, SU TAME PAČIAME KORPUSE SUMONTUOTA ARBA NESUMONTUOTA GARSO ĮRAŠYMO AR
GARSO ATKŪRIMO APARATŪRA ARBA LAIKRODDŽIU
Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing
apparatus or a clock

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RADIJO LAIDŲ PRIĖMIMO APARATŪRA, SU TAME
PAČIAME KORPUSE SUMONTUOTA ARBA
NESUMONTUOTA GARSO ĮRAŠYMO AR GARSO
ATKŪRIMO APARATŪRA ARBA LAIKRODDŽIU

Description:

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether
or not combined, in the same housing, with sound
recording or reproducing apparatus or a clock

762.1

Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami autotransporto priemonėse
Radio-broadcast receivers not capable of operating without an external source of power, of a kind used in motor vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio, naudojami autotransporto priemonėse

Description:

Radio-broadcast receivers not capable of operating
without an external source of power, of a kind used in
motor vehicles

762.11

Radijo imtuvai su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami variklinėse transporto
priemonėse
....combined with sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radijo imtuvai su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra, Description:
negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio,
naudojami variklinėse transporto priemonėse

762.12

Radijo imtuvai be garso įrašymo ar atkūrimo aparatūros, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami variklinėse
transporto priemonėse
....not combined with sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radijo imtuvai be garso įrašymo ar atkūrimo
aparatūros, negalintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio, naudojami variklinėse transporto priemonėse

Description:

....not combined with sound-recording or reproducing
apparatus

762.2

Radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
Radio-broadcast receivers capable of operating without an external source of power

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Radijo imtuvai, galintys veikti be išorinio maitinimo
šaltinio

Description:

Radio-broadcast receivers capable of operating
without an external source of power

762.21

Radijo imtuvai su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra, galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
....combined with sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radijo imtuvai su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra, Description:
galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
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....combined with sound-recording or reproducing
apparatus

....combined with sound-recording or reproducing
apparatus
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762.22

Radijo imtuvai be garso įrašymo ar atkūrimo aparatūros, galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio
....not combined with sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radijo imtuvai be garso įrašymo ar atkūrimo
Description:
aparatūros, galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio

762.8

Kiti radijo imtuvai sujungti arba nesujungti su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba laikrodžiu
Other radio-broadcast receivers, whether or not combined with sound recording or reproducing apparatus or a clock

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti radijo imtuvai sujungti arba nesujungti su garso
įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba laikrodžiu

Description:

Other radio-broadcast receivers, whether or not
combined with sound recording or reproducing
apparatus or a clock

762.81

Kiti radijo imtuvai sujungti arba nesujungti su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra
....combined with sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti radijo imtuvai sujungti arba nesujungti su garso
įrašymo ar atkūrimo aparatūra

Description:

....combined with sound-recording or reproducing
apparatus

762.82

Kiti radijo imtuvai nesujungti su garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra, bet sujungti su laikrodžiu
....not combined with sound-recording or reproducing apparatus but combined with a clock

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti radijo imtuvai nesujungti su garso įrašymo ar
atkūrimo aparatūra, bet sujungti su laikrodžiu

Description:

....not combined with sound-recording or reproducing
apparatus but combined with a clock

762.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, radijo imtuvai
Other radio-broadcast receivers, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, radijo imtuvai

Description:

Other radio-broadcast receivers, n.e.s.

763

GARSO ĮRAŠYMO AR ATKŪRIMO APARATŪRA; VAIZDO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATŪRA SU ĮMONTUOTAIS VAIZDO KANALO
PERJUNGIKLIAIS ARBA BE JŲ
Sound recording or reproducing apparatus; video recording or reproducing apparatus; whether or not incorporating a video tuner

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GARSO ĮRAŠYMO AR ATKŪRIMO APARATŪRA; VAIZDO Description:
ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATŪRA SU
ĮMONTUOTAIS VAIZDO KANALO PERJUNGIKLIAIS
ARBA BE JŲ

763.3

Garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra
Sound recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra

Description:

Sound recording or reproducing apparatus
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....not combined with sound-recording or reproducing
apparatus

Sound recording or reproducing apparatus; video
recording or reproducing apparatus; whether or not
incorporating a video tuner
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763.31

Aparatai, kurie veikia įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus
Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aparatai, kurie veikia įmetus monetą arba žetoną,
įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus

Description:

Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards,
tokens or by other means of payment

763.35

Elektriniai grotuvai (sukamieji diskai)
Turntables (record-decks)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai grotuvai (sukamieji diskai)

Description:

Turntables (record-decks)

763.36

Telefoniniai atsakikliai
Telephone answering machines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Telefoniniai atsakikliai

Description:

Telephone answering machines

763.39

Kiti aparatai
Other apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti aparatai

Description:

Other apparatus

763.8

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra, su įmontuotais vaizdo kanalo perjungikliais arba be jų
Video-recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra, su
įmontuotais vaizdo kanalo perjungikliais arba be jų

Description:

Video-recording or reproducing apparatus, whether or
not incorporating a video tuner

763.81

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra, kuriuose vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos
....magnetic tape-type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra, kuriuose
vaizdui įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės
juostos

Description:

....magnetic tape-type

763.84

Kita vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatūra

Description:

....other
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764

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGA; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS DALYS IR REIKMENYS APARATŪRAI,
KLASIFIKUOJAMAI 76 SKYRIUJE
Telecommunications equipment, n.e.s., and parts, n.e.s., and accessories of apparatus falling within division 76

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA TELEKOMUNIKACIJŲ
ĮRANGA; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS DALYS IR
REIKMENYS APARATŪRAI, KLASIFIKUOJAMAI 76
SKYRIUJE

Description:

Telecommunications equipment, n.e.s., and parts, n.e.s.,
and accessories of apparatus falling within division 76

764.1

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita balso, vaizdo ar kitų duomenų
perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pvz., vietiniam ar plačiajam tinklui),
išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, klasifikuojamą 726, 751, 761, 762 ir 764 grupėse
Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or
reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide
area network), other than transmission or reception apparatus of groups 726, 751, 761, 762 and 764

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba
kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita
balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba
priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio
ar belaidžio tinklo ryšiui (pvz., vietiniam ar plačiajam
tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą,
klasifikuojamą 726, 751, 761, 762 ir 764 grupėse

Description:

Telephone sets, including telephones for cellular
networks or for other wireless networks; other
apparatus for the transmission or reception of voice,
images or other data, including apparatus for
communication in a wired or wireless network (such as
a local or wide area network), other than transmission
or reception apparatus of groups 726, 751, 761, 762
and 764

764.11

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus
Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba
kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus

Description:

Telephone sets, including telephones for cellular
networks or for other wireless networks

764.12

Kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui
(pvz., vietiniam arba plačiajam tinklui)
Other apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or
wireless network (such as a local or wide area network)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba
priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio
ar belaidžio tinklo ryšiui (pvz., vietiniam arba plačiajam
tinklui)

Description:

Other apparatus for transmission or reception of voice,
images or other data, including apparatus for
communication in a wired or wireless network (such as
a local or wide area network)

764.18

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts

764.2

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; ausinės, ausiniai telefonai ir kombinuoti įtaisai,
sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbių; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai
Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones, earphones and combined
microphone/speaker sets; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

469/601

SITC 4 red.

pavadinimas:
Pavadinimas:

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba
Description:
nesumontuoti korpusuose; ausinės, ausiniai telefonai ir
kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbių;
elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso
stiprintuvai

764.21

Mikrofonai ir jų stovai
Microphones and stands therefor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikrofonai ir jų stovai

Description:

Microphones and stands therefor

764.22

Sumontuoti korpusuose garsiakalbiai
Loudspeakers, mounted in their enclosures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sumontuoti korpusuose garsiakalbiai

Description:

Loudspeakers, mounted in their enclosures

764.23

Nesumontuoti korpusuose garsiakalbiai
Loudspeakers, not mounted in their enclosures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesumontuoti korpusuose garsiakalbiai

Description:

Loudspeakers, not mounted in their enclosures

764.24

Telefono ausinės, ausiniai telefonai, ir kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbio
Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Telefono ausinės, ausiniai telefonai, ir kombinuoti
įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbio

Description:

Headphones, earphones and combined
microphone/speaker sets

764.25

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai
Audio-frequency electric amplifiers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai

Description:

Audio-frequency electric amplifiers

764.26

Elektriniai garso stiprintuvai
Electric sound amplifier sets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai garso stiprintuvai

Description:

Electric sound amplifier sets

764.3

Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radio transliavimo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra, su įmontuota priėmimo arba garso
įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception
apparatus or sound-recording or reproducing apparatus

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radio transliavimo
arba televizijos laidų perdavimo aparatūra, su

Description:

Transmission apparatus for radio-telephony, radiotelegraphy, radio-broadcasting or television, whether
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įmontuota priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo
aparatūra arba be jos

or not incorporating reception apparatus or soundrecording or reproducing apparatus

764.31

Perdavimo aparatūra
Transmission apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Perdavimo aparatūra

Description:

Transmission apparatus

764.32

Perdavimo aparatūra su įmontuota priėmimo aparatūra
Transmission apparatus incorporating reception apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Perdavimo aparatūra su įmontuota priėmimo aparatūra Description:

764.8

Niekur kitur nepriskirta telekomunikacijų įranga
Telecommunications equipment, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta telekomunikacijų įranga

Description:

Telecommunications equipment, n.e.s.

764.83

Radarai, radionavigacinės pagalbos aparatūra ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatūra
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radarai, radionavigacinės pagalbos aparatūra ir
nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatūra

Description:

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and
radio remote control apparatus

764.84

Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu
Television cameras, digital cameras and video camera recorders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo Description:
kameros su vaizdo magnetofonu

764.9

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausiai aparatūrai, klasifikuojamai 76 skyriuje
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of division 76

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba
daugiausiai aparatūrai, klasifikuojamai 76 skyriuje

Description:

Parts and accessories suitable for use solely or
principally with the apparatus of division 76

764.92

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausiai aparatūrai ir įrangai, klasifikuojamoms 764.2 pogrupyje
....with the apparatus and equipment of subgroup 764.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba
daugiausiai aparatūrai ir įrangai, klasifikuojamoms
764.2 pogrupyje

Description:

....with the apparatus and equipment of subgroup
764.2
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recorders
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764.93

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausiai aparatūrai ir įrangai, klasifikuojamoms 761 ir 762 grupėse bei 764.3 ir
764.8 pogrupiuose
....with the apparatus and equipment of groups 761 and 762 and subgroups 764.3 and 764.8

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba
daugiausiai aparatūrai ir įrangai, klasifikuojamoms 761
ir 762 grupėse bei 764.3 ir 764.8 pogrupiuose

Description:

....with the apparatus and equipment of groups 761
and 762 and subgroups 764.3 and 764.8

764.99

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba daugiausiai aparatūrai, klasifikuojamai 763 grupėje
....with the apparatus falling within group 763

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys, tinkami naudoti vien tik arba
daugiausiai aparatūrai, klasifikuojamai 763 grupėje

Description:

....with the apparatus falling within group 763

77

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ELEKTROS MAŠINOS, APARATŪRA IR PRIETAISAI BEI ELEKTRINĖS JŲ DALYS (ĮSKAITANT NIEKUR KITUR
NEPRISKIRTAS ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ NEELEKTRINES DALIS)
Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., and electrical parts thereof (including non-electrical counterparts, n.e.s., of
electrical household-type equipment)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ELEKTROS MAŠINOS,
APARATŪRA IR PRIETAISAI BEI ELEKTRINĖS JŲ DALYS
(ĮSKAITANT NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS ELEKTRINIŲ
BUITINIŲ PRIETAISŲ NEELEKTRINES DALIS)

Description:

Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s.,
and electrical parts thereof (including non-electrical
counterparts, n.e.s., of electrical household-type
equipment)

771

ELEKTROS ENERGIJOS MAŠINOS (IŠSKYRUS ROTORINIUS ELEKTROS AGREGATUS, KLASIFIKUOJAMUS 716 GRUPĖJE) IR JŲ DALYS
Electric power machinery (other than rotating electric plant of group 716) and parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ELEKTROS ENERGIJOS MAŠINOS (IŠSKYRUS
ROTORINIUS ELEKTROS AGREGATUS,
KLASIFIKUOJAMUS 716 GRUPĖJE) IR JŲ DALYS

Description:

Electric power machinery (other than rotating electric
plant of group 716) and parts thereof

771.1

Elektros transformatoriai
Transformers, electrical

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros transformatoriai

Description:

Transformers, electrical

771.11

Transformatoriai su skystuoju dielektriku
Liquid dielectric transformers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Transformatoriai su skystuoju dielektriku

Description:

Liquid dielectric transformers

771.19

Kiti elektros transformatoriai
Other electrical transformers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektros transformatoriai

Description:

Other electrical transformers
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771.2

Kitos elektros energijos mašinos; elektros energijos mašinų, klasifikuojamų 771 grupėje, dalys
Other electric power machinery; parts of the electric power machinery of group 771

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos elektros energijos mašinos; elektros energijos
mašinų, klasifikuojamų 771 grupėje, dalys

Description:

Other electric power machinery; parts of the electric
power machinery of group 771

771.21

Statiniai keitikliai (pvz., lygintuvai)
Static converters (e.g., rectifiers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Statiniai keitikliai (pvz., lygintuvai)

Description:

Static converters (e.g., rectifiers)

771.23

Išlydžio lempų arba vamzdelių balastai
Ballasts for discharge lamps or tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Išlydžio lempų arba vamzdelių balastai

Description:

Ballasts for discharge lamps or tubes

771.25

Kitos induktyvumo ritės
Other inductors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos induktyvumo ritės

Description:

Other inductors

771.29

Elektros energijos mašinų, klasifikuojamų 771 grupėje, dalys
Parts of the electric power machinery of group 771

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros energijos mašinų, klasifikuojamų 771 grupėje,
dalys

Description:

Parts of the electric power machinery of group 771

772

ELEKTROS APARATŪRA, NAUDOJAMA ELEKTROS GRANDINĖMS ĮJUNGTI, ARBA APSAUGOTI, ARBA JOMS PRIJUNGTI AR SUJUNGTI
(PVZ., JUNGIKLIAI, RELĖS, SAUGIKLIAI, ŽAIBO IŠKROVIKLIAI, ĮTAMPOS RIBOTUVAI, VIRŠĮTAMPIŲ SLOPINTUVAI , ŠAKUTĖS IR LIZDAI,
LEMPŲ LAIKIKLIAI IR JUNGIAMOSIOS DĖŽUTĖS); ELEKTROS VARŽAI (ĮSKAITANT REOSTATUS IR PENTENCIOMETRUS), IŠSKYRUS
KAITINAMUOSIUS VARŽUS; SPAUSDINTINĖS GRANDINĖS; PLOKŠTĖS, SKYDAI (ĮSKAITANT SKAITMENINIUS VALDYMO SKYDUS),
PULTAI, STENDAI, SKIRSTOMOSIOS SPINTOS IR KITOS BAZĖS, ĮRENGTOS SU DVEJAIS ARBA DAUGIAU PERJUNGIMO, APSAUGOJIMO
ARBA SUJUNGIMO APARATAIS, NAUDOJAMAIS ELEKTROS GRANDINĖMS, ELEKTRINIAM ELEKTROS REGULIAVIMUI (IŠSKYRUS
PERJUNGIMO APARATŪRĄ, KLASIFIKUOJAMĄ 764.1 POGRUPYJE)
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches,
relays, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and sockets, lamp-holders and junction boxes); electrical
resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; printed circuits; boards, panels (including numerical
control panels), consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus for switching, protecting or for
making connections to or in electrical circuits, for electric control or the distribution of electricity (excluding swithching apparatus of
subgroup 764.1)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ELEKTROS APARATŪRA, NAUDOJAMA ELEKTROS
GRANDINĖMS ĮJUNGTI, ARBA APSAUGOTI, ARBA
JOMS PRIJUNGTI AR SUJUNGTI (PVZ., JUNGIKLIAI,
RELĖS, SAUGIKLIAI, ŽAIBO IŠKROVIKLIAI, ĮTAMPOS
RIBOTUVAI, VIRŠĮTAMPIŲ SLOPINTUVAI , ŠAKUTĖS IR
LIZDAI, LEMPŲ LAIKIKLIAI IR JUNGIAMOSIOS
DĖŽUTĖS); ELEKTROS VARŽAI (ĮSKAITANT REOSTATUS
IR PENTENCIOMETRUS), IŠSKYRUS KAITINAMUOSIUS

Description:

Electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits or for making connections to or in
electrical circuits (e.g., switches, relays, fuses, lightning
arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and
sockets, lamp-holders and junction boxes); electrical
resistors (including rheostats and potentiometers),
other than heating resistors; printed circuits; boards,
panels (including numerical control panels), consoles,
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VARŽUS; SPAUSDINTINĖS GRANDINĖS; PLOKŠTĖS,
SKYDAI (ĮSKAITANT SKAITMENINIUS VALDYMO
SKYDUS), PULTAI, STENDAI, SKIRSTOMOSIOS SPINTOS
IR KITOS BAZĖS, ĮRENGTOS SU DVEJAIS ARBA
DAUGIAU PERJUNGIMO, APSAUGOJIMO ARBA
SUJUNGIMO APARATAIS, NAUDOJAMAIS ELEKTROS
GRANDINĖMS, ELEKTRINIAM ELEKTROS
REGULIAVIMUI (IŠSKYRUS PERJUNGIMO APARATŪRĄ,
KLASIFIKUOJAMĄ 764.1 POGRUPYJE)

desks, cabinets and other bases, equipped with two or
more apparatus for switching, protecting or for making
connections to or in electrical circuits, for electric
control or the distribution of electricity (excluding
swithching apparatus of subgroup 764.1)

772.2

Spausdintinės grandinės
Printed circuits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spausdintinės grandinės

Description:

Printed circuits

772.3

Elektros varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus), išskyrus kaitinamuosius varžus; jų dalys
Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus),
išskyrus kaitinamuosius varžus; jų dalys

Description:

Electrical resistors (including rheostats and
potentiometers), other than heating resistors; parts
thereof.

772.31

Kompoziciniai arba plėveliniai pastovieji angliniai varžai
Fixed carbon resistors, composition- or film-type

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kompoziciniai arba plėveliniai pastovieji angliniai varžai Description:

772.32

Kiti pastovieji varžai
Other fixed resistors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pastovieji varžai

Description:

Other fixed resistors

772.33

Keičiamieji vieliniai varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus)
Wire-wound variable resistors (including rheostats and potentiometers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keičiamieji vieliniai varžai (įskaitant reostatus ir
potenciometrus)

Description:

Wire-wound variable resistors (including rheostats and
potentiometers)

772.35

Kiti keičiamieji varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus)
Other variable resistors (including rheostats and potentiometers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti keičiamieji varžai (įskaitant reostatus ir
potenciometrus)

Description:

Other variable resistors (including rheostats and
potentiometers)
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772.38

Elektros varžtų, klasifikuojamų 772.3 pogrupyje, dalys
Parts for the electrical resistors of subgroup 772.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros varžtų, klasifikuojamų 772.3 pogrupyje, dalys

Description:

Parts for the electrical resistors of subgroup 772.3

772.4

Elektros aparatūra, naudojama elektrinėms grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat elektrinėms grandinėms prijungti arba sujungti
(pvz., jungikliai, saugikliai, žaibo iškrovikliai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai, šakutės, jungiamosios dėžutės), esant aukštesnei
kaip 1000 V įtampai
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches,
fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junction boxes), for a voltage exceeding 1,000 V

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros aparatūra, naudojama elektrinėms grandinėms Description:
įjungti ar apsaugoti, taip pat elektrinėms grandinėms
prijungti arba sujungti (pvz., jungikliai, saugikliai, žaibo
iškrovikliai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai,
šakutės, jungiamosios dėžutės), esant aukštesnei kaip
1000 V įtampai

772.41

Saugikliai
Fuses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saugikliai

Description:

Fuses

772.42

Automatiniai srovės išjungikliai žemesnei kaip 72,5 kV įtampai
Automatic circuit-breakers for a voltage of less than 72.5 kV

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automatiniai srovės išjungikliai žemesnei kaip 72,5 kV
įtampai

Description:

Automatic circuit-breakers for a voltage of less than
72.5 kV

772.43

Kiti automatiniai srovės išjungikliai
Other automatic circuit-breakers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti automatiniai srovės išjungikliai

Description:

Other automatic circuit-breakers

772.44

Skyrikliai ir pertraukikliai
Isolating switches and make-and-break switches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skyrikliai ir pertraukikliai

Description:

Isolating switches and make-and-break switches

772.45

Žaibo iškrovikliai, įtampos ribotuvai ir viršįtampių slopintuvai
Lightning arresters, voltage limiters and surge suppressors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žaibo iškrovikliai, įtampos ribotuvai ir viršįtampių
slopintuvai

Description:

Lightning arresters, voltage limiters and surge
suppressors
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772.49

Kita elektros aparatūra, naudojama elektrinėms grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat joms prijungti ar sujungti
Other electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita elektros aparatūra, naudojama elektrinėms
Description:
grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat joms prijungti
ar sujungti

772.5

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pvz.,
jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, šakutės, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai, jungiamosios dėžutės), esant ne
aukštesnei kaip 1 000 V įtampai; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (e.g., switches,
relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors for
optical fibre bundles or cables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms
įjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms
prijungti arba sujungti (pvz., jungikliai, relės, saugikliai,
viršįtampių slopintuvai, šakutės, kištukiniai lizdai,
elektros lempų laikikliai, jungiamosios dėžutės), esant
ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai; šviesolaidžių,
šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

Description:

Electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits, or for making connections to or in
electrical circuits (e.g., switches, relays, fuses, surge
suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction
boxes), for a voltage not exceeding 1,000 V; connectors
for optical fibre bundles or cables

772.51

Saugikliai
Fuses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Saugikliai

Description:

Fuses

772.52

Automatiniai išjungikliai
Automatic circuit-breakers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automatiniai išjungikliai

Description:

Automatic circuit-breakers

772.53

Kita elektros grandinių apsaugos aparatūra
Other apparatus for protecting electrical circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita elektros grandinių apsaugos aparatūra

Description:

Other apparatus for protecting electrical circuits

772.54

Relės
Relays

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Relės

Description:

Relays

772.55

Kiti perjungikliai
Other switches

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti perjungikliai

772.56

Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys
Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

Description:

Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or
cables

772.57

Lempų laikikliai
Lamp-holders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lempų laikikliai

Description:

Lamp-holders

772.58

Šakutės ir kištukiniai lizdai
Plugs and sockets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šakutės ir kištukiniai lizdai

Description:

Plugs and sockets

772.59

Kita elektros aparatūra, naudojama elektrinėms grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat joms prijungti ar sujungti
Other electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita elektros aparatūra, naudojama elektrinėms
Description:
grandinėms įjungti ar apsaugoti, taip pat joms prijungti
ar sujungti

772.6

Plokštės, skydai (įskaitant skaitmeninio valdymo skydus) pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose
sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 772.4 arba 772.5 pogrupiuose, naudojami elektros srovės valdymui arba
paskirstymui (įskaitant įmontuotus prietaisus arba aparatus, klasifikuojamus 774, 881, 884 grupėse ar 87 skyriuje, bet neįskaitant
perjungimo aparatų, klasifikuojamų 764.1 pogrupyje)
Boards, panels (including numerical control panels), consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus
of subgroup 772.4 or 772.5, for electrical control or the distribution of electricity (including those incorporating instruments or
apparatus of groups 774, 881, 884 or of division 87, but excluding the switching apparatus of subgroup 764.1)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plokštės, skydai (įskaitant skaitmeninio valdymo
Description:
skydus) pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti
konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba
daugiau aparatų, klasifikuojamų 772.4 arba 772.5
pogrupiuose, naudojami elektros srovės valdymui arba
paskirstymui (įskaitant įmontuotus prietaisus arba
aparatus, klasifikuojamus 774, 881, 884 grupėse ar 87
skyriuje, bet neįskaitant perjungimo aparatų,
klasifikuojamų 764.1 pogrupyje)

772.61

Skydai, plokštės, pultai ir kiti konstrukcijų pagrindai, naudojami elektriniam valdymui arba elektros paskirstymui, esant ne aukštesnei
kaip 1000 V įtampai
....for a voltage not exceeding 1,000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skydai, plokštės, pultai ir kiti konstrukcijų pagrindai,
naudojami elektriniam valdymui arba elektros
paskirstymui, esant ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Description:

....for a voltage not exceeding 1,000 V
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Description:

Other switches

Other electrical apparatus for switching or protecting
electrical circuits, or for making connections to or in
electrical circuits

Boards, panels (including numerical control panels),
consoles, desks, cabinets and other bases, equipped
with two or more apparatus of subgroup 772.4 or
772.5, for electrical control or the distribution of
electricity (including those incorporating instruments
or apparatus of groups 774, 881, 884 or of division 87,
but excluding the switching apparatus of subgroup
764.1)
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772.62

Skydai, plokštės, pultai ir kiti konstrukcijų pagrindai, naudojami elektriniam valdymui arba elektros paskirstymui, esant aukštesnei kaip
1000 V įtampai
....for a voltage exceeding 1,000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skydai, plokštės, pultai ir kiti konstrukcijų pagrindai,
naudojami elektriniam valdymui arba elektros
paskirstymui, esant aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Description:

....for a voltage exceeding 1,000 V

772.8

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatūra, klasifikuojama 772.4, 772.5 ir 772.6 pogrupiuose
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus falling within subgroups 772.4, 772.5 and 772.6

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su
aparatūra, klasifikuojama 772.4, 772.5 ir 772.6
pogrupiuose

Description:

Parts suitable for use solely or principally with the
apparatus falling within subgroups 772.4, 772.5 and
772.6

772.81

Plokštės, skydai pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, klasifikuojami 772.6 pogrupyje, be juose
montuojamos aparatūros
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of subgroup 772.6, not equipped with their apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plokštės, skydai pultai, stendai, skirstomosios spintos ir Description:
kiti konstrukcijų pagrindai, klasifikuojami 772.6
pogrupyje, be juose montuojamos aparatūros

772.82

Kitos dalys
Other parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos dalys

Description:

Other parts

773

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA ELEKTROS PASKIRSTYMO ĮRANGA
Equipment for distributing electricity, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA ELEKTROS PASKIRSTYMO
ĮRANGA

Description:

Equipment for distributing electricity, n.e.s.

773.1

Izoliuotieji laidai (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius laidus), kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros
laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba
nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų
Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or
not fitted with connectors; optical fibre cables made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric
conductors or fitted with connectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Izoliuotieji laidai (įskaitant emaliuotuosius arba
anoduotuosius laidus), kabeliai (įskaitant bendraašius
kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su
pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių
kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių,
sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros
laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

Description:

Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable
(including co-axial cable) and other insulated electric
conductors, whether or not fitted with connectors;
optical fibre cables made up of individually sheathed
fibres, whether or not assembled with electric
conductors or fitted with connectors
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Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other
bases for the goods of subgroup 772.6, not equipped
with their apparatus
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773.11

Apvijų laidai
Winding wire

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apvijų laidai

Description:

Winding wire

773.12

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai
Co-axial cable and other co-axial conductors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai elektros
laidininkai

Description:

Co-axial cable and other co-axial conductors

773.13

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami sausumos transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose
Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

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

773.16

Kiti elektros laidininkai, esant ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai
Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1,000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektros laidininkai, esant ne aukštesnei kaip 1000
V įtampai

Description:

Other electric conductors, for a voltage not exceeding
1,000 V

773.17

Kiti elektros laidininkai, esant aukštesnei kaip 1000 V įtampai
Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektros laidininkai, esant aukštesnei kaip 1000 V
įtampai

Description:

Other electric conductors, for a voltage exceeding
1,000 V

773.18

Skaidulinės optikos kabeliai
Optical fibre cables

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skaidulinės optikos kabeliai

Description:

Optical fibre cables

773.2

Elektros izoliatorių įranga
Electrical insulating equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektros izoliatorių įranga

Description:

Electrical insulating equipment
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773.22

Stikliniai elektros izoliatoriai
Electrical insulators of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai elektros izoliatoriai

Description:

Electrical insulators of glass

773.23

Keraminiai elektros izoliatoriai
Electrical insulators of ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai elektros izoliatoriai

Description:

Electrical insulators of ceramics

773.24

Elektros izoliatoriai iš kitų medžiagų, išskyrus stiklą ar keramiką
Electrical insulators of materials other than glass or ceramics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros izoliatoriai iš kitų medžiagų, išskyrus stiklą ar
keramiką

Description:

Electrical insulators of materials other than glass or
ceramics

773.26

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, pagaminti vien tik iš keraminių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių
(pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų liejimo metu ir reikalingų mazgams surinkti (išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 773.23 pozicijoje)
Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of ceramic materials apart from any minor
components of metal (e.g., threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including
insulators of heading 773.23)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, Description:
pagaminti vien tik iš keraminių medžiagų, neįskaitant
smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais),
įdėtų liejimo metu ir reikalingų mazgams surinkti
(išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 773.23 pozicijoje)

773.28

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, pagaminti vien tik iš plastikinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių
detalių, įdėtų liejimo metu ir reikalingų mazgams surinkti (išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 773.24 pozicijoje)
Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of plastic materials apart from any minor
components of metal incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including insulators of heading 773.24)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, Description:
pagaminti vien tik iš plastikinių medžiagų, neįskaitant
smulkių metalinių detalių, įdėtų liejimo metu ir
reikalingų mazgams surinkti (išskyrus izoliatorius,
klasifikuojamus 773.24 pozicijoje)

773.29

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, pagaminti iš visiškai kitų medžiagų negu plastikai arba keramika, neįskaitant
smulkių metalinių detalių, įdėtų liejimo metu ir reikalingų mazgams surinkti (išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 773.22 ar 773.24
pozicijose); netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis, elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys
Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of materials other than ceramics or plastics
apart from any minor components of metal incorporated during moulding solely for purposes of assembly (but not including
insulators of heading 773.22 or 773.24); electrical conduit tubing and joints therefore, of base metal lined with insulating material

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, Description:
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Insulating fittings for electrical machines, appliances or
equipment, being fittings wholly of ceramic materials
apart from any minor components of metal (e.g.,
threaded sockets) incorporated during moulding solely
for purposes of assembly (but not including insulators
of heading 773.23)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or
equipment, being fittings wholly of plastic materials
apart from any minor components of metal
incorporated during moulding solely for purposes of
assembly (but not including insulators of heading
773.24)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or
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pagaminti iš visiškai kitų medžiagų negu plastikai arba
keramika, neįskaitant smulkių metalinių detalių, įdėtų
liejimo metu ir reikalingų mazgams surinkti (išskyrus
izoliatorius, klasifikuojamus 773.22 ar 773.24
pozicijose); netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis
medžiagomis, elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai
ir jų jungtys

equipment, being fittings wholly of materials other
than ceramics or plastics apart from any minor
components of metal incorporated during moulding
solely for purposes of assembly (but not including
insulators of heading 773.22 or 773.24); electrical
conduit tubing and joints therefore, of base metal lined
with insulating material

774

ELEKTRODIAGNOSTIKOS APARATAI, NAUDOJAMI MEDICINOJE, CHIRURGIJOJE, ODONTOLOGIJOJE ARBA VETERINARIJOJE, IR
RENTGENO APARATAI
Electrodiagnostic apparatus for medical, surgical, dental or veterinary purposes, and radiological apparatus

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ELEKTRODIAGNOSTIKOS APARATAI, NAUDOJAMI
Description:
MEDICINOJE, CHIRURGIJOJE, ODONTOLOGIJOJE ARBA
VETERINARIJOJE, IR RENTGENO APARATAI

774.1

Elektrodiagnostikos aparatai (išskyrus radiologinius aparatus)
Electrodiagnostic apparatus (other than radiological apparatus)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektrodiagnostikos aparatai (išskyrus radiologinius
aparatus)

Description:

Electrodiagnostic apparatus (other than radiological
apparatus)

774.11

Elektrokardiografai
Electrocardiographs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektrokardiografai

Description:

Electrocardiographs

774.12

Kiti elektrodiagnostikos aparatai (įskaitant funkcinės diagnostikos arba fiziologinių parametrų kontrolės aparatus)
Other electrodiagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological
parameters).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektrodiagnostikos aparatai (įskaitant funkcinės
diagnostikos arba fiziologinių parametrų kontrolės
aparatus)

Description:

Other electrodiagnostic apparatus (including apparatus
for functional exploratory examination or for checking
physiological parameters).

774.13

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai
Ultraviolet or infrared ray apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės
aparatai

Description:

Ultraviolet or infrared ray apparatus

774.2

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuote, naudojama arba nenaudojama medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje ir veterinarijoje (įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus), rentgeno vamzdeliai ir kiti rentgeno
spinduliuotės generatoriai; aukštos įtampos generatoriai, valdymo skydai ir pultai, ekranai, tyrimų arba gydymo procedūrų stalai, krėslai
ir panaši įranga; dalys, niekur kitur nepriskirtos, ir reikmenys anksčiau minėtoms aparatūrai ir įrangai
Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary
uses (including radiography or radiotherapy apparatus), X-ray tubes and other X-ray generators; high tension generators, control
panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like; parts, n.e.s., and accessories for the foregoing
apparatus and equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Electrodiagnostic apparatus for medical, surgical,
dental or veterinary purposes, and radiological
apparatus
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Pavadinimas:

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno, alfa,
beta arba gama spinduliuote, naudojama arba
nenaudojama medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
ir veterinarijoje (įskaitant radiografijos arba
radioterapijos aparatus), rentgeno vamzdeliai ir kiti
rentgeno spinduliuotės generatoriai; aukštos įtampos
generatoriai, valdymo skydai ir pultai, ekranai, tyrimų
arba gydymo procedūrų stalai, krėslai ir panaši įranga;
dalys, niekur kitur nepriskirtos, ir reikmenys anksčiau
minėtoms aparatūrai ir įrangai

774.21

Rentgeno aparatai, naudojami arba nenaudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje ir veterinarijoje (įskaitant rentgenografijos
arba rentgenoterapijos aparatus)
Apparatus based on the use of X-rays, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses (including radiography or
radiotherapy apparatus)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rentgeno aparatai, naudojami arba nenaudojami
Description:
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje ir veterinarijoje
(įskaitant rentgenografijos arba rentgenoterapijos
aparatus)

774.22

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama spinduliuote, naudojami arba nenaudojami medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje ir veterinarijoje (įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus)
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses
(including radiography or radiotherapy apparatus).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas alfa, beta arba gama Description:
spinduliuote, naudojami arba nenaudojami medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje ir veterinarijoje (įskaitant
radiografijos arba radioterapijos aparatus)

774.23

Rentgeno vamzdžiai
X-ray tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rentgeno vamzdžiai

Description:

X-ray tubes

774.29

Kiti (įskaitant dalis ir reikmenis)
Other (including parts and accessories)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti (įskaitant dalis ir reikmenis)

Description:

Other (including parts and accessories)

775

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA BUITINĖ ELEKTRINĖ IR NEELEKTRINĖ ĮRANGA
Household-type electrical and non-electrical equipment, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA BUITINĖ ELEKTRINĖ IR
NEELEKTRINĖ ĮRANGA

Description:

Household-type electrical and non-electrical
equipment, n.e.s.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Description:

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta
or gamma radiations, whether or not for medical,
surgical, dental or veterinary uses (including
radiography or radiotherapy apparatus), X-ray tubes
and other X-ray generators; high tension generators,
control panels and desks, screens, examination or
treatment tables, chairs and the like; parts, n.e.s., and
accessories for the foregoing apparatus and
equipment

Apparatus based on the use of X-rays, whether or not
for medical, surgical, dental or veterinary uses
(including radiography or radiotherapy apparatus)

Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma
radiations, whether or not for medical, surgical, dental
or veterinary uses (including radiography or
radiotherapy apparatus).
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775.1

Niekur kitur nepriskirta buitinė elektrinė ir neelektrinė skalbimo įranga
Household-type laundry equipment, n.e.s., whether or not electrical

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta buitinė elektrinė ir neelektrinė
skalbimo įranga

Description:

Household-type laundry equipment, n.e.s., whether or
not electrical

775.11

Buitinės arba skalbyklų skalbimo mašinos (įskaitant kombinuotąsias skalbimo ir džiovinimo mašinas), ne didesnės kaip 10 kg sausų
skalbinių talpos
Household- or laundry-type washing-machines (including machines which both wash and dry), each of a dry linen capacity not
exceeding 10 kg.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinės arba skalbyklų skalbimo mašinos (įskaitant
kombinuotąsias skalbimo ir džiovinimo mašinas), ne
didesnės kaip 10 kg sausų skalbinių talpos

Description:

Household- or laundry-type washing-machines
(including machines which both wash and dry), each of
a dry linen capacity not exceeding 10 kg.

775.12

Drabužių džiovinimo mašinos, ne didesnės kaip 10 kg sausų skalbinių talpos (išskyrus mašinas, klasifikuojamas 743.55 pozicijoje)
Clothes-drying machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg. (excluding those of heading 743.55)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužių džiovinimo mašinos, ne didesnės kaip 10 kg
sausų skalbinių talpos (išskyrus mašinas,
klasifikuojamas 743.55 pozicijoje)

Description:

Clothes-drying machines, each of a dry linen capacity
not exceeding 10 kg. (excluding those of heading
743.55)

775.2

Buitiniai šaldytuvai ir šaldyklės (elektriniai ir kiti)
Household-type refrigerators and food freezers (electrical and other)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Buitiniai šaldytuvai ir šaldyklės (elektriniai ir kiti)

Description:

Household-type refrigerators and food freezers
(electrical and other)

775.21

Buitiniai šaldytuvai (elektriniai ir kiti) su šaldymo kamera arba be jos
Refrigerators, household-type (electric or other), whether or not containing a deep-freeze compartment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitiniai šaldytuvai (elektriniai ir kiti) su šaldymo
kamera arba be jos

Description:

Refrigerators, household-type (electric or other),
whether or not containing a deep-freeze compartment

775.22

Buitinės šaldyklės (elektrinės ir kitos)
Deep-freezes, household-type (electric or other)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Buitinės šaldyklės (elektrinės ir kitos)

Description:

Deep-freezes, household-type (electric or other)

775.3

Buitinės indų plovimo mašinos
Dishwashing machines of the household type

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Buitinės indų plovimo mašinos

Description:

Dishwashing machines of the household type
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775.4

Skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu, ir jų dalys
Shavers and hair clippers, with self-contained electric motor and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu
elektros varikliu, ir jų dalys

Description:

Shavers and hair clippers, with self-contained electric
motor and parts thereof

775.41

Skustuvai
Shavers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skustuvai

Description:

Shavers

775.42

Plaukų kirpimo mašinėlės
Hair clippers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plaukų kirpimo mašinėlės

Description:

Hair clippers

775.49

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts

775.5

Dulkių siurbliai
Vacuum cleaners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dulkių siurbliai

Description:

Vacuum cleaners

775.51

Dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu
....with self-contained electric motor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dulkių siurbliai su įmontuotu elektros varikliu

Description:

....with self-contained electric motor

775.56

Kiti dulkių siurbliai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dulkių siurbliai

Description:

....other

775.57

Dulkių siurblių dalys
....parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dulkių siurblių dalys

Description:

....parts
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775.7

Elektromechaniniai buitiniai prietaisai su įmontuotu elektros varikliu, išskyrus dulkių siurblius, klasifikuojamus 775.5 pozicijoje; jų dalys
Electromechanical domestic appliances with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of subgroup 775.5; parts
thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektromechaniniai buitiniai prietaisai su įmontuotu
elektros varikliu, išskyrus dulkių siurblius,
klasifikuojamus 775.5 pozicijoje; jų dalys

Description:

Electromechanical domestic appliances with selfcontained electric motor, other than vacuum cleaners
of subgroup 775.5; parts thereof

775.72

Maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai; vaisių arba daržovių sulčiaspaudės
Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice extractors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai; vaisių arba Description:
daržovių sulčiaspaudės

775.73

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

775.79

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts

775.8

Niekur kitur nepriskirti elektroterminiai prietaisai
Electrothermic appliances, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektroterminiai prietaisai

Description:

Electrothermic appliances, n.e.s.

775.81

Elektriniai tekančio arba netekančio vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai
Electric instantaneous or storage water-heaters and immersion heaters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai tekančio arba netekančio vandens šildytuvai
ir panardinamieji šildytuvai

Description:

Electric instantaneous or storage water-heaters and
immersion heaters

775.82

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai
Electric space-heating apparatus and electric soil-heating apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo
aparatai

Description:

Electric space-heating apparatus and electric soilheating apparatus
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Food grinders and mixers; fruit or vegetable juice
extractors
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775.83

Elektroterminiai kirpyklų aparatai ir rankų džiovintuvai
Electrothermic hairdressing or hand-drying apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektroterminiai kirpyklų aparatai ir rankų džiovintuvai

Description:

Electrothermic hairdressing or hand-drying apparatus

775.84

Elektrinės laidynės
Electric smoothing-irons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektrinės laidynės

Description:

Electric smoothing-irons

775.85

Elektrinės antklodės
Electric blankets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektrinės antklodės

Description:

Electric blankets

775.86

Mikrobangų krosnys; kitos krosnys; orkaitės, viryklių plokštės, virinimo žiedai, keptuvai ir troškintuvai
Microwave ovens; other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikrobangų krosnys; kitos krosnys; orkaitės, viryklių
plokštės, virinimo žiedai, keptuvai ir troškintuvai

Description:

Microwave ovens; other ovens; cookers, cooking plates,
boiling rings, grillers and roasters

775.87

Niekur kitur nepriskirti elektroterminiai buitiniai prietaisai
Electrothermic domestic appliances, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektroterminiai buitiniai
prietaisai

Description:

Electrothermic domestic appliances, n.e.s.

775.88

Elektros kaitinamieji varžai (išskyrus anglinius)
Electric heating resistors (other than of carbon)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros kaitinamieji varžai (išskyrus anglinius)

Description:

Electric heating resistors (other than of carbon)

775.89

Elektroterminių prietaisų, klasifikuojamų 775.8 pogrupyje, dalys
Parts of the electrothermic appliances of subgroup 775.8

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektroterminių prietaisų, klasifikuojamų 775.8
pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the electrothermic appliances of subgroup
775.8

776

ELEKTRONINĖS LEMPOS IR VAMZDŽIAI, SU TERMOELEKTRONINIAIS KATODAIS, ŠALTAISIAIS KATODAIS AR FOTOKATODAIS (PVZ.,
VAKUUMINIAI, GARŲ AR DUJŲ PRIPILDYTI LEMPOS IR VAMZDŽIAI, GYVSIDABRIO LYGINTUVINĖS LEMPOS IR VAMZDŽIAI,
ELEKTRONINIAI VAMZDŽIAI, TELEVIZIJOS KAMERŲ VAMZDŽIAI); DIODAI, TRANZISTORIAI IR PANAŠŪS PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI;
ŠVIESAI JAUTRŪS PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI; ŠVIESOS DIODAI; SUMONTUOTI PJEZOELEKTRINIAI KRISTALAI; ELEKTRONINIAI
INTEGRINIAI GRANDYNAI IR MIKROMODELIAI; JŲ DALYS
Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (e.g., vacuum or vapour or gas-filled valves and tubes, mercury arc
rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes, transistors and similar semiconductor devices;
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photosensitive semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezoelectric crystals; electronic integrated circuits and
microassembles; parts thereof
Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ELEKTRONINĖS LEMPOS IR VAMZDŽIAI, SU
TERMOELEKTRONINIAIS KATODAIS, ŠALTAISIAIS
KATODAIS AR FOTOKATODAIS (PVZ., VAKUUMINIAI,
GARŲ AR DUJŲ PRIPILDYTI LEMPOS IR VAMZDŽIAI,
GYVSIDABRIO LYGINTUVINĖS LEMPOS IR VAMZDŽIAI,
ELEKTRONINIAI VAMZDŽIAI, TELEVIZIJOS KAMERŲ
VAMZDŽIAI); DIODAI, TRANZISTORIAI IR PANAŠŪS
PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI; ŠVIESAI JAUTRŪS
PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI; ŠVIESOS DIODAI;
SUMONTUOTI PJEZOELEKTRINIAI KRISTALAI;
ELEKTRONINIAI INTEGRINIAI GRANDYNAI IR
MIKROMODELIAI; JŲ DALYS

Description:

Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and
tubes (e.g., vacuum or vapour or gas-filled valves and
tubes, mercury arc rectifying valves and tubes,
cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes,
transistors and similar semiconductor devices;
photosensitive semiconductor devices; light-emitting
diodes; mounted piezoelectric crystals; electronic
integrated circuits and microassembles; parts thereof

776.1

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus)
Television picture tubes, cathode-ray (including video monitor cathode-ray tubes)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių
spindulių vaizdo monitorių kineskopus)

Description:

Television picture tubes, cathode-ray (including video
monitor cathode-ray tubes)

776.11

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus), spalvoto vaizdo
....colour

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių
spindulių vaizdo monitorių kineskopus), spalvoto
vaizdo

Description:

....colour

776.12

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus), nespalviniai arba kiti vienspalviai
....black and white or other monochrome

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Katodinių spindulių kineskopai (įskaitant katodinių
spindulių vaizdo monitorių kineskopus), nespalviniai
arba kiti vienspalviai

Description:

....black and white or other monochrome

776.2

Kitos elektroninės lempos ir kiti elektroniniai vamzdžiai (įskaitant televizijos kamerų vamzdžius)
Other electronic valves and tubes (including television camera tubes)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos elektroninės lempos ir kiti elektroniniai vamzdžiai Description:
(įskaitant televizijos kamerų vamzdžius)

776.21

Televizijos kamerų vamzdžiai; vaizdo keitikliai ir vaizdo skaisčio stiprintuvai; kitos fotokatodinės lempos
Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photocathode tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Televizijos kamerų vamzdžiai; vaizdo keitikliai ir vaizdo
skaisčio stiprintuvai; kitos fotokatodinės lempos

Description:

Television camera tubes; image converters and
intensifiers; other photocathode tubes
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Other electronic valves and tubes (including television
camera tubes)
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776.23

Kiti elektroniniai vamzdžiai
Other cathode-ray tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektroniniai vamzdžiai

Description:

Other cathode-ray tubes

776.25

Mikrobanginės lempos (išskyrus elektronines lempas su valdymo tinkleliu)
Microwave tubes (excluding grid-controlled tubes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikrobanginės lempos (išskyrus elektronines lempas su Description:
valdymo tinkleliu)

776.27

Kitos lempos ir vamzdžiai
Other valves and tubes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos lempos ir vamzdžiai

Description:

Other valves and tubes

776.29

Lempų ir vamzdžių, klasifikuojamų 776.1 ir 776.2 pogrupiuose, dalys
Parts of the tubes and valves of subgroups 776.1 and 776.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lempų ir vamzdžių, klasifikuojamų 776.1 ir 776.2
pogrupiuose, dalys

Description:

Parts of the tubes and valves of subgroups 776.1 and
776.2

776.3

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai (įskaitant fotovoltinius elementus,
sumontuotus arba nesumontuotus moduliuose arba plokštėse); šviesos diodai;
Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices (including photovoltaic cells, whether or
not assembled in modules or made up into panels); light-emitting diodes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai;
šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai (įskaitant
fotovoltinius elementus, sumontuotus arba
nesumontuotus moduliuose arba plokštėse); šviesos
diodai;

Description:

Diodes, transistors and similar semiconductor devices;
photosensitive semiconductor devices (including
photovoltaic cells, whether or not assembled in
modules or made up into panels); light-emitting diodes

776.31

Diodai, išskyrus šviesai jautrius diodus (fotodiodus) ar šviesos diodus
Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diodai, išskyrus šviesai jautrius diodus (fotodiodus) ar
šviesos diodus

Description:

Diodes, other than photosensitive or light-emitting
diodes

776.32

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius (fototranzistorius), kurių sklaidos galia mažesnė kaip 1 W
Transistors (excluding photosensitive transistors) with a dissipation rate of less than one watt

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius
(fototranzistorius), kurių sklaidos galia mažesnė kaip 1
W

Description:

Transistors (excluding photosensitive transistors) with a
dissipation rate of less than one watt
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Microwave tubes (excluding grid-controlled tubes)
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776.33

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius (fototranzistorius), kurių sklaidos galia ne mažesnė kaip 1W
Transistors (excluding photosensitive transistors) with a dissipation rate of one watt or more

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius
Description:
(fototranzistorius), kurių sklaidos galia ne mažesnė kaip
1W

776.35

Tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai (išskyrus šviesai jautrius įtaisus)
Thyristors, diacs and triacs (excluding photosensitive devices)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai
tiristoriai (išskyrus šviesai jautrius įtaisus)

Description:

Thyristors, diacs and triacs (excluding photosensitive
devices)

776.37

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai
Photosensitive semiconductor devices; light-emitting diodes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai

Description:

Photosensitive semiconductor devices; light-emitting
diodes

776.39

Kiti puslaidininkiniai įtaisai
Other semiconductor devices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti puslaidininkiniai įtaisai

Description:

Other semiconductor devices

776.4

Elektroniniai integriniai grandynai
Electronic integrated circuits

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Elektroniniai integriniai grandynai

Description:

Electronic integrated circuits

776.42

Procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir
sinchronizavimo grandinėmis
ar kitomis grandinėmis
Processors and controllers, whether or not combined with memories, converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits, or
other circuits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti
su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais,
stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo
grandinėmis ar kitomis grandinėmis

Description:

Processors and controllers, whether or not combined
with memories, converters, logic circuits, amplifiers,
clock and timing circuits, or other circuits

776.44

Atmintinės
Memories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atmintinės

Description:

Memories
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776.46

Stiprintuvai
Amplifiers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stiprintuvai

Description:

Amplifiers

776.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

776.8

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; niekur kitur nepriskirtos elektroninių komponentų, klasifikuojamų 776 grupėje, dalys
Piezoelectric crystals, mounted; parts, n.e.s., of the electronic components of group 776

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; niekur kitur
nepriskirtos elektroninių komponentų, klasifikuojamų
776 grupėje, dalys

Description:

Piezoelectric crystals, mounted; parts, n.e.s., of the
electronic components of group 776

776.81

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai
Piezoelectric crystals, mounted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai

Description:

Piezoelectric crystals, mounted

776.88

Įtaisų, klasifikuojamų 776.3 pogrupyje, ir sumontuotų pjezoelektrinių kristalų, klasifikuojamų 776.81 pozicijoje, dalys
Parts of the devices of subgroup 776.3 and of the mounted piezoelectric crystals of heading 776.81

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įtaisų, klasifikuojamų 776.3 pogrupyje, ir sumontuotų
pjezoelektrinių kristalų, klasifikuojamų 776.81
pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the devices of subgroup 776.3 and of the
mounted piezoelectric crystals of heading 776.81

776.89

Dirbinių, klasifikuojamų 776.4 pogrupyje, dalys
Parts of the articles of subgroup 776.4

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbinių, klasifikuojamų 776.4 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the articles of subgroup 776.4

778

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ELEKTROS MAŠINOS IR APARATŪRA
Electrical machinery and apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS ELEKTROS MAŠINOS IR
APARATŪRA

Description:

Electrical machinery and apparatus, n.e.s.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

490/601

SITC 4 red.

778.1

Baterijos ir elektros akumuliatoriai, jų dalys
Batteries and electric accumulators and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Baterijos ir elektros akumuliatoriai, jų dalys

Description:

Batteries and electric accumulators and parts thereof

778.11

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos
Primary cells and primary batteries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

Description:

Primary cells and primary batteries

778.12

Elektros akumuliatoriai (akumuliatorių baterijos)
Electric accumulators (storage batteries)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros akumuliatoriai (akumuliatorių baterijos)

Description:

Electric accumulators (storage batteries)

778.13

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos
galvaninės baterijos ir išeikvoti
elektros akumuliatoriai; niekur kitur nepriskirtos mašinų arba aparatų elektrinės dalys
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent
electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros
Description:
akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai
elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti
elektros akumuliatoriai; niekur kitur nepriskirtos mašinų
arba aparatų elektrinės dalys

778.17

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys
Parts of primary cells and primary batteries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys

Description:

Parts of primary cells and primary batteries

778.19

Elektros akumuliatorių dalys
Parts of electric accumulators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros akumuliatorių dalys

Description:

Parts of electric accumulators

778.2

Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos (įskaitant sandarias kryptinių spindulių lempas ir ultravioletines arba infraraudonąsias
lempas); lankinės lempos; jų dalys
Electric filament or discharge lamps (including sealed-beam lamp units and ultraviolet or infrared lamps); arc lamps; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos
(įskaitant sandarias kryptinių spindulių lempas ir
ultravioletines arba infraraudonąsias lempas); lankinės
lempos; jų dalys

Description:

Electric filament or discharge lamps (including sealedbeam lamp units and ultraviolet or infrared lamps); arc
lamps; parts thereof
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778.21

Kaitinamosios lempos (išskyrus fotoblyksčių lempas, ultravioletines ir infraraudonąsias lempas ir sandarias kryptinių spindulių lempas)
Filament lamps (other than flash bulbs, infrared and ultraviolet lamps and sealed-beam lamp units)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaitinamosios lempos (išskyrus fotoblyksčių lempas,
ultravioletines ir infraraudonąsias lempas ir sandarias
kryptinių spindulių lempas)

Description:

Filament lamps (other than flash bulbs, infrared and
ultraviolet lamps and sealed-beam lamp units)

778.22

Dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines lempas)
Discharge lamps (other than ultraviolet lamps)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujošvytės lempos (išskyrus ultravioletines lempas)

Description:

Discharge lamps (other than ultraviolet lamps)

778.23

Sandarios kryptingų spindulių lempos
Sealed-beam lamp units

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sandarios kryptingų spindulių lempos

Description:

Sealed-beam lamp units

778.24

Ultravioletinės ar infraraudonosios lempos; lankinės lempos
Ultraviolet or infrared lamps; arc lamps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ultravioletinės ar infraraudonosios lempos; lankinės
lempos

Description:

Ultraviolet or infrared lamps; arc lamps

778.29

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts

778.3

Niekur kitur nepriskirti elektriniai įtaisai, skirti naudoti vidaus degimo varikliuose ir transporto priemonėse; jų dalys
Electrical equipment, n.e.s., for internal combustion engines and vehicles; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti elektriniai įtaisai, skirti naudoti
vidaus degimo varikliuose ir transporto priemonėse; jų
dalys

Description:

Electrical equipment, n.e.s., for internal combustion
engines and vehicles; parts thereof

778.31

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pvz., uždegimo
magnetos, magnetų
generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pvz., nuolatinės arba kintamosios
srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais
Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (e.g.,
ignition magnetos, magnetodynamos, ignition coils, sparking-plugs and glow plugs, starter motors); generators (e.g., dynamos and
alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama
kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo

Description:

Electrical ignition or starting equipment of a kind used
for spark-ignition or compression-ignition internal
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varikliuose (pvz., uždegimo magnetos, magnetų
generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės,
kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pvz.,
nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai,
naudojami kartu su šiais varikliais

combustion engines (e.g., ignition magnetos,
magnetodynamos, ignition coils, sparking-plugs and
glow plugs, starter motors); generators (e.g., dynamos
and alternators) and cut-outs of a kind used in
conjunction with such engines

778.33

Įrangos, klasifikuojamos 778.31 pozicijoje, dalys
Parts of the equipment of heading 778.31

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrangos, klasifikuojamos 778.31 pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the equipment of heading 778.31

778.34

Elektros apšvietimo arba signalizacijos įranga (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 778.2 pozicijoje), dviračių, motociklų arba
autotransporto priemonių stiklų valytuvai
ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga
Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of subgroup 778.2), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a
kind used for cycles or motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros apšvietimo arba signalizacijos įranga (išskyrus
dirbinius, klasifikuojamus 778.2 pozicijoje), dviračių,
motociklų arba autotransporto priemonių stiklų
valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo
įranga

Description:

Electrical lighting or signalling equipment (excluding
articles of subgroup 778.2), windscreen wipers,
defrosters and demisters, of a kind used for cycles or
motor vehicles

778.35

Įrangos, klasifikuojamos 778.34 pozicijoje, dalys
Parts of the equipment of heading 778.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrangos, klasifikuojamos 778.34 pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the equipment of heading 778.34

778.4

Rankiniai elektromechaniniai įrankiai su įmontuotu elektros varikliu; jų dalys
Electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai elektromechaniniai įrankiai su įmontuotu
elektros varikliu; jų dalys

Description:

Electromechanical tools for working in the hand, with
self-contained electric motor; parts thereof

778.41

Visų rūšių gręžtuvai
Drills of all kinds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Visų rūšių gręžtuvai

Description:

Drills of all kinds

778.43

Pjūklai
Saws

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pjūklai

Description:

Saws
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778.45

Kiti įrankiai
Other tools

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įrankiai

Description:

Other tools

778.6

Pastovieji, kintamieji arba paderinamieji elektros kondensatoriai
Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pastovieji, kintamieji arba paderinamieji elektros
kondensatoriai

Description:

Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (preset)

778.61

Pastovieji kondensatoriai, naudojami 50/60 Hz elektros grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar (galios
kondensatoriai)
Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0.5 kvar (power
capacitors)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pastovieji kondensatoriai, naudojami 50/60 Hz elektros Description:
grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5
kvar (galios kondensatoriai)

778.62

Tantaliniai pastovieji kondensatoriai
Tantalum fixed capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tantaliniai pastovieji kondensatoriai

Description:

Tantalum fixed capacitors

778.63

Aliumininiai elektrolitiniai pastovieji kondensatoriai
Aluminium electrolytic fixed capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aliumininiai elektrolitiniai pastovieji kondensatoriai

Description:

Aluminium electrolytic fixed capacitors

778.64

Keraminiai dielektriniai viensluoksniai pastovieji kondensatoriai
Ceramic dielectric fixed capacitors, single layer

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai dielektriniai viensluoksniai pastovieji
kondensatoriai

Description:

Ceramic dielectric fixed capacitors, single layer

778.65

Keraminiai dielektriniai daugiasluoksniai pastovieji kondensatoriai
Ceramic dielectric fixed capacitors, multilayer

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Keraminiai dielektriniai daugiasluoksniai pastovieji
kondensatoriai

Description:

Ceramic dielectric fixed capacitors, multilayer
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778.66

Popieriniai arba plastikiniai dielektriniai pastovieji kondensatoriai
Paper or plastics dielectric fixed capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Popieriniai arba plastikiniai dielektriniai pastovieji
kondensatoriai

Description:

Paper or plastics dielectric fixed capacitors

778.67

Kiti pastovieji kondensatoriai
Other fixed capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pastovieji kondensatoriai

Description:

Other fixed capacitors

778.68

Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai
Variable or adjustable (pre-set) capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai

Description:

Variable or adjustable (pre-set) capacitors

778.69

Elektros kondensatorių dalys
Parts of electrical capacitors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros kondensatorių dalys

Description:

Parts of electrical capacitors

778.7

Niekur kitur nepriskirti mašinos ir mechaniniai įrenginiai, atliekantys specialias funkcijas; jų dalys
Electrical machines and apparatus, having individual functions, n.e.s.; parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mašinos ir mechaniniai
įrenginiai, atliekantys specialias funkcijas; jų dalys

Description:

Electrical machines and apparatus, having individual
functions, n.e.s.; parts thereof

778.71

Elementariųjų dalelių greitintuvai
Particle accelerators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elementariųjų dalelių greitintuvai

Description:

Particle accelerators

778.78

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

778.79

Dalys
Parts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys

Description:

Parts
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778.8

Niekur kitur nepriskirtos elektros mašinos ir įranga
Electrical machinery and equipment, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos elektros mašinos ir įranga

Description:

Electrical machinery and equipment, n.e.s.

778.81

Elektromagnetai; nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, kurie po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais; griebtuvai, spaustuvai ir
panašūs laikikliai su elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais; elektromagnetinės sankabos, movos ir stabdžiai; elektromagnetiniai
kėlimo įrenginiai
Electromagnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetization; electromagnetic or
permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting
heads

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektromagnetai; nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, kurie Description:
po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais;
griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su
elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais;
elektromagnetinės sankabos, movos ir stabdžiai;
elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai

778.82

Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo
reguliavimo elektros įranga (išskyrus įrangą, klasifikuojamą 791.91 pozicijoje)
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields (other than those of heading 791.91)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų
kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų
signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros
įranga (išskyrus įrangą, klasifikuojamą 791.91
pozicijoje)

Description:

Electrical signalling, safety or traffic control equipment
for railways, tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or airfields (other
than those of heading 791.91)

778.83

Įrangos, klasifikuojamos 778.82 pozicijoje, dalys
Parts of the equipment of heading 778.82

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrangos, klasifikuojamos 778.82 pozicijoje, dalys

Description:

Parts of the equipment of heading 778.82

778.84

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai (pvz., skambučiai, sirenos, švieslentės, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės
signalizacijos įranga), išskyrus įrangą, klasifikuojamą 778.34 arba 778.82 pozicijoje
Electric sound or visual signalling apparatus (e.g., bells, sirens, indicator panels, burglar and fire-alarms), other than those of heading
778.34 or 778.82

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai
(pvz., skambučiai, sirenos, švieslentės, apsaugos nuo
įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įranga),
išskyrus įrangą, klasifikuojamą 778.34 arba 778.82
pozicijoje

Description:

Electric sound or visual signalling apparatus (e.g., bells,
sirens, indicator panels, burglar and fire-alarms), other
than those of heading 778.34 or 778.82

778.85

Įrangos dalys, klasifikuojamos 778.84 pozicijoje
Parts of the equipment of heading 778.84

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Electromagnets; permanent magnets and articles
intended to become permanent magnets after
magnetization; electromagnetic or permanent magnet
chucks, clamps and similar holding devices;
electromagnetic couplings, clutches and brakes;
electromagnetic lifting heads
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Pavadinimas:

Įrangos dalys, klasifikuojamos 778.84 pozicijoje

778.86

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito dirbiniai arba kiti anglies dirbiniai, turintys
metalo arba jo neturintys, naudojami elektrotechnikoje
Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other carbon articles, with or without metal, of a kind used for
electrical purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų
angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito dirbiniai arba
kiti anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys,
naudojami elektrotechnikoje

Description:

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons,
battery carbons and other carbon articles, with or
without metal, of a kind used for electrical purposes

78

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS (ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES SU ORO PAGALVĖMIS)
Road vehicles (including air-cushion vehicles)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS (ĮSKAITANT
TRANSPORTO PRIEMONES SU ORO PAGALVĖMIS)

Description:

Road vehicles (including air-cushion vehicles)

781

AUTOMOBILIAI IR KITOS VARIKLINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, DAUGIAUSIA SKIRTOS ŽMONĖMS VEŽTI (IŠSKYRUS VARIKLINES
TRANSPORTO PRIEMONES, SKIRTAS VEŽTI DEŠIMT ARBA DAUGIAU ASMENŲ, ĮSKAITANT VAIRUOTOJĄ), ĮSKAITANT LENGVUOSIUS
KELEIVINIUS - KROVININIUS AUTOMOBILIUS (UNIVERSALUS) IR LENKTYNINIUS AUTOMOBILIUS
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than motor vehicles for the transport of
ten or more persons, including the driver), including station-wagons and racing cars

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AUTOMOBILIAI IR KITOS VARIKLINĖS TRANSPORTO
PRIEMONĖS, DAUGIAUSIA SKIRTOS ŽMONĖMS VEŽTI
(IŠSKYRUS VARIKLINES TRANSPORTO PRIEMONES,
SKIRTAS VEŽTI DEŠIMT ARBA DAUGIAU ASMENŲ,
ĮSKAITANT VAIRUOTOJĄ), ĮSKAITANT LENGVUOSIUS
KELEIVINIUS - KROVININIUS AUTOMOBILIUS
(UNIVERSALUS) IR LENKTYNINIUS AUTOMOBILIUS

Description:

Motor cars and other motor vehicles principally
designed for the transport of persons (other than
motor vehicles for the transport of ten or more
persons, including the driver), including stationwagons and racing cars

781.1

Autotransporto priemonės, pritaikytos važiuoti sniegu; golfo automobiliukai ir panašios transporto priemonės
Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Autotransporto priemonės, pritaikytos važiuoti sniegu;
golfo automobiliukai ir panašios transporto priemonės

Description:

Vehicles specially designed for travelling on snow; golf
cars and similar vehicles

781.2

Niekur kitur nepriskirtos keleivinės variklinės transporto priemonės
Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos keleivinės variklinės transporto Description:
priemonės

782

VARIKLINĖS KROVININĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONĖS
Motor vehicles for the transport of goods and special-purpose motor vehicles

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VARIKLINĖS KROVININĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS
IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO
PRIEMONĖS

Description:

Motor vehicles for the transport of goods and specialpurpose motor vehicles
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Description:

Parts of the equipment of heading 778.84

Motor vehicles for the transport of persons, n.e.s.
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782.1

Variklinės krovininės transporto priemonės
Motor vehicles for the transport of goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Variklinės krovininės transporto priemonės

Description:

Motor vehicles for the transport of goods

782.11

Nemagistraliniai savivarčiai
Dumpers designed for off-highway use

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nemagistraliniai savivarčiai

Description:

Dumpers designed for off-highway use

782.19

Niekur kitur nepriskirtos variklinės krovininės transporto priemonės
Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos variklinės krovininės
transporto priemonės

Description:

Motor vehicles for the transport of goods, n.e.s.

782.2

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (pvz., techninės pagalbos
automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai,
automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)
Special-purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (e.g., breakdown lorries,
crane lorries, fire-fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological
units)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus
daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti
(pvz., techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai
kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės
betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai,
automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)

Description:

Special-purpose motor vehicles, other than those
principally designed for the transport of persons or
goods (e.g., breakdown lorries, crane lorries, firefighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper
lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile
radiological units)

782.21

Automobiliniai kranai
Crane lorries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automobiliniai kranai

Description:

Crane lorries

782.23

Savaeigiai gręžimo bokštai
Mobile drilling derricks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Savaeigiai gręžimo bokštai

Description:

Mobile drilling derricks

782.25

Ugniagesių transporto priemonės
Fire-fighting vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ugniagesių transporto priemonės

Description:

Fire-fighting vehicles

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

498/601

SITC 4 red.

782.27

Automobilinės betonmaišės
Concrete-mixer lorries

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automobilinės betonmaišės

Description:

Concrete-mixer lorries

782.29

Kitos
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos

Description:

Other

783

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS
Road motor vehicles, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS KELIŲ TRANSPORTO
PRIEMONĖS

Description:

Road motor vehicles, n.e.s.

783.1

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją
Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne
mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją

Description:

Motor vehicles for the transport of ten or more
persons, including the driver

783.11

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją, su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus
degimo varikliu (dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu)
....with compression-ignition internal combustion engine (diesel or semi-diesel)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne
mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją, su
stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu
(dyzeliniu arba pusiau dyzeliniu)

Description:

....with compression-ignition internal combustion
engine (diesel or semi-diesel)

783.19

Kitos variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos variklinės transporto priemonės, skirtos vežti ne
mažiau kaip 10 žmonių, įskaitant vairuotoją

Description:

....other

783.2

Kelių vilkikai puspriekabėms traukti
Road tractors for semi-trailers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kelių vilkikai puspriekabėms traukti

Description:

Road tractors for semi-trailers
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784

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KLASIFIKUOJAMŲ 722, 781, 782 IR 783 GRUPĖSE, DALYS
Parts and accessories of the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ,
KLASIFIKUOJAMŲ 722, 781, 782 IR 783 GRUPĖSE,
DALYS

Description:

Parts and accessories of the motor vehicles of groups
722, 781, 782 and 783

784.1

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722, 781, 782 ir 783 grupėse, važiuoklės su pritvirtintais varikliais
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722,
781, 782 ir 783 grupėse, važiuoklės su pritvirtintais
varikliais

Description:

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of
groups 722, 781, 782 and 783

784.2

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722, 781, 782 ir 783 pozicijose, kėbulai (įskaitant
kabinas)
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722,
781, 782 ir 783 pozicijose, kėbulai (įskaitant kabinas)

Description:

Bodies (including cabs), for the motor vehicles of
groups 722, 781, 782 and 783

784.21

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 781 grupėje, kėbulai (įskaitant kabinas)
....for the vehicles of group 781

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 781
grupėje, kėbulai (įskaitant kabinas)

Description:

....for the vehicles of group 781

784.25

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722, 782 ir 783 grupėse, kėbulai (įskaitant kabinas)
....for the vehicles of groups 722, 782 and 783

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių, klasifikuojamų 722,
782 ir 783 grupėse, kėbulai (įskaitant kabinas)

Description:

....for the vehicles of groups 722, 782 and 783

784.3

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 722, 781, 782 ir 783 grupėse, kitos dalys ir kiti reikmenys
Other parts and accessories of the motor vehicles of groups 722, 781, 782 and 783

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 722, 781,
782 ir 783 grupėse, kitos dalys ir kiti reikmenys

Description:

Other parts and accessories of the motor vehicles of
groups 722, 781, 782 and 783

784.31

Bamperiai ir jų dalys
Bumpers and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bamperiai ir jų dalys

Description:

Bumpers and parts thereof
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784.32

Kitos kėbulų (įskaitant kabinas) dalys ir kiti jų reikmenys
Other parts and accessories of bodies (including cabs)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos kėbulų (įskaitant kabinas) dalys ir kiti jų reikmenys Description:

784.33

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais (servo-brakes); jų dalys
Brakes and servo-brakes and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stabdžiai ir stabdžiai su stiprintuvais (servo-brakes); jų
dalys

Description:

Brakes and servo-brakes and parts thereof

784.34

Pavarų dėžės ir jų dalys
Gearboxes and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pavarų dėžės ir jų dalys

Description:

Gearboxes and parts thereof

784.35

Varančiosios ašys su diferencialu ir su kitomis transmisijos detalėmis arba be jų ir laisvosios ašys; jų dalys
Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, and non-driving axles; parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Varančiosios ašys su diferencialu ir su kitomis
transmisijos detalėmis arba be jų ir laisvosios ašys; jų
dalys

Description:

Drive-axles with differential, whether or not provided
with other transmission components, and non-driving
axles; parts thereof

784.39

Kitos dalys ir kiti reikmenys
Other parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos dalys ir kiti reikmenys

Description:

Other parts and accessories

785

MOTOCIKLAI (ĮSKAITANT MOPEDUS) IR DVIRAČIAI, SU VARIKLIAIS ARBA BE JŲ; INVALIDŲ VEŽIMĖLIAI
Motor cycles (including mopeds) and cycles, motorized and non-motirized; invalid carriages

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MOTOCIKLAI (ĮSKAITANT MOPEDUS) IR DVIRAČIAI, SU Description:
VARIKLIAIS ARBA BE JŲ; INVALIDŲ VEŽIMĖLIAI

785.1

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos
Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su
pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų;
priekabos

Description:

Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with
an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars
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785.11

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ne didesnis kaip 50 cm³
....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

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

Description:

....with reciprocating internal combustion piston engine
of a cylinder capacity not exceeding 50 cc

785.13

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50 cm³, bet ne didesnis kaip 250 cm³
....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
Description:
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50 cm³, bet ne
didesnis kaip 250 cm³

785.15

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 250 cm³, bet ne didesnis kaip 500 cm³
....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 500 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 250 cm³, bet
ne didesnis kaip 500 cm³

Description:

....with reciprocating internal combustion piston engine
of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not
exceeding 500 cc

785.16

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 500 cm³, bet ne didesnis kaip 800 cm³
....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 500 cm³, bet
ne didesnis kaip 800 cm³

Description:

....with reciprocating internal combustion piston engine
of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not
exceeding 800 cc

785.17

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 800 cm³
....with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cc

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais,
kurių darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 800 cm³

Description:

....with reciprocating internal combustion piston engine
of a cylinder capacity exceeding 800 cc

785.19

Kiti motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos
....other; side-cars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su
pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų;
priekabos

Description:

....other; side-cars

785.2

Dviračiai ir kitos ratinės transporto priemonės (įskaitant prekių išvežiojimo triračius), be variklio
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dviračiai ir kitos ratinės transporto priemonės (įskaitant Description:
prekių išvežiojimo triračius), be variklio

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

....with reciprocating internal combustion piston engine
of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not
exceeding 250 cc

Bicycles and other cycles (including delivery tricycles),
not motorized
502/601

SITC 4 red.

785.3

Invalidų vežimėliai su varikliais ar su kitomis mechaninėmis pavaromis arba be jų; dirbinių, klasifikuojamų 785 grupėje, dalys
Invalid carriages, whether or not motorized or otherwise mechanically propelled; parts of the articles of group 785

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Invalidų vežimėliai su varikliais ar su kitomis
mechaninėmis pavaromis arba be jų; dirbinių,
klasifikuojamų 785 grupėje, dalys

Description:

Invalid carriages, whether or not motorized or
otherwise mechanically propelled; parts of the articles
of group 785

785.31

Invalidų vežimėliai su varikliais ar su kitomis mechaninėmis pavaromis arba be jų
Invalid carriages, whether or not motorized or otherwise mechanically propelled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Invalidų vežimėliai su varikliais ar su kitomis
mechaninėmis pavaromis arba be jų

Description:

Invalid carriages, whether or not motorized or
otherwise mechanically propelled

785.35

Motociklų (įskaitant mopedus) dalys ir reikmenys
Parts and accessories of motorcycles (including mopeds)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Motociklų (įskaitant mopedus) dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of motorcycles (including
mopeds)

785.36

Invalidų vežimėlių dalys ir reikmenys
Parts and accessories of invalid carriages

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Invalidų vežimėlių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of invalid carriages

785.37

Kitų transporto priemonių, klasifikuojamų 785 grupėje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of other vehicles of group 785

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų transporto priemonių, klasifikuojamų 785 grupėje,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of other vehicles of group 785

786

PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS; KITOS NESAVAEIGĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS; SPECIALIAI SUKONSTRUOTI IR ĮRENGTI TRANSPORTO
KONTEINERIAI (TALPYKLOS)
Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically-propelled; specially designed and equipped transport containers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS; KITOS NESAVAEIGĖS
TRANSPORTO PRIEMONĖS; SPECIALIAI
SUKONSTRUOTI IR ĮRENGTI TRANSPORTO
KONTEINERIAI (TALPYKLOS)

Description:

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not
mechanically-propelled; specially designed and
equipped transport containers

786.1

Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabės-nameliai
Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabėsnameliai

Description:

Trailers and semi-trailers of the caravan type, for
housing or camping.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

503/601

SITC 4 red.

786.2

Krovininės priekabos ir puspriekabės
Trailers and semi-trailers for the transport of goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krovininės priekabos ir puspriekabės

Description:

Trailers and semi-trailers for the transport of goods

786.21

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio priekabos ir puspriekabės
Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Savikrovės arba savivartės žemės ūkio priekabos ir
puspriekabės

Description:

Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers
for agricultural purposes

786.22

Cisterninės priekabos ir cisterninės puspriekabės
Tanker trailers and tanker semi-trailers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cisterninės priekabos ir cisterninės puspriekabės

Description:

Tanker trailers and tanker semi-trailers

786.29

Kitos krovininės priekabos ir puspriekabės
Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos krovininės priekabos ir puspriekabės

Description:

Other trailers and semi-trailers for the transport of
goods

786.3

Konteineriai (įskaitant talpyklas skysčiams gabenti), specialiai sukonstruoti ir pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transporto
priemonėmis
Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of
transport

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Konteineriai (įskaitant talpyklas skysčiams gabenti),
specialiai sukonstruoti ir pritaikyti vežti vienos arba
kelių rūšių transporto priemonėmis

Description:

Containers (including containers for the transport of
fluids) specially designed and equipped for carriage by
one or more modes of transport

786.8

Kitos nesavaeigės transporto priemonės; priekabų, puspriekabių ir nesavaeigių transporto priemonių dalys
Other vehicles, not mechanically propelled; parts of trailers, semi-trailers and of non-mechanically propelled vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos nesavaeigės transporto priemonės; priekabų,
Description:
puspriekabių ir nesavaeigių transporto priemonių dalys

786.83

Niekur kitur nepriskirtos priekabos ir puspriekabės
Trailers and semi-trailers, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos priekabos ir puspriekabės

Description:

Trailers and semi-trailers, n.e.s.
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786.85

Niekur kitur nepriskirtos nesavaeigės transporto priemonės
Vehicles, not mechanically-propelled, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos nesavaeigės transporto
priemonės

Description:

Vehicles, not mechanically-propelled, n.e.s.

786.89

Priekabų ir puspriekabių, klasifikuojamų 786.1, 786.3 ir 786.85 pozicijose ir 786.2 pogrupyje, dalys
Parts of the trailers and semi-trailers of headings 786.1, 786.3 and 786.85 and subgroup 786.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Priekabų ir puspriekabių, klasifikuojamų 786.1, 786.3 ir
786.85 pozicijose ir 786.2 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the trailers and semi-trailers of headings 786.1,
786.3 and 786.85 and subgroup 786.2

79

KITOS TRANSPORTO PRIEMONĖS
Other transport equipment

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KITOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Description:

Other transport equipment

791

GELEŽINKELIO TRANSPORTO PRIEMONĖS (ĮSKAITANT TRAUKINIUS SU ORO PAGALVĖMIS) IR SUSIJUSI ĮRANGA
Railway vehicles (including hovertrains) and associated equipment

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GELEŽINKELIO TRANSPORTO PRIEMONĖS (ĮSKAITANT
TRAUKINIUS SU ORO PAGALVĖMIS) IR SUSIJUSI
ĮRANGA

Description:

Railway vehicles (including hovertrains) and associated
equipment

791.1

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio arba elektros akumuliatorių
Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio arba
elektros akumuliatorių

Description:

Rail locomotives powered from an external source of
electricity or by electric accumulators

791.11

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio
....powered from an external source of electricity

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio

Description:

....powered from an external source of electricity

791.15

Lokomotyvai, maitinami elektros akumuliatorių
....powered by electric accumulators

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lokomotyvai, maitinami elektros akumuliatorių

Description:

....powered by electric accumulators
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791.2

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai
Other rail locomotives; locomotive tenders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

Description:

Other rail locomotives; locomotive tenders

791.21

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai
Diesel-electric locomotives

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

Description:

Diesel-electric locomotives

791.29

Niekur kitur nepriskirti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai
Rail locomotives, n.e.s.; locomotive tenders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti lokomotyvai; lokomotyvų
tenderiai

Description:

Rail locomotives, n.e.s.; locomotive tenders

791.6

Savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus keleiviniai ir prekiniai vagonai bei pusvagoniai (atviros platformos) (išskyrus aptarnavimo ar
techninės priežiūros transporto priemones, klasifikuojamas 791.81 pozicijoje)
Railway or tramway coaches, vans and trucks, self-propelled (other than maintenance and service vehicles of heading 791.81).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus keleiviniai ir
prekiniai vagonai bei pusvagoniai (atviros platformos)
(išskyrus aptarnavimo ar techninės priežiūros
transporto priemones, klasifikuojamas 791.81
pozicijoje)

Description:

Railway or tramway coaches, vans and trucks, selfpropelled (other than maintenance and service vehicles
of heading 791.81).

791.7

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti nesavaeigiai specialūs geležinkelio
arba tramvajaus vagonai (išskyrus vagonus, klasifikuojamus 791.81 pozicijoje)
Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage-vans, post office coaches and other special-purpose railway or
tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 791.81)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus
vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti
nesavaeigiai specialūs geležinkelio arba tramvajaus
vagonai (išskyrus vagonus, klasifikuojamus 791.81
pozicijoje)

Description:

Railway or tramway passenger coaches, not selfpropelled; luggage-vans, post office coaches and other
special-purpose railway or tramway coaches, not selfpropelled (excluding those of heading 791.81)

791.8

Krovininiai ir kelių techninės priežiūros geležinkelio ir tramvajaus vagonai
Railway or tramway freight and maintenance cars

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Krovininiai ir kelių techninės priežiūros geležinkelio ir
tramvajaus vagonai

Description:

Railway or tramway freight and maintenance cars
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791.81

Geležinkelių ir tramvajų bėgių priežiūros vagonai, savaeigiai arba nesavaeigiai (pvz., vagoninės dirbtuvės, kranai, balasto plūktuvai,
bėgių lygintuvai ir balansuotuvai, bėgių bandymo ir tikrinimo vagonai)
Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (e.g., workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležinkelių ir tramvajų bėgių priežiūros vagonai,
savaeigiai arba nesavaeigiai (pvz., vagoninės dirbtuvės,
kranai, balasto plūktuvai, bėgių lygintuvai ir
balansuotuvai, bėgių bandymo ir tikrinimo vagonai)

Description:

Railway or tramway maintenance or service vehicles,
whether or not self-propelled (e.g., workshops, cranes,
ballast tampers, track-liners, testing coaches and track
inspection vehicles)

791.82

Nesavaeigiai krovininiai ir prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai
Railway or tramway goods vans and wagons (freight cars), not self-propelled.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nesavaeigiai krovininiai ir prekiniai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai

Description:

Railway or tramway goods vans and wagons (freight
cars), not self-propelled.

791.9

Geležinkelių arba tramvajų kelių tvirtinimo ir jungiamieji įtaisai; mechaninė (įskaitant elektromechaninę)
geležinkelių, tramvajų kelių, autokelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo
valdymo įranga; lokomotyvų, riedmenų, tvirtinimo įtaisų ir aramatūros, klasifikuojamų 791 grupėje, dalys
Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signaling, safety or traffic control equipment
for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the locomotives, rolling-stock,
fixtures, fittings and equipment of group 791

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Geležinkelių arba tramvajų kelių tvirtinimo ir
jungiamieji įtaisai; mechaninė (įskaitant
elektromechaninę) geležinkelių, tramvajų kelių,
autokelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių,
uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo
valdymo įranga; lokomotyvų, riedmenų, tvirtinimo
įtaisų ir aramatūros, klasifikuojamų 791 grupėje, dalys

Description:

Railway or tramway track fixtures and fittings;
mechanical (including electromechanical) signaling,
safety or traffic control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways, parking facilities,
port installations or airfields; parts of the locomotives,
rolling-stock, fixtures, fittings and equipment of group
791

791.91

Geležinkelių arba tramvajų kelių tvirtinimo ir jungiamieji įtaisai; mechaninė (įskaitant elektromechaninę)
geležinkelių, tramvajų kelių, autokelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo
valdymo įranga; jų dalys
Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signaling, safety or traffic control equipment
for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležinkelių arba tramvajų kelių tvirtinimo ir
jungiamieji įtaisai; mechaninė (įskaitant
elektromechaninę) geležinkelių, tramvajų kelių,
autokelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių,
uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo
valdymo įranga; jų dalys

Description:

Railway or tramway track fixtures and fittings;
mechanical (including electromechanical) signaling,
safety or traffic control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways, parking facilities,
port installations or airfields; parts of the foregoing

791.99

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys
Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba
riedmenų dalys

Description:

Parts of railway or tramway locomotives or rollingstock
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792

ORLAIVIAI IR SUSIJUSI ĮRANGA; ERDVĖLAIVIAI (ĮSKAITANT PALYDOVUS) IR ERDVĖLAIVIŲ PALEIDIMO RAKETOS; JŲ DALYS
Aircraft and associated equipment; spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles; parts thereof

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ORLAIVIAI IR SUSIJUSI ĮRANGA; ERDVĖLAIVIAI
(ĮSKAITANT PALYDOVUS) IR ERDVĖLAIVIŲ PALEIDIMO
RAKETOS; JŲ DALYS

Description:

Aircraft and associated equipment; spacecraft
(including satellites) and spacecraft launch vehicles;
parts thereof

792.1

Sraigtasparniai
Helicopters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sraigtasparniai

Description:

Helicopters

792.11

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg
....of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip Description:
2000 kg

792.15

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg
....of an unladen weight exceeding 2,000 kg

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sraigtasparniai, kurių masė be krovinio didesnė kaip
2000 kg

Description:

....of an unladen weight exceeding 2,000 kg

792.2

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu (išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 2000 kg
Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu
(išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio ne
didesnė kaip 2000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled
(other than helicopters), of an unladen weight not
exceeding 2,000 kg

792.3

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu (išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio didesnė kaip 2000 kg, bet ne
didesnė kaip 15000 kg
Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not
exceeding 15,000 kg

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu
(išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio
didesnė kaip 2000 kg, bet ne didesnė kaip 15000 kg

Description:

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled
(other than helicopters), of an unladen weight
exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg

792.4

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu (išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio didesnė kaip 15000 kg
Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled (other than helicopters), of an unladen weight exceeding 15,000 kg

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, varomi mechaniniu būdu
(išskyrus sraigtasparnius), kurių masė be krovinio

Description:

Aeroplanes and other aircraft, mechanically-propelled
(other than helicopters), of an unladen weight
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didesnė kaip 15000 kg

exceeding 15,000 kg

792.5

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo transporto priemonės (raketos)
Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch vehicles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių
paleidimo transporto priemonės (raketos)

Description:

Spacecraft (including satellites) and spacecraft launch
vehicles

792.8

Niekur kitur nepriskirti orlaiviai (įskaitant dirižablius, oro balionus, sklandytuvus ir kt.) ir susijusi įranga
Aircraft, n.e.s. (including dirigibles, balloons, gliders, etc.) and associated equipment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti orlaiviai (įskaitant dirižablius,
oro balionus, sklandytuvus ir kt.) ir susijusi įranga

Description:

Aircraft, n.e.s. (including dirigibles, balloons, gliders,
etc.) and associated equipment

792.83

Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; jų dalys
Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio
nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs
įrenginiai; lakūnų treniruokliai; jų dalys

Description:

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear;
ground flying trainers; parts of the foregoing

792.84

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių
Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir
kiti orlaiviai be variklių

Description:

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other
non-powered aircraft

792.9

Įrangos, klasifikuojamos 792 grupėje, niekur kitur nepriskirtos dalys (išskyrus padangas, variklius ir elektrines dalis)
Parts, n.e.s. (not including tyres, engines and electrical parts), of the goods of group 792

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įrangos, klasifikuojamos 792 grupėje, niekur kitur
nepriskirtos dalys (išskyrus padangas, variklius ir
elektrines dalis)

Description:

Parts, n.e.s. (not including tyres, engines and electrical
parts), of the goods of group 792

792.91

Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys
Propellers and rotors and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Propeleriai ir sraigtai bei jų dalys

Description:

Propellers and rotors and parts thereof

792.93

Važiuoklės ir jų dalys
Undercarriages and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Važiuoklės ir jų dalys

Description:

Undercarriages and parts thereof
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792.95

Kitos lėktuvų arba sraigtasparnių dalys
Other parts of aeroplanes or helicopters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos lėktuvų arba sraigtasparnių dalys

Description:

Other parts of aeroplanes or helicopters

792.97

Kitos įrangos, klasifikuojamos 792 grupėje, dalys
Other parts of the goods of group 792

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos įrangos, klasifikuojamos 792 grupėje, dalys

Description:

Other parts of the goods of group 792

793

LAIVAI, VALTYS (ĮSKAITANT KATERIUS SU ORO PAGALVĖMIS) IR PLŪDRIEJI STATINIAI
Ships, boats (including hovercraft) and floating structures

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

LAIVAI, VALTYS (ĮSKAITANT KATERIUS SU ORO
PAGALVĖMIS) IR PLŪDRIEJI STATINIAI

Description:

Ships, boats (including hovercraft) and floating
structures

793.1

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing-boats and canoes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės
pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

Description:

Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowingboats and canoes

793.11

Pripučiamosios vandens transporto priemonės (įskaitant irklines valtis ir kanojas)
Inflatable vessels (including rowing-boats and canoes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pripučiamosios vandens transporto priemonės
(įskaitant irklines valtis ir kanojas)

Description:

Inflatable vessels (including rowing-boats and canoes)

793.12

Nepripučiami burlaiviai su pagalbiniu varikliu arba be variklio
Sailboats, not inflatable, with or without auxiliary motor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nepripučiami burlaiviai su pagalbiniu varikliu arba be
variklio

Description:

Sailboats, not inflatable, with or without auxiliary motor

793.19

Niekur kitur nepriskirtos nepripučiamos irklinės valtys ir kanojos bei kitos vandens transporto priemonės poilsiui ar sportui
Non-inflatable rowing-boats and canoes and vessels for pleasure or sport, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos nepripučiamos irklinės valtys ir Description:
kanojos bei kitos vandens transporto priemonės
poilsiui ar sportui
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793.2

Laivai, valtys ir kitos vandens transporto priemonės (išskyrus pramoginius laivus, laivus vilkikus (buksyrus), vilkikus-stūmikus,
specialiuosius laivus ir supjaustyti skirtus laivus)
Ships, boats and other vessels (other than pleasure craft, tugs, pusher craft, special-purpose vessels and vessels for breaking up)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laivai, valtys ir kitos vandens transporto priemonės
(išskyrus pramoginius laivus, laivus vilkikus (buksyrus),
vilkikus-stūmikus, specialiuosius laivus ir supjaustyti
skirtus laivus)

Description:

Ships, boats and other vessels (other than pleasure
craft, tugs, pusher craft, special-purpose vessels and
vessels for breaking up)

793.22

Visų rūšių tanklaiviai
Tankers of all kinds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Visų rūšių tanklaiviai

Description:

Tankers of all kinds

793.24

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo fabrikai ir kiti laivai žvejybos produktams apdoroti arba konservuoti
Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo fabrikai ir kiti laivai
žvejybos produktams apdoroti arba konservuoti

Description:

Fishing vessels; factory ships and other vessels for
processing or preserving fishery products

793.26

Refrižeratoriniai laivai (išskyrus tanklaivius)
Refrigerated vessels (other than tankers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Refrižeratoriniai laivai (išskyrus tanklaivius)

Description:

Refrigerated vessels (other than tankers)

793.27

Kiti krovininiai laivai (įskaitant laivus žmonėms ir kroviniams vežti)
Other vessels for the transport of goods (including vessels for the transport of both passengers and goods)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti krovininiai laivai (įskaitant laivus žmonėms ir
kroviniams vežti)

Description:

Other vessels for the transport of goods (including
vessels for the transport of both passengers and
goods)

793.28

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai
Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of persons; ferry-boats of all kinds

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens
transporto priemonės daugiausia skirtos žmonėms
vežti; visų rūšių keltai

Description:

Cruise ships, excursion boats and similar vessels
principally designed for the transport of persons; ferryboats of all kinds

793.29

Kiti laivai, įskaitant karo laivus ir gelbėjimo valtis, išskyrus irklines valtis
Other vessels (including warships and lifeboats other than rowing-boats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti laivai, įskaitant karo laivus ir gelbėjimo valtis,
išskyrus irklines valtis

Description:

Other vessels (including warships and lifeboats other
than rowing-boats
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793.3

Laivai ir kiti plūduriuojantieji statiniai skirti supjaustyti
Vessels and other floating structures for breaking up

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laivai ir kiti plūduriuojantieji statiniai skirti supjaustyti

Description:

Vessels and other floating structures for breaking up

793.5

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra
pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos
Light vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function;
floating docks; floating or submersible drilling or production platforms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai,
žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai,
kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija;
plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba
gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės
platformos

Description:

Light vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and
other vessels the navigability of which is subsidiary to
their main function; floating docks; floating or
submersible drilling or production platforms

793.51

Žemsiurbės
Dredgers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žemsiurbės

Description:

Dredgers

793.55

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos
Floating or submersible drilling or production platforms

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba Description:
verslinės-žvejybinės platformos

793.59

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, laivai, kurių tinkamumas laivybai yra
pagalbinė funkcija
Light vessels, fire-floats, floating cranes and other vessels, n.e.s., the navigability of which is subsidiary to their main function

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai,
Description:
plaukiojantieji kranai ir kiti, niekur kitur nepriskirti,
laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija

793.7

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai
Tugs and pusher craft

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

Description:

Tugs and pusher craft

793.9

Kiti plaukiojantieji įrenginiai (pvz., plaustai, rezervuarai, kesonai, prieplaukos, plūdurai ir navigaciniai ženklai)
Other floating structures (e.g., rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti plaukiojantieji įrenginiai (pvz., plaustai, rezervuarai,

Description:

Other floating structures (e.g., rafts, tanks, coffer-dams,
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kesonai, prieplaukos, plūdurai ir navigaciniai ženklai)

landing-stages, buoys and beacons)

793.91

Pripučiamieji plaustai
Rafts, inflatable

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pripučiamieji plaustai

Description:

Rafts, inflatable

793.99

Niekur kitur nepriskirti plaukiojantieji įrenginiai
Floating structures, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plaukiojantieji įrenginiai

Description:

Floating structures, n.e.s.

8

ĮVAIRŪS PRAMONĖS GAMINIAI IR DIRBINIAI
Miscellaneous manufactured articles

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

ĮVAIRŪS PRAMONĖS GAMINIAI IR DIRBINIAI

Description:

Miscellaneous manufactured articles

81

SURENKAMIEJI STATINIAI; NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS SANTECHNIKOS, VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR APŠVIETIMO ĮRANGA BEI
JUNGIAMOSIOS DETALĖS
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

SURENKAMIEJI STATINIAI; NIEKUR KITUR
Description:
NEPRISKIRTOS SANTECHNIKOS, VANDENTIEKIO,
ŠILDYMO IR APŠVIETIMO ĮRANGA BEI JUNGIAMOSIOS
DETALĖS

811

SURENKAMIEJI STATINIAI
Prefabricated buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SURENKAMIEJI STATINIAI

Description:

Prefabricated buildings

811.0

Surenkamieji statiniai
Prefabricated buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Surenkamieji statiniai

Description:

Prefabricated buildings

812

Niekur kitur nepriskirtos santechnikos, vandentiekio ir šildymo įranga bei jungiamosios detalės
Sanitary, plumbing and heating fixtures and fittings, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos santechnikos, vandentiekio ir
šildymo įranga bei jungiamosios detalės

Description:

Sanitary, plumbing and heating fixtures and fittings,
n.e.s.
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812.1

Neelektriniai centrinio šildymo katilai (išskyrus katilus, klasifikuojamus 711 grupėje) ir radiatoriai bei jų dalys iš geležies arba iš plieno;
neelektriniai oro šildytuvai ir karšto oro paskirstymo prietaisai (įskaitant paskirstymo įrenginius, kurie taip pat gali skirstyti gryną arba
kondicionuotą orą) su variklio varomais ventiliatoriais arba orapūtėmis ir jų dalys, iš geležies arba iš plieno
Boilers (other than those of group 711) and radiators, for central heating, not electrically heated and parts thereof, of iron or steel; air
heaters and hot-air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated,
incorporating a motor-driven fan or blower and parts thereof, of iron or steel

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Neelektriniai centrinio šildymo katilai (išskyrus katilus, Description:
klasifikuojamus 711 grupėje) ir radiatoriai bei jų dalys iš
geležies arba iš plieno; neelektriniai oro šildytuvai ir
karšto oro paskirstymo prietaisai (įskaitant paskirstymo
įrenginius, kurie taip pat gali skirstyti gryną arba
kondicionuotą orą) su variklio varomais ventiliatoriais
arba orapūtėmis ir jų dalys, iš geležies arba iš plieno

812.11

Radiatoriai ir jų dalys
Radiators and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Radiatoriai ir jų dalys

Description:

Radiators and parts thereof

812.15

Oro šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai, jų dalys
Air heaters and hot-air distributors and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Oro šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai, jų dalys

Description:

Air heaters and hot-air distributors and parts thereof

812.17

Centrinio šildymo katilai (išskyrus katilus, klasifikuojamus 711 grupėje)
Central heating boilers (other than those of group 711)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Centrinio šildymo katilai (išskyrus katilus,
klasifikuojamus 711 grupėje)

Description:

Central heating boilers (other than those of group 711)

812.19

Šildymo katilų, klasifikuojamų 812.17 pozicijoje, dalys
Parts for the boilers of heading 812.17

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šildymo katilų, klasifikuojamų 812.17 pozicijoje, dalys

Description:

Parts for the boilers of heading 812.17

812.2

Keraminės kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai, vonios, bidė, klozetai, klozetų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos gaminiai
Ceramic sinks, wash-basins, wash-basin pedestals, baths, bidets, water-closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Keraminės kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai,
vonios, bidė, klozetai, klozetų bakeliai, pisuarai ir
panašūs santechnikos gaminiai

Description:

Ceramic sinks, wash-basins, wash-basin pedestals,
baths, bidets, water-closet pans, flushing cisterns,
urinals and similar sanitary fixtures
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812.21

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano keraminės kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai, vonios, bidė, klozetai, klozetų bakeliai,
pisuarai ir panašūs santechnikos gaminiai
....of porcelain or china

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano keraminės
kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai, vonios, bidė,
klozetai, klozetų bakeliai, pisuarai ir panašūs
santechnikos gaminiai

Description:

....of porcelain or china

812.29

Kiti keraminės kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai, vonios, bidė, klozetai, klozetų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos
gaminiai, išskyrus iš porceliano ar iš kiniškojo porceliano
....of other than porcelain or china

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti keraminės kriauklės, praustuvai, praustuvų cokoliai, Description:
vonios, bidė, klozetai, klozetų bakeliai, pisuarai ir
panašūs santechnikos gaminiai, išskyrus iš porceliano
ar iš kiniškojo porceliano

813

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ŠVIESTUVAI IR APŠVIETIMO ĮRANGA
Lighting fixtures and fittings, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ŠVIESTUVAI IR
APŠVIETIMO ĮRANGA

Description:

Lighting fixtures and fittings, n.e.s.

813.1

Niekur kitur nepriskirti šviestuvai ir lempos (įskaitant prožektorius ir žibintus)
Lamps and lighting fittings (including searchlights and spotlights), n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šviestuvai ir lempos (įskaitant
prožektorius ir žibintus)

Description:

Lamps and lighting fittings (including searchlights and
spotlights), n.e.s.

813.11

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų arba prie sienų (išskyrus naudojamus atviroms viešosioms vietoms arba
transporto magistralėms apšviesti)
Chandeliers and other electric ceiling and wall lighting fittings (excluding those of a kind used for lighting public open spaces or
thoroughfares)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sietynai ir kiti elektros šviestuvai, tvirtinami prie lubų
arba prie sienų (išskyrus naudojamus atviroms
viešosioms vietoms arba transporto magistralėms
apšviesti)

Description:

Chandeliers and other electric ceiling and wall lighting
fittings (excluding those of a kind used for lighting
public open spaces or thoroughfares)

813.12

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš nuosavojo elektros energijos šaltinio (pvz., sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų),
išskyrus apšvietimo
įrangą, klasifikuojamą 778.34 pozicijoje
Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (e.g., dry batteries, accumulators or magnetos), other than
lighting equipment falling under heading 778.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš
nuosavojo elektros energijos šaltinio (pvz., sausųjų
baterijų, akumuliatorių, magnetų), išskyrus apšvietimo

Description:

Portable electric lamps designed to function by their
own source of energy (e.g., dry batteries, accumulators
or magnetos), other than lighting equipment falling
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įrangą, klasifikuojamą 778.34 pozicijoje

under heading 778.34

813.13

Stalinės, stendų, naktinės arba grindinės elektros lempos
Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalinės, stendų, naktinės arba grindinės elektros
lempos

Description:

Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

813.15

Niekur kitur nepriskirti šviestuvai ir elektros lempos
Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šviestuvai ir elektros lempos

Description:

Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.

813.17

Neelektriniai šviestuvai ir lempos
Non-electrical lamps and lighting fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neelektriniai šviestuvai ir lempos

Description:

Non-electrical lamps and lighting fittings

813.2

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai
Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs
gaminiai

Description:

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like

813.8

Nešiojamųjų elektros lempų, klasifikuojamų 813.12 pozicijoje (išskyrus elektros krūvio baterijas), dalys
Parts of the portable electric lamps of heading 813.12 (excluding storage batteries)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nešiojamųjų elektros lempų, klasifikuojamų 813.12
pozicijoje (išskyrus elektros krūvio baterijas), dalys

Description:

Parts of the portable electric lamps of heading 813.12
(excluding storage batteries)

813.9

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1 pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, dalys
Parts, n.e.s., of the goods of subgroup 813.1 and heading 813.2

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1
pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, dalys

Description:

Parts, n.e.s., of the goods of subgroup 813.1 and
heading 813.2

813.91

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1 pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, stiklinės dalys
....of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1
pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, stiklinės dalys

Description:

....of glass
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813.92

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1 pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, plastikinės dalys
....of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1
pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, plastikinės dalys

Description:

....of plastics

813.99

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1 pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, kitos dalys
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtų gaminių, klasifikuojamų 813.1
pogrupyje ir 813.2 pozicijoje, kitos dalys

Description:

....other

82

BALDAI IR JŲ DALYS; PATALYNĖS REIKMENYS, ČIUŽINIAI, ČIUŽINIŲ KARKASAI, DEKORATYVINĖS PAGALVĖLĖS IR KITI KIMŠTINIAI
BALDŲ REIKMENYS
Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

BALDAI IR JŲ DALYS; PATALYNĖS REIKMENYS,
ČIUŽINIAI, ČIUŽINIŲ KARKASAI, DEKORATYVINĖS
PAGALVĖLĖS IR KITI KIMŠTINIAI BALDŲ REIKMENYS

Description:

Furniture and parts thereof; bedding, mattresses,
mattress supports, cushions and similar stuffed
furnishings

821

BALDAI IR JŲ DALYS; PATALYNĖS REIKMENYS, ČIUŽINIAI, ČIUŽINIŲ KARKASAI, DEKORATYVINĖS PAGALVĖLĖS IR KITI KIMŠTINIAI
BALDŲ REIKMENYS
Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BALDAI IR JŲ DALYS; PATALYNĖS REIKMENYS,
ČIUŽINIAI, ČIUŽINIŲ KARKASAI, DEKORATYVINĖS
PAGALVĖLĖS IR KITI KIMŠTINIAI BALDŲ REIKMENYS

Description:

Furniture and parts thereof; bedding, mattresses,
mattress supports, cushions and similar stuffed
furnishings

821.1

Sėdimieji baldai (išskyrus baldus, klasifikuojamus 872.4 pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų
dalys
Seats (other than those of heading 872.4), whether or not convertible into beds and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai (išskyrus baldus, klasifikuojamus 872.4
pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į
gulimuosius baldus, ir jų dalys

Description:

Seats (other than those of heading 872.4), whether or
not convertible into beds and parts thereof

821.11

Sėdynės, naudojamos orlaiviuose
Seats of a kind used for aircraft

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėdynės, naudojamos orlaiviuose

Description:

Seats of a kind used for aircraft

821.12

Sėdynės, naudojamos variklinėse transporto priemonėse
Seats of a kind used for motor vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėdynės, naudojamos variklinėse transporto

Description:

Seats of a kind used for motor vehicles
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priemonėse
821.13

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių, bambuko arba iš panašių medžiagų
Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių,
bambuko arba iš panašių medžiagų

Description:

Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

821.14

Sukamieji reguliuojamojo aukščio sėdimieji baldai
Swivel seats with variable height adjustment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukamieji reguliuojamojo aukščio sėdimieji baldai

Description:

Swivel seats with variable height adjustment

821.15

Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įrangą, transformuojami į gulimuosius baldus
Seats, other than garden seats or camping equipment, convertible into beds.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba
stovyklaviečių įrangą, transformuojami į gulimuosius
baldus

Description:

Seats, other than garden seats or camping equipment,
convertible into beds.

821.16

Niekur kitur nepriskirti sėdimieji baldai su mediniais karkasais
Seats, n.e.s., with wooden frames

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sėdimieji baldai su mediniais
karkasais

Description:

Seats, n.e.s., with wooden frames

821.17

Niekur kitur nepriskirti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais
Seats, n.e.s., with metal frames

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sėdimieji baldai su metaliniais
karkasais

Description:

Seats, n.e.s., with metal frames

821.18

Kiti sėdimieji baldai
Other seats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sėdimieji baldai

Description:

Other seats

821.19

Sėdimųjų baldų, klasifikuojamų 821.1 pogrupyje, dalys
Parts of the seats of subgroup 821.1

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sėdimųjų baldų, klasifikuojamų 821.1 pogrupyje, dalys

Description:

Parts of the seats of subgroup 821.1
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821.2

Čiužinių karkasai; patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys (pvz., čiužiniai, vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės,
dekoratyvinės pagalvėlės, pufai ir pagalvės), spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kuriomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos
gumos ar iš plastikų, apmušti arba neapmušti
Mattress supports; articles of bedding or similar furnishings (e.g., mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted
with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Čiužinių karkasai; patalynės reikmenys ir panašūs baldų Description:
reikmenys (pvz., čiužiniai, vatinės antklodės,
dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės
pagalvėlės, pufai ir pagalvės), spyruokliniai, kimštiniai,
užpildyti bet kuriomis medžiagomis arba pagaminti iš
akytos gumos ar iš plastikų, apmušti arba neapmušti

821.21

Čiužinių karkasai
Mattress supports

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Čiužinių karkasai

Description:

Mattress supports

821.23

Čiužiniai iš akytosios gumos arba iš plastikų
Mattresses of cellular rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Čiužiniai iš akytosios gumos arba iš plastikų

Description:

Mattresses of cellular rubber or plastics

821.25

Čiužiniai iš kitų medžiagų
Mattresses of other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Čiužiniai iš kitų medžiagų

Description:

Mattresses of other materials

821.27

Miegmaišiai
Sleeping-bags

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Miegmaišiai

Description:

Sleeping-bags

821.29

Kiti patalynės reikmenys
Other articles of bedding

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti patalynės reikmenys

Description:

Other articles of bedding

821.3

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai
Furniture, n.e.s., of metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai

Description:

Furniture, n.e.s., of metal

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Mattress supports; articles of bedding or similar
furnishings (e.g., mattresses, quilts, eiderdowns,
cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or
stuffed or internally fitted with any material or of
cellular rubber or plastics, whether or not covered

519/601

SITC 4 red.

821.31

Niekur kitur nepriskirti metaliniai įstaigos baldai
....of a kind used in offices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti metaliniai įstaigos baldai

Description:

....of a kind used in offices

821.39

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai baldai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai baldai

Description:

....other

821.5

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai
Furniture, n.e.s., of wood

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai

Description:

Furniture, n.e.s., of wood

821.51

Niekur kitur nepriskirti mediniai įstaigos baldai
....of a kind used in offices

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai įstaigos baldai

Description:

....of a kind used in offices

821.53

Niekur kitur nepriskirti mediniai virtuvės baldai
....of a kind used in the kitchen

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai virtuvės baldai

Description:

....of a kind used in the kitchen

821.55

Niekur kitur nepriskirti mediniai miegamojo baldai
....of a kind used in the bedroom

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mediniai miegamojo baldai

Description:

....of a kind used in the bedroom

821.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai baldai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai baldai

Description:

....other

821.7

Niekur kitur nepriskirti baldai iš kitų medžiagų
Furniture, n.e.s., of other materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti baldai iš kitų medžiagų

Description:

Furniture, n.e.s., of other materials
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821.71

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai baldai
....of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai baldai

Description:

....of plastics

821.79

Niekur kitur nepriskirti baldai iš kitų medžiagų (įskaitant bambuką)
....of other materials (including bamboo)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti baldai iš kitų medžiagų
(įskaitant bambuką)

Description:

....of other materials (including bamboo)

821.8

Baldų, klasifikuojamų 821.3, 821.5 ir 821.7 pogrupiuose, dalys
Parts of the furniture of subgroups 821.3, 821.5 and 821.7

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Baldų, klasifikuojamų 821.3, 821.5 ir 821.7 pogrupiuose, Description:
dalys
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KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI
Travel goods, handbags and similar containers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS
DAIKTAI

Description:

Travel goods, handbags and similar containers

831

SKRYNIOS, LAGAMINAI, LAGAMINĖLIAI, RANKINUKAI, PORTFELIAI, MOKYKLINĖS KUPRINĖS, AKINIŲ FUTLIARAI, ŽIŪRONŲ FUTLIARAI,
FOTOAPARATŲ IR KINOKAMERŲ FUTLIARAI, MUZIKINIŲ INSTRUMENTŲ FUTLIARAI, ŠAUTUVŲ ĮMAUTĖS, PISTOLETŲ DĖKLAI IR
PANAŠŪS DAIKTAI; KELIONINĖS RANKINĖS, IZOLIUOTI KREPŠIAI, SKIRTI MAISTUI AR GĖRIMAMS , KOSMETINĖS, KUPRINĖS, RANKINĖS,
PIRKINIŲ KREPŠIAI, PORTMONĖ, PINIGINĖS, ŽEMĖLAPIŲ DĖKLAI, PORTSIGARAI, TABAKINĖS, ĮRANKINĖS, SPORTINIAI KREPŠIAI,
BUTELIŲ DĖKLAI, PAPUOŠALŲ DĖŽUTĖS, PUDRINĖS, STALO ĮRANKIŲ DĖŽUTĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI IŠ ODOS ARBA KOMPOZICINĖS
ODOS, LAKŠTINIŲ PLASTIKŲ, TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, VULKANIZUOTO PLUOŠTO ARBA IŠ KARTONO ARBA IŠ VISIŠKAI AR DALINAI
PADENGTŲ ŠIOMIS MEDŽIAGOMIS ARBA POPIERIUMI; ASMENINIAI TUALETO, SIUVIMO, AVALYNĖS AR DRABUŽIŲ VALYMO
KELIONINIAI RINKINIAI
Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases, briefcases, school satches, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical
instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks,
handbags, shopping bags, wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle cases, jewellery
boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile
materials, of vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper; travel sets for personal
toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SKRYNIOS, LAGAMINAI, LAGAMINĖLIAI, RANKINUKAI, Description:
PORTFELIAI, MOKYKLINĖS KUPRINĖS, AKINIŲ
FUTLIARAI, ŽIŪRONŲ FUTLIARAI, FOTOAPARATŲ IR
KINOKAMERŲ FUTLIARAI, MUZIKINIŲ INSTRUMENTŲ
FUTLIARAI, ŠAUTUVŲ ĮMAUTĖS, PISTOLETŲ DĖKLAI IR
PANAŠŪS DAIKTAI; KELIONINĖS RANKINĖS, IZOLIUOTI
KREPŠIAI, SKIRTI MAISTUI AR GĖRIMAMS ,
KOSMETINĖS, KUPRINĖS, RANKINĖS, PIRKINIŲ
KREPŠIAI, PORTMONĖ, PINIGINĖS, ŽEMĖLAPIŲ DĖKLAI,
PORTSIGARAI, TABAKINĖS, ĮRANKINĖS, SPORTINIAI
KREPŠIAI, BUTELIŲ DĖKLAI, PAPUOŠALŲ DĖŽUTĖS,
PUDRINĖS, STALO ĮRANKIŲ DĖŽUTĖS IR PANAŠŪS
DAIKTAI IŠ ODOS ARBA KOMPOZICINĖS ODOS,
LAKŠTINIŲ PLASTIKŲ, TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ,
VULKANIZUOTO PLUOŠTO ARBA IŠ KARTONO ARBA IŠ
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Parts of the furniture of subgroups 821.3, 821.5 and
821.7

Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases,
briefcases, school satches, spectacle cases, binocular
cases, camera cases, musical instrument cases, gun
cases, holsters and similar containers; travelling bags,
insulated food or beverages bags, toilet bags,
rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses,
map cases, cigarette cases, tobacco pouches, tool bags,
sports bags, bottle cases, jewellery boxes, powder
boxes, cutlery cases and similar containers, of leather
or of composition leather, of sheeting of plastics, of
textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard,
or wholly or mainly covered with such materials or with
paper; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or
clothes cleaning

521/601

SITC 4 red.

VISIŠKAI AR DALINAI PADENGTŲ ŠIOMIS
MEDŽIAGOMIS ARBA POPIERIUMI; ASMENINIAI
TUALETO, SIUVIMO, AVALYNĖS AR DRABUŽIŲ
VALYMO KELIONINIAI RINKINIAI
831.1

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (įskaitant rankines be rankenų)
Handbags, whether or not with shoulder-strap (including those without handle)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant
peties (įskaitant rankines be rankenų)

Description:

Handbags, whether or not with shoulder-strap
(including those without handle)

831.11

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (įskaitant rankines be rankenų), kurių išorinis paviršius iš išdirbtos,
kompozicinės arba lakinės odos
....with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant
peties (įskaitant rankines be rankenų), kurių išorinis
paviršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos

Description:

....with outer surface of leather, of composition leather
or of patent leather.

831.12

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (įskaitant rankines be rankenų), kurių išorinis paviršius iš plastikų arba tekstilės
medžiagų
....with outer surface of sheeting of plastics or of textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant
peties (įskaitant rankines be rankenų), kurių išorinis
paviršius iš plastikų arba tekstilės medžiagų

Description:

....with outer surface of sheeting of plastics or of textile
materials

831.19

Kitos rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant peties (įskaitant rankines be rankenų)
....other handbags

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos rankinės, tinkančios arba netinkančios nešioti ant
peties (įskaitant rankines be rankenų)

Description:

....other handbags

831.2

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai
Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases, briefcases, school satchels and similar containers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai,
mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai

Description:

Trunks, suitcases, vanity cases, executive cases,
briefcases, school satchels and similar containers

831.21

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išorinis paviršius iš išdirbtos odos,
iš kompozicinės odos arba iš lakinės odos
....with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai, Description:
mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išorinis
paviršius iš išdirbtos odos, iš kompozicinės odos arba iš
lakinės odos
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....with outer surface of leather, of composition leather
or of patent leather.
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SITC 4 red.

831.22

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išorinis paviršius iš plastikų arba
tekstilės medžiagų
....with outer surface of plastics or of textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai,
mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai, kurių išorinis
paviršius iš plastikų arba tekstilės medžiagų

Description:

....with outer surface of plastics or of textile materials

831.29

Kitos skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai, portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos skrynios, lagaminai, rankinukai, lagaminėliai,
portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai

Description:

....other

831.3

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai
Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių Description:
valymo rinkiniai

831.9

Niekur kitur nepriskirti žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų
dėklai ir panašūs daiktai; niekur kitur nepriskirti kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės,
žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės
ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba iš kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono, arba
visiškai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi
Binocular cases, camera cases, musical instrument cases, spectacle cases, gun cases, holsters and similar cases, n.e.s.; traveling bags,
toilet bags, rucksacks, shopping bags, wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle cases,
jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, or leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of
textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti žiūronų futliarai, fotoaparatų ir
kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai,
šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai;
niekur kitur nepriskirti kelioninės rankinės, kosmetinės,
kuprinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės,
žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės,
sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės,
pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš
išdirbtos arba iš kompozicinės odos, lakštinių plastikų,
tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono,
arba visiškai arba daugiausia padengti šiomis
medžiagomis arba popieriumi

Description:

Binocular cases, camera cases, musical instrument
cases, spectacle cases, gun cases, holsters and similar
cases, n.e.s.; traveling bags, toilet bags, rucksacks,
shopping bags, wallets, purses, map cases, cigarette
cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle
cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and
similar containers, or leather or of composition leather,
of sheeting of plastics, of textile materials, of
vulcanized fibre or of paperboard, or wholly or mainly
covered with such materials or with paper, n.e.s.

831.91

Daiktai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje
Articles of a kind normally carried in the pocket or handbag

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Daiktai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje

Description:

Articles of a kind normally carried in the pocket or
handbag
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Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or
clothes cleaning
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SITC 4 red.

831.99

Kiti kelioniniai gaminiai, rankinės ir panašūs daiktai
Other travel goods, handbags and similar containers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kelioniniai gaminiai, rankinės ir panašūs daiktai

Description:

Other travel goods, handbags and similar containers
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DRABUŽIAI IR DRABUŽIŲ PRIEDAI
Articles of apparel and clothing accessories

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

DRABUŽIAI IR DRABUŽIŲ PRIEDAI

Description:

Articles of apparel and clothing accessories

841

VYRIŠKI ARBA BERNIUKŲ PALTAI, APSIAUSTAI, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, SPORTINIAI ŠVARKELIAI, KELNĖS, ŠORTAI, MARŠKINIAI,
APATINIAI BALTINIAI, NAKTINIAI DRABUŽIAI IR PANAŠŪS GAMINIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, NEMEGZTI IR NENERTI (IŠSKYRUS
DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)
Men's or boys' coats, capes, jackets, suits, blazers, trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics, not
knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VYRIŠKI ARBA BERNIUKŲ PALTAI, APSIAUSTAI,
ŠVARKAI, KOSTIUMAI, SPORTINIAI ŠVARKELIAI,
KELNĖS, ŠORTAI, MARŠKINIAI, APATINIAI BALTINIAI,
NAKTINIAI DRABUŽIAI IR PANAŠŪS GAMINIAI IŠ
TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, NEMEGZTI IR NENERTI
(IŠSKYRUS DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS 845.2
POGRUPYJE)

Description:

Men's or boys' coats, capes, jackets, suits, blazers,
trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and
similar articles of textile fabrics, not knitted or
crocheted (other than those of subgroup 845.2)

841.1

Paltai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamosios striukės ir
panašūs drabužiai (išskyrus drabužius, klasifikuojamus 841.2 pogrupyje ir 841.3 pozicijoje)
Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of
subgroup 841.2 and heading 841.3).

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Paltai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos,
striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes),
neperpučiamosios striukės ir panašūs drabužiai
(išskyrus drabužius, klasifikuojamus 841.2 pogrupyje ir
841.3 pozicijoje)

Description:

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including
ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar
articles (other than those of subgroup 841.2 and
heading 841.3).

841.11

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs gaminiai, iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos,
mantijos ir panašūs gaminiai, iš vilnos arba iš
švelniavilnių gyvūnų plaukų

Description:

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and
similar articles, of wool or fine animal hair

841.12

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų, išskyrus gaminius iš vilnos ar
švelniavilnių gyvūnų plaukų
Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of textile materials other than wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos,
mantijos ir panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų,
išskyrus gaminius iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų

Description:

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and
similar articles, of textile materials other than wool or
fine animal hair
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plaukų
841.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

841.2

Kostiumai ir ansambliai
Suits and ensembles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kostiumai ir ansambliai

Description:

Suits and ensembles

841.21

Kostiumai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų
Suits of wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kostiumai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

Description:

Suits of wool or fine animal hair

841.22

Kostiumai iš tekstilės medžiagų, išskyrus gaminius iš vilnos ar švelniavilnių gyvulių plaukų
Suits of textile materials other than wool or fine animal hair

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kostiumai iš tekstilės medžiagų, išskyrus gaminius iš
vilnos ar švelniavilnių gyvulių plaukų

Description:

Suits of textile materials other than wool or fine animal
hair

841.23

Ansambliai
Ensembles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ansambliai

Description:

Ensembles

841.3

Švarkai ir sportiniai švarkeliai
Jackets and blazers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švarkai ir sportiniai švarkeliai

Description:

Jackets and blazers

841.4

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai
Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžai ir šortai

Description:

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
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841.5

Marškiniai
Shirts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Marškiniai

Description:

Shirts

841.51

Marškiniai iš medvilnės
....of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marškiniai iš medvilnės

Description:

....of cotton

841.59

Marškiniai iš tekstilės medžiagų, išskyrus iš medvilnės
....of textile materials other than cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marškiniai iš tekstilės medžiagų, išskyrus iš medvilnės

Description:

....of textile materials other than cotton

841.6

Apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai
Singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai
marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai
chalatai ir panašūs gaminiai

Description:

Singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts,
pyjamas, bathrobes, dressing-gowns and similar
articles

841.61

Apatinės kelnės ir trumpikės
Underpants and briefs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apatinės kelnės ir trumpikės

Description:

Underpants and briefs

841.62

Naktiniai marškiniai ir pižamos
Nightshirts and pyjamas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naktiniai marškiniai ir pižamos

Description:

Nightshirts and pyjamas

841.69

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other
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842

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ PALTAI, APSIAUSTAI, PELERINOS, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, KELNĖS, ŠORTAI, PALAIDINUKĖS, SUKNELĖS IR
SIJONAI, APATINIAI BALTINIAI, NAKTINIAI DRABUŽIAI IR PANAŠŪS DRABUŽIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, NEMEGZTI IR NENERTI
(IŠSKYRUS DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)
Women's or girls' coats, capes, jackets, suits, trousers, shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear and similar articles of
textile fabrics, not knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ PALTAI, APSIAUSTAI,
PELERINOS, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, KELNĖS, ŠORTAI,
PALAIDINUKĖS, SUKNELĖS IR SIJONAI, APATINIAI
BALTINIAI, NAKTINIAI DRABUŽIAI IR PANAŠŪS
DRABUŽIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, NEMEGZTI IR
NENERTI (IŠSKYRUS DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS
845.2 POGRUPYJE)

Description:

Women's or girls' coats, capes, jackets, suits, trousers,
shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear
and similar articles of textile fabrics, not knitted or
crocheted (other than those of subgroup 845.2)

842.1

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamosios striukės ir
panašūs drabužiai (išskyrus drabužius, klasifikuojamus 842.3 pozicijoje)
Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of
heading 842.3)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos,
striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes),
neperpučiamosios striukės ir panašūs drabužiai
(išskyrus drabužius, klasifikuojamus 842.3 pozicijoje)

Description:

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including
ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar
articles (other than those of heading 842.3)

842.11

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs gaminiai
Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsiaustai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos,
mantijos ir panašūs gaminiai

Description:

Overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and
similar articles

842.19

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

842.2

Kostiumai ir ansambliai
Suits and ensembles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kostiumai ir ansambliai

Description:

Suits and ensembles

842.21

Kostiumai
Suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kostiumai

Description:

Suits
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842.22

Ansambliai
Ensembles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ansambliai

Description:

Ensembles

842.3

Švarkai ir sportiniai švarkeliai
Jackets and blazers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Švarkai ir sportiniai švarkeliai

Description:

Jackets and blazers

842.4

Suknelės
Dresses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Suknelės

Description:

Dresses

842.5

Sijonai ir sijonkelnės
Skirts and divided skirts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sijonai ir sijonkelnės

Description:

Skirts and divided skirts

842.6

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)
Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)

Description:

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

842.7

Palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės
Blouses, shirts and shirt blouses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

Description:

Blouses, shirts and shirt blouses

842.8

Apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai
marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai
Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligķes, bathrobes, dressing-gowns and similar
articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
Description:
marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės,
apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos,
peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir
panašūs dirbiniai
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842.81

Apatinukai ir apatiniai sijonai
Slips and petticoats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apatinukai ir apatiniai sijonai

Description:

Slips and petticoats

842.82

Naktiniai marškiniai ir pižamos
Nightdresses and pyjamas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naktiniai marškiniai ir pižamos

Description:

Nightdresses and pyjamas

842.89

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

843

VYRIŠKI ARBA BERNIUKŲ PALTAI, APSIAUSTAI, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, SPORTINIAI ŠVARKELIAI, KELNĖS, ŠORTAI, MARŠKINIAI,
APATINIAI BALTINIAI, NAKTINIAI IR PANAŠŪS DRABUŽIAI IŠ MEGZTŲ ARBA NERTŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS DRABUŽIUS,
KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)
Men's or boys' coats, capes, jackets, suits, blazers, trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and similar articles of textile fabrics,
knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VYRIŠKI ARBA BERNIUKŲ PALTAI, APSIAUSTAI,
ŠVARKAI, KOSTIUMAI, SPORTINIAI ŠVARKELIAI,
KELNĖS, ŠORTAI, MARŠKINIAI, APATINIAI BALTINIAI,
NAKTINIAI IR PANAŠŪS DRABUŽIAI IŠ MEGZTŲ ARBA
NERTŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS DRABUŽIUS,
KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)

Description:

Men's or boys' coats, capes, jackets, suits, blazers,
trousers, shorts, shirts, underwear, nightwear and
similar articles of textile fabrics, knitted or crocheted
(other than those of subgroup 845.2)

843.1

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamosios striukės ir
panašūs drabužiai (išskyrus drabužius, klasifikuojamus 843.23 pozicijoje)
Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of
heading 843.23)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos,
striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes),
neperpučiamosios striukės ir panašūs drabužiai
(išskyrus drabužius, klasifikuojamus 843.23 pozicijoje)

Description:

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including
ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar
articles (other than those of heading 843.23)

843.2

Kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkeliai (bleizeriai), kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžkelnės (bridžiai)
ir trumpės (šortai)
Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkeliai
(bleizeriai), kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)

Description:

Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
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843.21

Kostiumai
Suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kostiumai

Description:

Suits

843.22

Ansambliai
Ensembles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ansambliai

Description:

Ensembles

843.23

Švarkai ir sportiniai švarkeliai
Jackets and blazers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švarkai ir sportiniai švarkeliai

Description:

Jackets and blazers

843.24

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)
Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)

Description:

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

843.7

Marškiniai
Shirts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Marškiniai

Description:

Shirts

843.71

Marškiniai iš medvilnės
....of cotton

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marškiniai iš medvilnės

Description:

....of cotton

843.79

Marškiniai iš kitų tekstilės medžiagų
....of other textile materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Marškiniai iš kitų tekstilės medžiagų

Description:

....of other textile materials

843.8

Apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs drabužiai
Underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai,
pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir

Description:

Underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes,
dressing-gowns and similar articles
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panašūs drabužiai
843.81

Apatinės kelnės ir trumpikės
Underpants and briefs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apatinės kelnės ir trumpikės

Description:

Underpants and briefs

843.82

Naktiniai marškiniai ir pižamos
Nightshirts and pyjamas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naktiniai marškiniai ir pižamos

Description:

Nightshirts and pyjamas

843.89

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

844

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ PALTAI, APSIAUSTAI, PELERINOS, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, KELNĖS, ŠORTAI, MARŠKINIAI, SUKNELĖS IR
SIJONAI, APATINIAI BALTINIAI, NAKTINIAI IR PANAŠŪS DRABUŽIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, MEGZTI AR NERTI (IŠSKYRUS
DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)
Women's or girls' coats, capes, jackets, suits, trousers, shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear and similar articles of
textile fabrics, knitted or crocheted (other than those of subgroup 845.2)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MOTERIŠKI ARBA MERGAIČIŲ PALTAI, APSIAUSTAI,
PELERINOS, ŠVARKAI, KOSTIUMAI, KELNĖS, ŠORTAI,
MARŠKINIAI, SUKNELĖS IR SIJONAI, APATINIAI
BALTINIAI, NAKTINIAI IR PANAŠŪS DRABUŽIAI IŠ
TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ, MEGZTI AR NERTI (IŠSKYRUS
DRABUŽIUS, KLASIFIKUOJAMUS 845.2 POGRUPYJE)

Description:

Women's or girls' coats, capes, jackets, suits, trousers,
shorts, shirts, dresses and skirts, underwear, nightwear
and similar articles of textile fabrics, knitted or
crocheted (other than those of subgroup 845.2)

844.1

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamosios striukės ir
panašūs drabužiai (išskyrus drabužius, klasifikuojamus 844.23 pozicijoje)
Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar articles (other than those of
heading 844.23)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, mantijos, pelerinos,
striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes),
neperpučiamosios striukės ir panašūs drabužiai
(išskyrus drabužius, klasifikuojamus 844.23 pozicijoje)

Description:

Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including
ski jackets), windcheaters, wind jackets and similar
articles (other than those of heading 844.23)

844.2

Kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkeliai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)
Suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkeliai,
suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžkelnės (bridžiai) ir
trumpės (šortai)

Description:

Suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts
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844.21

Kostiumai
Suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kostiumai

Description:

Suits

844.22

Ansambliai
Ensembles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ansambliai

Description:

Ensembles

844.23

Švarkai ir sportiniai švarkeliai
Jackets and blazers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švarkai ir sportiniai švarkeliai

Description:

Jackets and blazers

844.24

Suknelės
Dresses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Suknelės

Description:

Dresses

844.25

Sijonai ir sijonkelnės
Skirts and divided skirts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sijonai ir sijonkelnės

Description:

Skirts and divided skirts

844.26

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)
Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis,
bridžkelnės (bridžiai) ir trumpės (šortai)

Description:

Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

844.7

Palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės
Blouses, shirts and shirt blouses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

Description:

Blouses, shirts and shirt blouses

844.8

Apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai
chalatai ir panašūs drabužiai
Slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing-gowns and similar articles

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės,

Description:

Slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas,

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

532/601

SITC 4 red.

naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs drabužiai

negligees, bathrobes, dressing-gowns and similar
articles

844.81

Apatinukai ir apatiniai sijonai
Slips and petticoats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apatinukai ir apatiniai sijonai

Description:

Slips and petticoats

844.82

Apatinės kelnės ir kelnaitės
Briefs and panties

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apatinės kelnės ir kelnaitės

Description:

Briefs and panties

844.83

Naktiniai marškiniai ir pižamos
Nightdresses and pyjamas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Naktiniai marškiniai ir pižamos

Description:

Nightdresses and pyjamas

844.89

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

845

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MEGZTINIAI AR NEMEGZTINIAI, NERTINIAI AR NENERTINIAI DRABUŽIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ
Articles of apparel, of textile fabrics, whether or not knitted or crocheted, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MEGZTINIAI AR
NEMEGZTINIAI, NERTINIAI AR NENERTINIAI
DRABUŽIAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ

Description:

Articles of apparel, of textile fabrics, whether or not
knitted or crocheted, n.e.s.

845.1

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai
Babies' garments and clothing accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai

Description:

Babies' garments and clothing accessories

845.11

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, nemegztiniai arba nenertiniai
....not knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, nemegztiniai
arba nenertiniai

Description:

....not knitted or crocheted
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845.12

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, megztiniai arba nertiniai
....knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, megztiniai
arba nertiniai

Description:

....knitted or crocheted

845.2

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, klasifikuojamų 657.1 pogrupyje arba 657.2, 657.32, 657.33 arba 657.34 pozicijose
Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or headings 657.2, 657.32, 657.33 or 657.34

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, klasifikuojamų 657.1
pogrupyje arba 657.2, 657.32, 657.33 arba 657.34
pozicijose

Description:

Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or
headings 657.2, 657.32, 657.33 or 657.34

845.21

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, klasifikuojamų 657.1 pogrupyje arba 657.2 pozicijoje
Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or heading 657.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, klasifikuojamų 657.1
pogrupyje arba 657.2 pozicijoje

Description:

Garments made up of fabrics of subgroup 657.1 or
heading 657.2

845.22

Vyriški arba berniukų drabužiai iš medžiagų (nemegztinių ar nenertinių), klasifikuojamų 657.32, 657.33 ir 657.34 pozicijose
Men's and boy's garments made up of fabrics (not knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų drabužiai iš medžiagų
(nemegztinių ar nenertinių), klasifikuojamų 657.32,
657.33 ir 657.34 pozicijose

Description:

Men's and boy's garments made up of fabrics (not
knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or
657.34

845.23

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš medžiagų (nemegztinių ar nenertinių), klasifikuojamų 657.32, 657.33 ir 657.34 pozicijose
Women's or girls' garments made up of fabrics (not knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš medžiagų
(nemegztinių ar nenertinių), klasifikuojamų 657.32,
657.33 ir 657.34 pozicijose

Description:

Women's or girls' garments made up of fabrics (not
knitted or crocheted) of heading 657.32, 657.33 or
657.34

845.24

Drabužiai iš megztinių arba nertinių medžiagų, klasifikuojamų 657.32, 657.33 ir 657.34 pozicijose
Garments made up of knitted or crocheted fabrics of heading 657.32, 657.33 or 657.34

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužiai iš megztinių arba nertinių medžiagų,
klasifikuojamų 657.32, 657.33 ir 657.34 pozicijose

Description:

Garments made up of knitted or crocheted fabrics of
heading 657.32, 657.33 or 657.34

845.3

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės bei panašūs megztiniai ar nertiniai drabužiai
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės Description:
bei panašūs megztiniai ar nertiniai drabužiai
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845.4

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai, megztiniai arba nertiniai
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti
marškinėliai, megztiniai arba nertiniai

Description:

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

845.5

Liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs drabužiai bei jų dalys, megztiniai ir nertiniai arba nemegztiniai ir
nenertiniai
BrassiĶres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos,
Description:
keliaraiščiai ir panašūs drabužiai bei jų dalys, megztiniai
ir nertiniai arba nemegztiniai ir nenertiniai

845.51

Liemenėlės
BrassiĶres

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Liemenėlės

Description:

BrassiĶres

845.52

Juosmenys, korsetai, petnešos, kojinių juostos, keliaraiščiai bei panašūs drabužiai
Girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Juosmenys, korsetai, petnešos, kojinių juostos,
keliaraiščiai bei panašūs drabužiai

Description:

Girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar
articles

845.6

Maudymosi kostiumėliai
Swimwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Maudymosi kostiumėliai

Description:

Swimwear

845.61

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumėliai (kelnaitės), nemegztiniai arba nenertiniai
....men's or boys', not knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumėliai
(kelnaitės), nemegztiniai arba nenertiniai

Description:

....men's or boys', not knitted or crocheted

845.62

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumėliai (kelnaitės), megztiniai arba nertiniai
....men's or boys, knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumėliai
(kelnaitės), megztiniai arba nertiniai

Description:

....men's or boys, knitted or crocheted
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845.63

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumėliai, nemegztiniai arba nenertiniai
....women's or girls', not knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumėliai,
nemegztiniai arba nenertiniai

Description:

....women's or girls', not knitted or crocheted

845.64

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumėliai, megztiniai arba nertiniai
....women's or girls', knitted or crocheted

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumėliai,
megztiniai arba nertiniai

Description:

....women's or girls', knitted or crocheted

845.8

Kiti drabužiai, nemegztiniai arba nenertiniai
Other garments, not knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti drabužiai, nemegztiniai arba nenertiniai

Description:

Other garments, not knitted or crocheted

845.81

Slidinėjimo kostiumai
Ski suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Slidinėjimo kostiumai

Description:

Ski suits

845.87

Niekur kitur nepriskirti vyriški arba berniukų drabužiai
Articles of apparel, men's or boys', n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vyriški arba berniukų drabužiai

Description:

Articles of apparel, men's or boys', n.e.s.

845.89

Niekur kitur nepriskirti moteriški arba mergaičių drabužiai
Articles of apparel, women's or girls', n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti moteriški arba mergaičių
drabužiai

Description:

Articles of apparel, women's or girls', n.e.s.

845.9

Kiti drabužiai, megztiniai arba nertiniai
Other garments, knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti drabužiai, megztiniai arba nertiniai

Description:

Other garments, knitted or crocheted

845.91

Sportiniai kostiumai
Track suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Sportiniai kostiumai

Description:

Track suits

845.92

Slidinėjimo kostiumai
Ski suits

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Slidinėjimo kostiumai

Description:

Ski suits

845.99

Niekur kitur nepriskirti drabužiai, megztiniai arba nertiniai
Garments, knitted or crocheted, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti drabužiai, megztiniai arba
nertiniai

Description:

Garments, knitted or crocheted, n.e.s.

846

MEGZTINIAI ARBA NEMEGZTINIAI, NERTINIAI ARBA NENERTINIAI DRABUŽIŲ PRIEDAI IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS KŪDIKIŲ
DRABUŽIŲ PRIEDUS)
Clothing accessories, of textile fabrics, whether or not knitted or crocheted (other than those for babies)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEGZTINIAI ARBA NEMEGZTINIAI, NERTINIAI ARBA
NENERTINIAI DRABUŽIŲ PRIEDAI IŠ TEKSTILĖS
MEDŽIAGŲ (IŠSKYRUS KŪDIKIŲ DRABUŽIŲ PRIEDUS)

Description:

Clothing accessories, of textile fabrics, whether or not
knitted or crocheted (other than those for babies)

846.1

Nemegztiniai ar nenertiniai drabužių priedai (išskyrus kūdikių drabužių priedus)
Clothing accessories (other than those for babies), not knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nemegztiniai ar nenertiniai drabužių priedai (išskyrus
kūdikių drabužių priedus)

Description:

Clothing accessories (other than those for babies), not
knitted or crocheted

846.11

Nosinės
Handkerchiefs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nosinės

Description:

Handkerchiefs

846.12

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs drabužių priedai
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs
drabužių priedai

Description:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

846.13

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai
Ties, bow-ties and cravats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai

Description:

Ties, bow-ties and cravats
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846.14

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
Gloves, mittens and mitts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

Description:

Gloves, mittens and mitts

846.19

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus drabužių priedus, klasifikuojamus 845.5 pogrupyje
Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing other than that of subgroup 845.5

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių
Description:
priedų dalys, išskyrus drabužių priedus, klasifikuojamus
845.5 pogrupyje

846.2

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kitas triko, įskaitant laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines (pvz., sergantiems
varikoze) ir avalynę be pritvirtintų padų, megztinia arba nertiniai
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose
veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kitas triko,
Description:
įskaitant laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines
kojines (pvz., sergantiems varikoze) ir avalynę be
pritvirtintų padų, megztinia arba nertiniai

846.23

Laipsniškai kintančio suspaudimo kompresinės kojinės (pvz., kojinės sergantiems varikoze)
Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laipsniškai kintančio suspaudimo kompresinės kojinės
(pvz., kojinės sergantiems varikoze)

Description:

Graduated compression hosiery (for example, stockings
for varicose veins)

846.24

Kitos pėdkelnės ir triko
Other panty hose and tights

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos pėdkelnės ir triko

Description:

Other panty hose and tights

846.25

Kitos moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso
Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių
atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip
67 decitekso

Description:

Other women's full-length or knee-length hosiery,
measuring per single yarn less than 67 decitex

846.29

Kitos kojinės
Other hosiery

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos kojinės

Description:

Other hosiery
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846.9

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztinės ar nertinės; kiti gatavi drabužių priedai, megztiniai ar nertiniai;
drabužių arba drabužių priedų dalys, megztinės ar nertinės
Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted; other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of
garments or of clothing accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės,
megztinės ar nertinės; kiti gatavi drabužių priedai,
megztiniai ar nertiniai; drabužių arba drabužių priedų
dalys, megztinės ar nertinės

Description:

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted; other
made-up clothing accessories, knitted or crocheted;
knitted or crocheted parts of garments or of clothing
accessories

846.91

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos plastikais ar guma
Gloves, mittens and mitts impregnated, coated or covered with plastics or rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės,
įmirkytos, apvilktos arba padengtos plastikais ar guma

Description:

Gloves, mittens and mitts impregnated, coated or
covered with plastics or rubber

846.92

Kitos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės
Other gloves, mittens and mitts

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

Description:

Other gloves, mittens and mitts

846.93

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs gaminiai
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs
gaminiai

Description:

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

846.99

Niekur kitur nepriskirti drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys
Made-up clothing accessories, n.e.s.; parts of garments or of clothing accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti drabužių priedai; drabužių arba
drabužių priedų dalys

Description:

Made-up clothing accessories, n.e.s.; parts of garments
or of clothing accessories

848

DRABUŽIAI IR DRABUŽIŲ PRIEDAI, IŠSKYRUS IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ; VISŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGŲ GALVOS APDANGALAI
Articles of apparel and clothing accessories of other than textile fabrics; headgear of all materials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

DRABUŽIAI IR DRABUŽIŲ PRIEDAI, IŠSKYRUS IŠ
TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ; VISŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGŲ
GALVOS APDANGALAI

Description:

Articles of apparel and clothing accessories of other
than textile fabrics; headgear of all materials

848.1

Drabužiai ir drabužių priedai iš odos arba iš kompozicinės odos (išskyrus pirštuotas, kumštines pirštines ir puspirštines, klasifikuojamas
894.77 pozicijoje)
Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather (not including gloves, mittens and mitts of heading
894.77)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31
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Pavadinimas:

Drabužiai ir drabužių priedai iš odos arba iš
kompozicinės odos (išskyrus pirštuotas, kumštines
pirštines ir puspirštines, klasifikuojamas 894.77
pozicijoje)

Description:

Articles of apparel and clothing accessories, of leather
or of composition leather (not including gloves,
mittens and mitts of heading 894.77)

848.11

Drabužiai
Articles of apparel

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Drabužiai

Description:

Articles of apparel

848.12

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, netinkamos sportui
Gloves, mittens and mitts, not designed for use in sports

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės,
netinkamos sportui

Description:

Gloves, mittens and mitts, not designed for use in
sports

848.13

Diržai ir šovinių diržai
Belts and bandoliers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Diržai ir šovinių diržai

Description:

Belts and bandoliers

848.19

Kiti drabužių priedai
Other clothing accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti drabužių priedai

Description:

Other clothing accessories

848.2

Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines), įvairios paskirties, iš plastikų arba vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją
gumą
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves), for all purposes, of plastics or of vulcanized rubber (other than hard
rubber)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines),
įvairios paskirties, iš plastikų arba vulkanizuoto
kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją gumą

Description:

Articles of apparel and clothing accessories (including
gloves), for all purposes, of plastics or of vulcanized
rubber (other than hard rubber)

848.21

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai
Articles of apparel and clothing accessories, of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plastikiniai drabužiai ir drabužių priedai

Description:

Articles of apparel and clothing accessories, of plastics

848.22

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)
Gloves, mittens and mitts of vulcanized rubber

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš
vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

Description:

Gloves, mittens and mitts of vulcanized rubber
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848.29

Kiti įvairios paskirties drabužiai ir drabužių priedai, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją gumą
Other articles of apparel and clothing accessories, for all purposes, of vulcanized rubber (other than hard rubber)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įvairios paskirties drabužiai ir drabužių priedai, iš
vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją gumą

Description:

Other articles of apparel and clothing accessories, for
all purposes, of vulcanized rubber (other than hard
rubber)

848.3

Drabužiai, drabužių priedai (išskyrus galvos apdangalus) ir kiti kailių dirbiniai; dirbtiniai kailiai ir dirbiniai iš jų
Articles of apparel, clothing accessories (not including headgear) and other articles of furskin; artificial fur and articles thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Drabužiai, drabužių priedai (išskyrus galvos
apdangalus) ir kiti kailių dirbiniai; dirbtiniai kailiai ir
dirbiniai iš jų

Description:

Articles of apparel, clothing accessories (not including
headgear) and other articles of furskin; artificial fur and
articles thereof

848.31

Kailių dirbiniai
Articles of furskin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kailių dirbiniai

Description:

Articles of furskin

848.32

Dirbtiniai kailiai ir dirbiniai iš jų
Artificial fur and articles thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai kailiai ir dirbiniai iš jų

Description:

Artificial fur and articles thereof

848.4

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai ir jų jungiamosios detalės
Headgear and fittings therefor, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai ir jų
jungiamosios detalės

Description:

Headgear and fittings therefor, n.e.s.

848.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu, su pamušalu arba be
pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais
Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti Description:
iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu, su
pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba
neapdailintais kraštais

848.43

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megztiniai arba nertiniai arba pagaminti iš nėrinių, veltinio, arba iš kitų tekstilės medžiagų gabalėlių
(bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kokios
medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo
Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not in strips), whether
or not lined or trimmed; hairnets of any material, whether or not lined or trimmed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Hats and other headgear, plaited or made by
assembling strips of any material, whether or not lined
or trimmed

541/601
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Pavadinimas:

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megztiniai arba
Description:
nertiniai arba pagaminti iš nėrinių, veltinio, arba iš kitų
tekstilės medžiagų gabalėlių (bet ne juostelių pavidalo),
su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba
neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kokios
medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo

848.44

Apsauginiai galvos apdangalai, su pamušalu arba be jo, apdailintais arba neapdailintais kraštais
Safety headgear, whether or not lined or trimmed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsauginiai galvos apdangalai, su pamušalu arba be jo, Description:
apdailintais arba neapdailintais kraštais

848.45

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai iš gumos arba plastikų, su pamušalu arba be jo, apdailintais arba neapdailintais kraštais
Headgear, n.e.s., of rubber or plastics, whether or not lined or trimmed.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai iš gumos
Description:
arba plastikų, su pamušalu arba be jo, apdailintais arba
neapdailintais kraštais

848.48

Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių rėmai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai galvos apdangalams
Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chin-traps, for headgear.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių rėmai,
skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami
raišteliai galvos apdangalams

Description:

Headbands, linings, covers, hat foundations, hat
frames, peaks and chin-traps, for headgear.

848.49

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai iš kitų medžiagų, išskyrus gumą ir plastikus
Headgear, n.e.s., of materials other than rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti galvos apdangalai iš kitų
medžiagų, išskyrus gumą ir plastikus

Description:

Headgear, n.e.s., of materials other than rubber or
plastics

85

AVALYNĖ
Footwear

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

AVALYNĖ

Description:

Footwear

851

AVALYNĖ
Footwear

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AVALYNĖ

Description:

Footwear
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Hats and other headgear, knitted or crocheted, or
made up from lace, felt or other textile fabric in the
piece (but not in strips), whether or not lined or
trimmed; hairnets of any material, whether or not lined
or trimmed

Safety headgear, whether or not lined or trimmed

Headgear, n.e.s., of rubber or plastics, whether or not
lined or trimmed.
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851.1

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, išskyrus sportinę avalynę
Footwear incorporating a protective metal toecap, not including sports footwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis, išskyrus Description:
sportinę avalynę

851.11

Neperšlampama avalynė, su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nėra nei pritvirtinti prie padų, nei
sujungti su jais siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais
Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor
assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neperšlampama avalynė, su guminiais arba plastikiniais Description:
išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nėra nei
pritvirtinti prie padų, nei sujungti su jais siūlėmis,
kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais
būdais

851.15

Neperšlampama avalynė, su guminiais, plastikiniais, odiniais arba kompozicinės odos išoriniais padais ir odiniais batviršiais
Footwear, non-waterproof, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neperšlampama avalynė, su guminiais, plastikiniais,
odiniais arba kompozicinės odos išoriniais padais ir
odiniais batviršiais

Description:

Footwear, non-waterproof, with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition leather and uppers of
leather

851.2

Sportinė avalynė
Sports footwear

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sportinė avalynė

Description:

Sports footwear

851.21

Kalnų ir lygumų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai, su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais
Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard boots with outer soles and uppers of rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalnų ir lygumų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai, Description:
su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais

851.22

Kalnų ir lygumų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai su guminiais, plastikiniais, odiniais arba kompozicinės odos padais ir odiniais
batviršiais
Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard boots with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and
uppers of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalnų ir lygumų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai Description:
su guminiais, plastikiniais, odiniais arba kompozicinės
odos padais ir odiniais batviršiais
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Footwear incorporating a protective metal toecap, not
including sports footwear

Waterproof footwear with outer soles and uppers of
rubber or of plastics, the uppers of which are neither
fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting,
nailing, screwing, plugging or similar processes

Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard
boots with outer soles and uppers of rubber or plastics

Ski boots, cross-country ski footwear and snowboard
boots with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather

543/601

SITC 4 red.

851.23

Kita sportinė avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais
Other sports footwear, with outer soles and uppers of rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita sportinė avalynė su guminiais arba plastikiniais
padais ir batviršiais

Description:

Other sports footwear, with outer soles and uppers of
rubber or plastics

851.24

Kita sportinė avalynė su guminiais, plastikiniais, odiniais arba kompozicinės odos padais ir odiniais batviršiais
Other sports footwear, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita sportinė avalynė su guminiais, plastikiniais, odiniais Description:
arba kompozicinės odos padais ir odiniais batviršiais

851.25

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė su guminiais arba plastikiniais padais
Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like with outer soles of rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai,
treniruočių bateliai ir panaši avalynė su guminiais arba
plastikiniais padais

Description:

Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training
shoes and the like with outer soles of rubber or plastics

851.3

Niekur kitur nepriskirta avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais
Footwear, n.e.s., with outer soles and uppers of rubber or plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta avalynė su guminiais arba
plastikiniais padais ir batviršiais

Description:

Footwear, n.e.s., with outer soles and uppers of rubber
or plastics

851.31

Kita neperšlampama avalynė, kurios batviršiai nėra nei pritvirtinti prie padų, nei sujungti su jais siūlėmis, vinimis, varžtais, kniedėmis,
kaiščiais ar panašiais būdais
Other waterproof footwear, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing,
plugging or similar processes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita neperšlampama avalynė, kurios batviršiai nėra nei
pritvirtinti prie padų, nei sujungti su jais siūlėmis,
vinimis, varžtais, kniedėmis, kaiščiais ar panašiais
būdais

Description:

Other waterproof footwear, the uppers of which are
neither fixed to the sole nor assembled by stitching,
riveting, nailing, screwing, plugging or similar
processes

851.32

Kita
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita

Description:

Other

851.4

Kita avalynė su odiniais arba kompozicinės odos batviršiais
Other footwear with uppers of leather or composition leather

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kita avalynė su odiniais arba kompozicinės odos

Description:

Other footwear with uppers of leather or composition
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Other sports footwear, with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition leather and uppers of
leather.
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batviršiais

leather

851.41

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą, ar su
metalinėmis apsauginėmis nosimis
Footwear with outer soles of leather and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe sole or a
protective metal toecap

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais,
sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai kojos keltį
ir aplink didįjį pirštą, ar su metalinėmis apsauginėmis
nosimis

Description:

Footwear with outer soles of leather and uppers which
consist of leather straps across the instep and around
the big toe sole or a protective metal toecap

851.48

Niekur kitur nepriskirta avalynė su odiniais išoriniais padais
Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta avalynė su odiniais išoriniais
padais

Description:

Footwear, n.e.s., with outer soles of leather

851.49

Kita
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita

Description:

Other

851.5

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų
Other footwear, with uppers of textile materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų

Description:

Other footwear, with uppers of textile materials

851.51

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais
....with outer soles of rubber or plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su
guminiais arba plastikiniais išoriniais padais

Description:

....with outer soles of rubber or plastics

851.52

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su kompozicinės odos išoriniais padais
....with outer soles of leather or composition leather

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su
kompozicinės odos išoriniais padais

Description:

....with outer soles of leather or composition leather

851.59

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su kitos medžiagos išoriniais padais
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kita avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų ir su
kitos medžiagos išoriniais padais

Description:

....other
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851.7

Niekur kitur nepriskirta avalynė
Footwear, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirta avalynė

Description:

Footwear, n.e.s.

851.9

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir
panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys
Parts of footwear (including uppers, whether or not attached to soles other than outer soles); removable insoles, heel cushions and
similar articles; gaiters, leggings and similar articles and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba
Description:
nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus);
išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai,
antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

87

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR VALDYMO PASKIRTIES PRIETAISAI IR APARATAII
Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI PROFESINĖS, MOKSLINĖS
IR VALDYMO PASKIRTIES PRIETAISAI IR APARATAII

Description:

Professional, scientific and controlling instruments and
apparatus, n.e.s.

871

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI OPTINIAI PRIETAISAI IR APARATAI
Optical instruments and apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI OPTINIAI PRIETAISAI IR
APARATAI

Description:

Optical instruments and apparatus, n.e.s.

871.1

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai (išskyrus
radioastronomijos prietaisus)
Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefore; other astronomical instruments and mountings therefore
(excluding instruments for radio astronomy)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų
Description:
tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų
tvirtinimo įtaisai (išskyrus radioastronomijos prietaisus)

871.11

Binokliai
Binoculars

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Binokliai

Description:

Binoculars

871.15

Kiti astronomijos prietaisai
Other astronomical instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Kiti astronomijos prietaisai

Description:

Other astronomical instruments

871.19

Dalys ir reikmenys (įskaitant tvirtinimo įtvarus)
Parts and accessories (including mountings)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys (įskaitant tvirtinimo įtvarus)

Description:

Parts and accessories (including mountings)

871.3

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus); difrakcijos aparatai; niekur kitur nepriskirtos jų dalys ir reikmenys
Microscopes (other than optical microscopes); diffraction apparatus; parts and accessories thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus); difrakcijos Description:
aparatai; niekur kitur nepriskirtos jų dalys ir reikmenys

871.31

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir difrakciniai aparatai
Microscopes (other than optical microscopes) and diffraction apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir
difrakciniai aparatai

Description:

Microscopes (other than optical microscopes) and
diffraction apparatus

871.39

Dalys ir reikmenys
Parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories

871.4

Sudėtiniai optiniai mikroskopai (įskaitant fotomikrografijos, kinofotomikrografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus)
Compound optical microscopes (including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sudėtiniai optiniai mikroskopai (įskaitant
fotomikrografijos, kinofotomikrografijos arba
mikroprojektavimo mikroskopus)

Description:

Compound optical microscopes (including those for
photomicrography, cinephotomicrography or
microprojection)

871.41

Stereoskopiniai mikroskopai
Stereoscopic microscopes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stereoskopiniai mikroskopai

Description:

Stereoscopic microscopes

871.43

Kiti mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopai
Other microscopes for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba
mikroprojektavimo mikroskopai

Description:

Other microscopes for photomicrography,
cinephotomicrography or microprojection
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871.45

Niekur kitur nepriskirti mikroskopai
Microscopes, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mikroskopai

Description:

Microscopes, n.e.s.

871.49

Dalys ir reikmenys
Parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories

871.9

Niekur kitur nepriskirti skystakristaliai įtaisai; lazeriai (išskyrus lazerinius diodus); kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai aparatai ir prietaisai
Liquid crystal devices, n.e.s.; lasers (other than laser diodes); other optical appliances and instruments, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

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

Description:

Liquid crystal devices, n.e.s.; lasers (other than laser
diodes); other optical appliances and instruments, n.e.s.

871.91

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai; teleskopai, naudojami kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, klasifikuojamų 7
sekcijoje, 87 skyriuje, 881 ar 884 grupėje ir 899.6 pogrupyje, sudedamosios dalys
Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to form parts of machines, appliances, instruments or apparatus
of section 7, division 87, group 881 or 884 or subgroup 899.6

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai;
teleskopai, naudojami kaip mašinų, prietaisų arba
aparatų, klasifikuojamų 7 sekcijoje, 87 skyriuje, 881 ar
884 grupėje ir 899.6 pogrupyje, sudedamosios dalys

Description:

Telescopic sights for fitting to arms; periscopes;
telescopes designed to form parts of machines,
appliances, instruments or apparatus of section 7,
division 87, group 881 or 884 or subgroup 899.6

871.92

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus)
Lasers (other than laser diodes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lazeriai (išskyrus lazerinius diodus)

Description:

Lasers (other than laser diodes)

871.93

Kiti optiniai įtaisai, aparatai ir prietaisai
Other optical devices, appliances and instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti optiniai įtaisai, aparatai ir prietaisai

Description:

Other optical devices, appliances and instruments

871.99

Dirbinių, klasifikuojamų 871.9 pogrupyje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of the articles of subgroup 871.9

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbinių, klasifikuojamų 871.9 pogrupyje, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of the articles of subgroup 871.9
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872

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI PRIETAISAI IR APARATAI NAUDOJAMI MEDICINOJE, CHIRURGIJOJE, ODONTOLOGIJOJE ARBA
VETERINARIJOJE
Instruments and appliances, n.e.s., for medical, surgical, dental or veterinary purposes

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI PRIETAISAI IR APARATAI
NAUDOJAMI MEDICINOJE, CHIRURGIJOJE,
ODONTOLOGIJOJE ARBA VETERINARIJOJE

Description:

Instruments and appliances, n.e.s., for medical, surgical,
dental or veterinary purposes

872.1

Niekur kitur nepriskirti odontologijos instrumentai ir prietaisai
Dental instruments and appliances, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti odontologijos instrumentai ir
prietaisai

Description:

Dental instruments and appliances, n.e.s.

872.11

Dantų gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti su kita prie to paties pagrindo pritvirtinta odontologijos įranga
Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dantų gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti su kita Description:
prie to paties pagrindo pritvirtinta odontologijos
įranga

872.19

Kiti odontologijos instrumentai ir prietaisai
Other dental instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti odontologijos instrumentai ir prietaisai

Description:

Other dental instruments and appliances

872.2

Medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos instrumentai ir prietaisai (įskaitant prietaisus, naudojamus regėjimui tikrinti, bet
išskyrus elektrodiagnostikos ir radiologijos prietaisus ir aparatus)
Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences (including sight-testing instruments but excluding
electrodiagnostic and radiological instruments and apparatus)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos Description:
instrumentai ir prietaisai (įskaitant prietaisus,
naudojamus regėjimui tikrinti, bet išskyrus
elektrodiagnostikos ir radiologijos prietaisus ir
aparatus)

872.21

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs įrankiai
Syringes, needles, catheters, cannulae and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs įrankiai

Description:

Syringes, needles, catheters, cannulae and the like

872.25

Niekur kitur nepriskirti oftalmologijos prietaisai
Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti oftalmologijos prietaisai

Description:

Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s.

872.29

Kiti instrumentai ir prietaisai
Other instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti instrumentai ir prietaisai

Description:

Other instruments and appliances

872.3

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai;
ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje; kiti
kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės (išskyrus apsaugines kaukes be mechaninių dalių ir be keičiamųjų filtrų)
Mechanotherapy 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)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai;
Description:
psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono
terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos,
dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai,
naudojami terapijoje; kiti kvėpavimo prietaisai ir
dujokaukės (išskyrus apsaugines kaukes be mechaninių
dalių ir be keičiamųjų filtrų)

872.31

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai
Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai;
psichologinio tinkamumo testų aparatai

Description:

Mechanotherapy appliances; massage apparatus;
psychological aptitude-testing apparatus

872.33

Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti terapiniai kvėpavimo aparatai
Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės
terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti terapiniai
kvėpavimo aparatai

Description:

Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy,
artificial respiration or other therapeutic respiration
apparatus

872.35

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės (išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir be keičiamų filtrų)
Other breathing appliances and gas masks (excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės (išskyrus saugos Description:
kaukes be mechaninių dalių ir be keičiamų filtrų)

872.4

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje (pvz., operaciniai stalai, tyrimų stalai, ligoninių lovos su
mechaniniais įtaisais, odontologijos krėslai); kirpyklų krėslai ir panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir pakėlimo įtaisais; minėtų dirbinių
dalys
Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g., operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings,
dentists; chairs); barbers' chairs and similar chairs with rotating, reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje (pvz., operaciniai

Description:

Medical, dental, surgical or veterinary furniture (e.g.,
operating tables, examination tables, hospital beds
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stalai, tyrimų stalai, ligoninių lovos su mechaniniais
įtaisais, odontologijos krėslai); kirpyklų krėslai ir
panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir pakėlimo
įtaisais; minėtų dirbinių dalys

with mechanical fittings, dentists; chairs); barbers'
chairs and similar chairs with rotating, reclining and
elevating movements; parts of the foregoing articles.

873

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MATUOKLIAI IR SKAITIKLIAI
Meters and counters, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MATUOKLIAI IR
SKAITIKLIAI

Description:

Meters and counters, n.e.s.

873.1

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius
Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefore

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos
skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

Description:

Gas, liquid or electricity supply or production meters,
including calibrating meters therefore

873.11

Dujų skaitikliai
Gas meters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujų skaitikliai

Description:

Gas meters

873.13

Skysčių skaitikliai
Liquid meters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių skaitikliai

Description:

Liquid meters

873.15

Elektros skaitikliai
Electricity meters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektros skaitikliai

Description:

Electricity meters

873.19

Dujų, skysčių ir elektros skaitiklių dalys ir reikmenys
Parts and accessories of gas, liquid or electricity meters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujų, skysčių ir elektros skaitiklių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of gas, liquid or electricity meters

873.2

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai;
spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 874.1 pogrupyje; stroboskopai
Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers (other
than articles of subgroup 874.1); stroboscopes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų
kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai,
žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir

Description:

Revolution counters, production counters, taximeters,
mileometers, pedometers and the like; speed indicators
and tachometers (other than articles of
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tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 874.1 pogrupyje;
stroboskopai

subgroup 874.1); stroboscopes

873.21

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai
Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų
kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai,
žingsniamačiai ir panašūs prietaisai

Description:

Revolution counters, production counters, taximeters,
mileometers, pedometers and the like

873.25

Spidometrai ir tachometrai; stroboskopai
Speed indicators and tachometers; stroboscopes

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spidometrai ir tachometrai; stroboskopai

Description:

Speed indicators and tachometers; stroboscopes

873.29

Dirbinių, klasifikuojamų 873.2 pogrupyje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of the articles of subgroup 873.2

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbinių, klasifikuojamų 873.2 pogrupyje, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories of the articles of subgroup 873.2

874

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MATAVIMO, TIKRINIMO, ANALIZĖS IR VALDYMO PRIETAISAI IR APARATAI
Measuring, checking, analysing and controlling instruments and apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI MATAVIMO, TIKRINIMO,
ANALIZĖS IR VALDYMO PRIETAISAI IR APARATAI

Description:

Measuring, checking, analysing and controlling
instruments and apparatus, n.e.s.

874.1

Kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir įtaisai; topografijos (įskaitant fototeodolitinius), geodezijos, hidrografijos, okeanografijos,
meteorologijos ar geofizikos prietaisai ir aparatai; tolimačiai
Compasses; other navigational instruments and appliances; surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic,
oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances; rangefinders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir įtaisai;
topografijos (įskaitant fototeodolitinius), geodezijos,
hidrografijos, okeanografijos, meteorologijos ar
geofizikos prietaisai ir aparatai; tolimačiai

Description:

Compasses; other navigational instruments and
appliances; surveying (including photogrammetrical
surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological,
meteorological or geophysical instruments and
appliances; rangefinders

874.11

Krypties nustatymo kompasai, naudojami krypčiai nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai
Direction-finding compasses; other navigational instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Krypties nustatymo kompasai, naudojami krypčiai
nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

Description:

Direction-finding compasses; other navigational
instruments and appliances
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874.12

Navigacijos prietaisų ir aparatų dalys bei reikmenys
Parts and accessories of navigational instruments and appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Navigacijos prietaisų ir aparatų dalys bei reikmenys

Description:

Parts and accessories of navigational instruments and
appliances

874.13

Topografijos (įskaitant fototeodolitinius), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos ar geofizikos prietaisai ir aparatai,
išskyrus kompasus; tolimačiai
Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical
instruments and appliances (excluding compasses); rangefinders

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Topografijos (įskaitant fototeodolitinius), hidrografijos,
okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos ar
geofizikos prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus;
tolimačiai

Description:

Surveying (including photogrammetrical surveying),
hydrographic, oceanographic, hydrological,
meteorological or geophysical instruments and
appliances (excluding compasses); rangefinders

874.14

Prietaisų ir aparatų, klasifikuojamų 874.13 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the articles of heading 874.13

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisų ir aparatų, klasifikuojamų 874.13 pozicijoje,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the articles of heading 874.13

874.2

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pvz., braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai,
braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pvz., matuoklės ir
tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai); niekur kitur nepriskirti matavimo arba tikrinimo prietaisai ir mašinos;
profiliavimo projektoriai; jų dalys ir reikmenys
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (e.g., drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, sliderules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers),
n.e.s.; measuring or checking instruments, appliances and machines, n.e.s.; profile projectors; parts and accessories therefor

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų
Description:
prietaisai (pvz., braižybos mašinos, pantografai,
matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės
liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); niekur kitur nepriskirti
rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pvz., matuoklės ir
tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai,
slankmačiai); niekur kitur nepriskirti matavimo arba
tikrinimo prietaisai ir mašinos; profiliavimo projektoriai;
jų dalys ir reikmenys

874.22

Braižybos stalai ir mašinos, automatiniai arba neautomatiniai, ir kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai
Drafting tables and machines, whether or not automatic, and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Braižybos stalai ir mašinos, automatiniai arba
neautomatiniai, ir kiti braižybos, ženklinimo arba
matematinių skaičiavimų prietaisai

Description:

Drafting tables and machines, whether or not
automatic, and other drawing, marking-out or
mathematical calculating instruments

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Drawing, marking-out or mathematical calculating
instruments (e.g., drafting machines, pantographs,
protractors, drawing sets, slide-rules, disc calculators);
instruments for measuring length, for use in the hand
(e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers),
n.e.s.; measuring or checking instruments, appliances
and machines, n.e.s.; profile projectors; parts and
accessories therefor

553/601

SITC 4 red.

874.23

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pvz., matuoklės ir tieslės, mikrometrai, slankmačiai)
Instruments for measuring length, for use in the hand (e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers), n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matavimo
prietaisai (pvz., matuoklės ir tieslės, mikrometrai,
slankmačiai)

Description:

Instruments for measuring length, for use in the hand
(e.g., measuring rods and tapes, micrometers, calipers),
n.e.s.

874.24

Prietaisų, klasifikuojamų 874.22 ir 874.23 pozicijose, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the articles of headings 874.22 and 874.23

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisų, klasifikuojamų 874.22 ir 874.23 pozicijose,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the articles of headings
874.22 and 874.23

874.25

Niekur kitur nepriskirti matavimo arba tikrinimo prietaisai, aparatai ir mašinos; profiliavimo projektoriai
Measuring or checking instruments, appliances and machines, n.e.s.; profile projectors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti matavimo arba tikrinimo
prietaisai, aparatai ir mašinos; profiliavimo projektoriai

Description:

Measuring or checking instruments, appliances and
machines, n.e.s.; profile projectors

874.26

Dirbinių, klasifikuojamų 874.25 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the articles of heading 874.25

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbinių, klasifikuojamų 874.25 pozicijoje, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories for the articles of heading 874.25

874.3

Prietaisai ir aparatai srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pvz., srautmačiai,
lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 873.1, 874.1 ir 874.6 pogrupiuose; jų dalys ir
reikmenys
Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (e.g., flowmeters,
level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of subgroups 873.1, 874.1 and 874.6; parts and
accessories

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Prietaisai ir aparatai srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba Description:
kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba
tikrinti (pvz., srautmačiai, lygmačiai, manometrai,
šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus,
klasifikuojamus 873.1, 874.1 ir 874.6 pogrupiuose; jų
dalys ir reikmenys

874.31

Skysčių srauto (debito) ir lygio matavimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or checking the flow or level of liquids

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių srauto (debito) ir lygio matavimo prietaisai ir
aparatai

Description:

Instruments and apparatus for measuring or checking
the flow or level of liquids
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874.35

Skysčių ar dujų slėgio matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or checking the pressure of liquids or gases.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skysčių ar dujų slėgio matavimo arba tikrinimo
prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for measuring or checking
the pressure of liquids or gases.

874.37

Kiti prietaisai ir aparatai
Other instruments and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti prietaisai ir aparatai

Description:

Other instruments and apparatus

874.39

Dalys ir reikmenys
Parts and accessories

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories

874.4

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pvz., poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės
aparatai); prietaisai ir aparatai klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti;
šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (e.g., polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis
apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments
and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai
(pvz., poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų
arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai
klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai
arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti;
šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir
tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant
eksponometrus); mikrotomai

Description:

Instruments and apparatus for physical or chemical
analysis (e.g., polarimeters, refractometers,
spectrometers, gas or smoke analysis apparatus);
instruments and apparatus for measuring or checking
viscosity, porosity, expansion, surface tension or the
like; instruments and apparatus for measuring or
checking quantities of heat, sound or light (including
exposure meters); microtomes

874.41

Dujų arba dūmų analizės aparatai
Gas or smoke analysis apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dujų arba dūmų analizės aparatai

Description:

Gas or smoke analysis apparatus

874.42

Chromatografai ir elektroforezės prietaisai
Chromatographs and electrophoresis instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Chromatografai ir elektroforezės prietaisai

Description:

Chromatographs and electrophoresis instruments

874.43

Optiniai (ultravioletinės, regimosios ir infraraudonosios spinduliuotės) spektrometrai, spektrofotometrai ir spektrografai
Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Optiniai (ultravioletinės, regimosios ir infraraudonosios Description:
spinduliuotės) spektrometrai, spektrofotometrai ir
spektrografai

874.45

Kiti optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios ir infraraudonosios spinduliuotės) prietaisai ir aparatai
Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės,
matomosios ir infraraudonosios spinduliuotės)
prietaisai ir aparatai

Description:

Other instruments and apparatus using optical
radiations (UV, visible, IR)

874.46

Niekur kitur nepriskirti fizikinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti fizikinės arba cheminės analizės
prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for physical or chemical
analysis, n.e.s.

874.49

Mikrotomai; dirbinių, klasifikuojamų 874.4 pogrupyje, dalys ir reikmenys
Microtomes; parts and accessories of the articles of subgroup 874.4

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikrotomai; dirbinių, klasifikuojamų 874.4 pogrupyje,
dalys ir reikmenys

Description:

Microtomes; parts and accessories of the articles of
subgroup 874.4

874.5

Niekur kitur nepriskirti matavimo, valdymo ir mokslinės paskirties prietaisai
Measuring, controlling and scientific instruments, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti matavimo, valdymo ir mokslinės Description:
paskirties prietaisai

874.51

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių
Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su
svareliais arba be svarelių

Description:

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or
without weights

874.52

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pvz., mokymo metu arba parodose), netinkami kitiems tikslams
Instruments, apparatus or models, designed for demonstrational purposes (e.g., for education or exhibition), unsuitable for other uses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti
demonstravimui (pvz., mokymo metu arba parodose),
netinkami kitiems tikslams

Description:

Instruments, apparatus or models, designed for
demonstrational purposes (e.g., for education or
exhibition), unsuitable for other uses

874.53

Mašinos ir prietaisai medžiagų (pvz., metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, stiprumui, spūdumui,
tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti
Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (e.g.,
metals, wood, textiles, paper, plastics)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens

Pozicija

Level name:

Item
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Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs
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pavadinimas:
Pavadinimas:

Mašinos ir prietaisai medžiagų (pvz., metalų, medienos, Description:
tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui,
stiprumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms
mechaninėms savybėms tirti

874.54

Mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 874.53 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the machines and appliances of heading 874.53

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mašinų ir aparatų, klasifikuojamų 874.53 pozicijoje,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the machines and appliances
of heading 874.53

874.55

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir
psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos
Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers, psychrometers, recording or not,
and any combination of these instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji
matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai,
higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su
rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų
tarpusavio kombinacijos

Description:

Hydrometers and similar floating instruments,
thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers,
psychrometers, recording or not, and any combination
of these instruments

874.56

Prietaisų, klasifikuojamų 874.56 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the instruments of heading 874.55

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisų, klasifikuojamų 874.56 pozicijoje, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories for the instruments of heading
874.55

874.6

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir
aparatai

Description:

Automatic regulating or controlling instruments and
apparatus

874.61

Termostatai
Thermostats

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Termostatai

Description:

Thermostats

874.63

Slėgio reguliavimo ir valdymo prietaisai (monostatai)
Pressure regulators and controllers (manostats)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Slėgio reguliavimo ir valdymo prietaisai (monostatai)

Description:

Pressure regulators and controllers (manostats)
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Machines and appliances for testing the hardness,
strength, compressibility, elasticity or other mechanical
properties of materials (e.g., metals, wood, textiles,
paper, plastics)
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874.65

Kiti reguliavimo ar valdymo prietaisai ir aparatai
Other regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti reguliavimo ar valdymo prietaisai ir aparatai

Description:

Other regulating or controlling instruments and
apparatus

874.69

Automatinių reguliavimo ar valdymo prietaisų bei aparatų dalys ir reikmenys
Parts and accessories for automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Automatinių reguliavimo ar valdymo prietaisų bei
aparatų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for automatic regulating or
controlling instruments and apparatus

874.7

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai (išskyrus
skaitiklius, klasifikuojamus 873.1 pozicijoje); alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo
arba registravimo prietaisai ir aparatai
Oscilloscopes, spectrum analyzers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities (other than
meters of subgroup 873.1); instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing
radiations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių
Description:
elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo
prietaisai ir aparatai (išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus
873.1 pozicijoje); alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės
arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo
arba registravimo prietaisai ir aparatai

874.71

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba aptikimo prietaisai ir aparatai
Instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing radiations

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba
aptikimo prietaisai ir aparatai

Description:

Instruments and apparatus for measuring or detecting
ionizing radiations

874.73

Osciloskopai ir oscilografai
Oscilloscopes and oscillographs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Osciloskopai ir oscilografai

Description:

Oscilloscopes and oscillographs

874.75

Kiti įtampos, srovės stiprio, varžos ar galios matavimo ar tikrinimo prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų
Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without a recording device

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti įtampos, srovės stiprio, varžos ar galios matavimo
ar tikrinimo prietaisai ir aparatai be įrašymo įtaisų

Description:

Other instruments and apparatus, for measuring or
checking voltage, current, resistance or power, without
a recording device
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Oscilloscopes, spectrum analyzers and other
instruments and apparatus for measuring or checking
electrical quantities (other than meters of subgroup
873.1); instruments and apparatus for measuring or
detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other
ionizing radiations
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874.77

Kiti prietaisai ir aparatai, specialiai pritaikyti nuotoliniam ryšiui (telekomunikacijoms), pvz., trukdžių lygio matuokliai, galios stiprinimo
matuokliai, iškreipų faktoriaus matuokliai, psofometrai (triukšmo įtampos matuokliai)
Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (e.g., crosstalk meters, gain-measuring instruments,
distortion factor meters, psophometers)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti prietaisai ir aparatai, specialiai pritaikyti
nuotoliniam ryšiui (telekomunikacijoms), pvz., trukdžių
lygio matuokliai, galios stiprinimo matuokliai, iškreipų
faktoriaus matuokliai, psofometrai (triukšmo įtampos
matuokliai)

Description:

Other instruments and apparatus, specially designed
for telecommunications (e.g., crosstalk meters, gainmeasuring instruments, distortion factor meters,
psophometers)

874.78

Kiti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai
Other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai Description:
ir aparatai

874.79

Prietaisų ir aparatų, klasifikuojamų 874.7 pogrupyje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the instruments and apparatus of subgroup 874.7

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prietaisų ir aparatų, klasifikuojamų 874.7 pogrupyje,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the instruments and
apparatus of subgroup 874.7

874.9

Niekur kitur nepriskirti mašinų, įrenginių, prietaisų ir aparatų dalys ir reikmenys
Parts and accessories for machines, appliances, instruments and apparatus, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti mašinų, įrenginių, prietaisų ir
aparatų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for machines, appliances,
instruments and apparatus, n.e.s.

88

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI FOTOAPARATAI, ĮRANGA IR REIKMENYS BEI OPTIKOS PRIETAISAI; RANKINIAI IR KITI LAIKRODŽIAI
Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods, n.e.s.; watches and clocks

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI FOTOAPARATAI, ĮRANGA
IR REIKMENYS BEI OPTIKOS PRIETAISAI; RANKINIAI IR
KITI LAIKRODŽIAI

Description:

Photographic apparatus, equipment and supplies and
optical goods, n.e.s.; watches and clocks

881

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI FOTOAPARATAI IR ĮRANGA
Photographic apparatus and equipment, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI FOTOAPARATAI IR ĮRANGA Description:

881.1

Fotoaparatai (išskyrus kinematografijos kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos (išskyrus išlydžio lempas, klasifikuojamas 778.2
pogrupyje); jų dalys ir reikmenys
Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flash bulbs (other than the discharge
lamps of subgroup 778.2); parts and accessories thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Other instruments and apparatus for measuring or
checking electrical quantities

Photographic apparatus and equipment, n.e.s.
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Pavadinimas:

Fotoaparatai (išskyrus kinematografijos kameras);
fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos (išskyrus išlydžio
lempas, klasifikuojamas 778.2 pogrupyje); jų dalys ir
reikmenys

Description:

Photographic (other than cinematographic) cameras;
photographic flashlight apparatus and flash bulbs
(other than the discharge lamps of subgroup 778.2);
parts and accessories thereof

881.11

Fotoaparatai (išskyrus kinematografijos kameras)
Photographic (other than cinematographic) cameras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotoaparatai (išskyrus kinematografijos kameras)

Description:

Photographic (other than cinematographic) cameras

881.13

Fotoblykstės aparatai ir fotoblyksčių lempos
Photographic flashlight apparatus and flashbulbs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotoblykstės aparatai ir fotoblyksčių lempos

Description:

Photographic flashlight apparatus and flashbulbs

881.14

Fotoaparatų, klasifikuojamų 881.11 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the photographic cameras of heading 881.11

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotoaparatų, klasifikuojamų 881.11 pozicijoje, dalys ir
reikmenys

Description:

Parts and accessories for the photographic cameras of
heading 881.11

881.15

Fotoblykstės aparatų dalys ir reikmenys
Parts and accessories for photographic flashlight apparatus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotoblykstės aparatų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for photographic flashlight
apparatus

881.2

Kinematografijos kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių; jų dalys ir reikmenys
Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound-recording or reproducing apparatus; parts and
accessories thereof.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kinematografijos kameros ir kino projektoriai, su garso Description:
įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių;
jų dalys ir reikmenys

881.21

Kinematografijos kameros
Cinematographic cameras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kinematografijos kameros

Description:

Cinematographic cameras

881.22

Kinematografijos projektoriai
Cinematographic projectors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kinematografijos projektoriai

Description:

Cinematographic projectors
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Cinematographic cameras and projectors, whether or
not incorporating sound-recording or reproducing
apparatus; parts and accessories thereof.
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881.23

Kinematografijos kamerų, klasifikuojamų 821.21 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the cinematographic cameras of heading 821.21.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kinematografijos kamerų, klasifikuojamų 821.21
pozicijoje, dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the cinematographic cameras
of heading 821.21.

881.24

Kinematografijos projektorių dalys ir reikmenys
Parts and accessories for cinematographic projectors

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kinematografijos projektorių dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for cinematographic projectors

881.3

Niekur kitur nepriskirti fotografijos ir kinematografijos aparatai ir įranga
Photographic and cinematographic apparatus and equipment, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti fotografijos ir kinematografijos
aparatai ir įranga

Description:

Photographic and cinematographic apparatus and
equipment, n.e.s.

881.31

Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skaitymo įrenginiai, pritaikyti arba nepritaikyti kopijavimui
Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not capable of producing copies.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skaitymo
įrenginiai, pritaikyti arba nepritaikyti kopijavimui

Description:

Microfilm, microfiche or other microform readers,
whether or not capable of producing copies.

881.32

Niekur kitur nepriskirti vaizdo projektoriai
Image projectors, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaizdo projektoriai

Description:

Image projectors, n.e.s.

881.33

Fotografijos (išskyrus kinematografijos) didintuvai ir mažintuvai
Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotografijos (išskyrus kinematografijos) didintuvai ir
mažintuvai

Description:

Photographic (other than cinematographic) enlargers
and reducers

881.34

Įrenginių, klasifikuojamų 881.31 – 881.33 pozicijose, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the equipment of headings 881.31 through 881.33

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įrenginių, klasifikuojamų 881.31 – 881.33 pozicijose,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the equipment of headings
881.31 through 881.33
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881.35

Niekur kitur nepriskirti fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įrenginiai (įskaitant projekcinius schemų modelius iš
jautrių šviesai puslaidininkinių medžiagų); negatoskopai; projekciniai ekranai
Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories (including apparatus for the projection of circuit
patterns on sensitized semiconductor materials), n.e.s.; negatoscopes; projection screens.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti fotolaboratorijų (įskaitant kino
laboratorijas) aparatai ir įrenginiai (įskaitant
projekcinius schemų modelius iš jautrių šviesai
puslaidininkinių medžiagų); negatoskopai; projekciniai
ekranai

Description:

Apparatus and equipment for photographic (including
cinematographic) laboratories (including apparatus for
the projection of circuit patterns on sensitized
semiconductor materials), n.e.s.; negatoscopes;
projection screens.

881.36

Aparatų ir įrenginių, klasifikuojamų 881.35 pozicijoje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories for the apparatus and equipment of heading 881.35

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aparatų ir įrenginių, klasifikuojamų 881.35 pozicijoje,
dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories for the apparatus and equipment
of heading 881.35

882

FOTOGRAFIJOS IR KINEMATOGRAFIJOS REIKMENYS
Photographic and cinematographic supplies

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

FOTOGRAFIJOS IR KINEMATOGRAFIJOS REIKMENYS

Description:

Photographic and cinematographic supplies

882.1

Cheminiai preparatai, naudojami fotografijoje (išskyrus lakus, klijus, adhezyvus ir panašius preparatus); nesumaišyti produktai,
naudojami fotografijoje, sufasuoti išmatuotais kiekiais arba paruošti naudoti produktai, sufasuoti mažmeninei prekybai
Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for
photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Cheminiai preparatai, naudojami fotografijoje (išskyrus
lakus, klijus, adhezyvus ir panašius preparatus);
nesumaišyti produktai, naudojami fotografijoje,
sufasuoti išmatuotais kiekiais arba paruošti naudoti
produktai, sufasuoti mažmeninei prekybai

Description:

Chemical preparations for photographic uses (other
than varnishes, glues, adhesives and similar
preparations); unmixed products for photographic
uses, put up in measured portions or put up for retail
sale in a form ready for use

882.2

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir
tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes
Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print
film in the flat, sensitized, unexposed, whether or not in packs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos,
neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų,
išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas;
momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos,
neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes

Description:

Photographic plates and film in the flat, sensitized,
unexposed, of any material other than paper,
paperboard or textiles; instant print film in the flat,
sensitized, unexposed, whether or not in packs

882.3

Jautrintos ir neeksponuotos fotografijos plokštelės ir plokščiosios fotografinės plėvelės, pagamintos iš bet kokių medžiagų, išskyrus iš
popieriaus, kartono ir tekstilės; ritininės jautrintos ir neeksponuotos fotografijos plėvelės
Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls,
sensitized, unexposed.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group
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Pavadinimas:

Jautrintos ir neeksponuotos fotografijos plokštelės ir
plokščiosios fotografinės plėvelės, pagamintos iš bet
kokių medžiagų, išskyrus iš popieriaus, kartono ir
tekstilės; ritininės jautrintos ir neeksponuotos
fotografijos plėvelės

882.4

Jautrintas, neeksponuotas fotografinis popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos
Photographic paper, paperboard and textiles, sensitized, unexposed

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Jautrintas, neeksponuotas fotografinis popierius,
kartonas ir tekstilės medžiagos

Description:

Photographic paper, paperboard and textiles,
sensitized, unexposed

882.5

Eksponuotos, bet neišryškintos fotografinės plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos
Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Eksponuotos, bet neišryškintos fotografinės plokštelės,
juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos

Description:

Photographic plates, film, paper, paperboard and
textiles, exposed but not developed.

882.6

Eksponuotos ir išryškintos fotografinės plokštelės ir juostos, išskyrus kinematografijos juostas
Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Eksponuotos ir išryškintos fotografinės plokštelės ir
juostos, išskyrus kinematografijos juostas

Description:

Photographic plates and film, exposed and developed,
other than cinematographic film

883

EKSPONUOTOS IR IŠRYŠKINTOS KINEMATOGRAFIJOS JUOSTOS, SU GARSO TAKELIU AR BE GARSO TAKELIO ARBA SUDARYTOS TIK IŠ
GARSO TAKELIO
Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating soundtrack or consisting only of soundtrack

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

EKSPONUOTOS IR IŠRYŠKINTOS KINEMATOGRAFIJOS
JUOSTOS, SU GARSO TAKELIU AR BE GARSO TAKELIO
ARBA SUDARYTOS TIK IŠ GARSO TAKELIO

Description:

Cinematographic film, exposed and developed,
whether or not incorporating soundtrack or consisting
only of soundtrack

883.1

Eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio kinomatografijos juostos, kurių plotis
ne mažesnis kaip 35 mm
....of a width of 35 mm or more

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso
takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio
kinomatografijos juostos, kurių plotis ne mažesnis kaip
35 mm

Description:

....of a width of 35 mm or more

883.9

Kitos eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio kinomatografijos juostos
....other

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kitos eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be
garso takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio
kinomatografijos juostos

Description:

....other
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884

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI OPTINIAI PRIETAISAI
Optical goods, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI OPTINIAI PRIETAISAI

Description:

Optical goods, n.e.s.

884.1

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 773.1 pogrupyje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir
plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų,
išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo
Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of subgroup 773.1; sheets and plates of polarizing
material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such
elements of glass not optically worked.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių
Description:
kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 773.1 pogrupyje;
poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti
lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai
ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių
medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai
neapdoroto stiklo

884.11

Kontaktiniai lęšiai
Contact lenses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kontaktiniai lęšiai

Description:

Contact lenses

884.15

Stikliniai akinių lęšiai
Spectacle lenses of glass

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stikliniai akinių lęšiai

Description:

Spectacle lenses of glass

884.17

Akinių lęšiai iš kitų medžiagų
Spectacle lenses of other materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Akinių lęšiai iš kitų medžiagų

Description:

Spectacle lenses of other materials

884.19

Optinės skaidulos, optinių skaidulų grįžtės ir kabeliai; lakštai ir plokštės iš poliarizacinių medžiagų; niekur kitur nepriskirti neaptaisyti
optiniai elementai
Optical fibres and optical fibre bundles and cables; sheets and plates of polarizing material; unmounted optical elements, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Optinės skaidulos, optinių skaidulų grįžtės ir kabeliai;
lakštai ir plokštės iš poliarizacinių medžiagų; niekur
kitur nepriskirti neaptaisyti optiniai elementai

Description:

Optical fibres and optical fibre bundles and cables;
sheets and plates of polarizing material; unmounted
optical elements, n.e.s.
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884.2

Akiniai ir akinių rėmeliai
Spectacles and spectacle frames

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Akiniai ir akinių rėmeliai

Description:

Spectacles and spectacle frames

884.21

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašių akinių rėmeliai ir aptaisai
Frames and mountings for spectacles, goggles or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių)
akinių arba panašių akinių rėmeliai ir aptaisai

Description:

Frames and mountings for spectacles, goggles or the
like

884.22

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašių akinių rėmelių ir aptaisų dalys
Parts for frames and mountings of spectacles, goggles or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių)
akinių arba panašių akinių rėmelių ir aptaisų dalys

Description:

Parts for frames and mountings of spectacles, goggles
or the like

884.23

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai ar kiti akiniai
Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs)
akiniai ar kiti akiniai

Description:

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

884.3

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar
jungiamosios detalės, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo
Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus,
other than such elements of glass not optically worked

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti
optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra
prietaisų arba aparatų dalys ar jungiamosios detalės,
išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Description:

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of
any material, mounted, being parts of or fittings for
instruments or apparatus, other than such elements of
glass not optically worked

884.31

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba mažintuvų objektyvų lęšiai
Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Fotoaparatų, projektorių, fotografijos didintuvų arba
mažintuvų objektyvų lęšiai

Description:

Objective lenses for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers.

884.32

Kiti objektyvų lęšiai
Other objective lenses

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti objektyvų lęšiai

Description:

Other objective lenses
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884.33

Filtrai
Filters

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Filtrai

Description:

Filters

884.39

Niekur kitur nepriskirti aptaisyti optiniai elementai
Mounted optical elements, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti aptaisyti optiniai elementai

Description:

Mounted optical elements, n.e.s.

885

LAIKRODŽIAI
Watches and clocks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

LAIKRODŽIAI

Description:

Watches and clocks

885.3

Rankiniai, kišeniniai ir kiti laikrodžiai (įskaitant sekundmačius), kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba jais plakiruoti
Wrist-watches, pocket watches and other watches (including stop-watches), with case of precious metal or of metal clad with precious
metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai, kišeniniai ir kiti laikrodžiai (įskaitant
sekundmačius), kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų
metalų arba jais plakiruoti

Description:

Wrist-watches, pocket watches and other watches
(including stop-watches), with case of precious metal
or of metal clad with precious metal

885.31

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, su įmontuota chronometro funkcija ar be jos
Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, su įmontuota
chronometro funkcija ar be jos

Description:

Wrist-watches, electrically operated, whether or not
incorporating a stop-watch facility

885.32

Kiti rankiniai laikrodžiai, su įmontuota chronometro funkcija ar be jos
Other wrist-watches, whether or not incorporating a stopwatch facility

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti rankiniai laikrodžiai, su įmontuota chronometro
funkcija ar be jos

Description:

Other wrist-watches, whether or not incorporating a
stopwatch facility

885.39

Kišeniniai ir kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius laikrodžius)
Pocket watches and other watches (not wrist-watches)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kišeniniai ir kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius
laikrodžius)

Description:

Pocket watches and other watches (not wrist-watches)
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885.4

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai (įskaitant sekundmačius), išskyrus klasifikuojamus 885.3 pogrupyje
Wrist-watches, pocket watches and other watches (including stop-watches), other than those of subgroup 885.3

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai (įskaitant
sekundmačius), išskyrus klasifikuojamus 885.3
pogrupyje

Description:

Wrist-watches, pocket watches and other watches
(including stop-watches), other than those of subgroup
885.3

885.41

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, su įmontuota hronometro funkcija arba be jos
Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai rankiniai laikrodžiai, su įmontuota
hronometro funkcija arba be jos

Description:

Wrist-watches, electrically operated, whether or not
incorporating a stop-watch facility

885.42

Kiti rankiniai laikrodžiai, su įmontuota hronometro funkcija arba be jos
Other wrist-watches, whether or not incorporating a stopwatch facility

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti rankiniai laikrodžiai, su įmontuota hronometro
funkcija arba be jos

Description:

Other wrist-watches, whether or not incorporating a
stopwatch facility

885.49

Kišeniniai ir kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius laikrodžius)
Pocket watches and other watches (not wrist-watches)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kišeniniai ir kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius
laikrodžius)

Description:

Pocket watches and other watches (not wrist-watches)

885.5

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti
Watch movements, complete and assembled

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių
mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

Description:

Watch movements, complete and assembled

885.51

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių elektriniai mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti
....electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių
elektriniai mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

Description:

....electrically operated

885.52

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių neelektriniai mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti
....not electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankinių, kišeninių arba kitų panašių laikrodžių
neelektriniai mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

Description:

....not electrically operated
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885.7

Laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir panašius laikrodžius)
Clocks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir panašius
laikrodžius)

Description:

Clocks

885.71

Transporto priemonių, orlaivių, erdvėlaivių arba laivų prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai
Instrument panel clocks and clocks of a similar type, for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Transporto priemonių, orlaivių, erdvėlaivių arba laivų
prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai

Description:

Instrument panel clocks and clocks of a similar type, for
vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

885.72

Elektriniai laikrodžiai su laikrodiniais mechanizmais (išskyrus laikrodžiuis, klasifikuojamus 885.71 pozicijoje)
Clocks with watch movements (excluding clocks of heading 885.71), electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai laikrodžiai su laikrodiniais mechanizmais
Description:
(išskyrus laikrodžiuis, klasifikuojamus 885.71 pozicijoje)

885.73

Kiti laikrodžiai su laikrodiniais mechanizmais (išskyrus laikrodžius, klasifikuojamus 885.71 pozicijoje)
Other clocks with watch movements (excluding clocks of heading 885.71)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti laikrodžiai su laikrodiniais mechanizmais (išskyrus
laikrodžius, klasifikuojamus 885.71 pozicijoje)

Description:

Other clocks with watch movements (excluding clocks
of heading 885.71)

885.74

Elektriniai žadintuvai
Alarm clocks, electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai žadintuvai

Description:

Alarm clocks, electrically operated

885.75

Kiti žadintuvai
Other alarm clocks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti žadintuvai

Description:

Other alarm clocks

885.76

Elektriniai sieniniai laikrodžiai
Wall clocks, electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Elektriniai sieniniai laikrodžiai

Description:

Wall clocks, electrically operated
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885.77

Kiti sieniniai laikrodžiai
Other wall clocks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti sieniniai laikrodžiai

Description:

Other wall clocks

885.78

Kiti elektriniai laikrodžiai
Other clocks, electrically operated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti elektriniai laikrodžiai

Description:

Other clocks, electrically operated

885.79

Niekur kitur nepriskirti laikrodžiai
Clocks, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti laikrodžiai

Description:

Clocks, n.e.s.

885.9

Niekur kitur nepriskirti laiko matavimo prietaisai ir reikmenys; įvairių tipų laikrodžių dalys ir reikmenys
Time-measuring equipment and accessories, n.e.s.; parts and accessories for clocks and watches

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti laiko matavimo prietaisai ir
reikmenys; įvairių tipų laikrodžių dalys ir reikmenys

Description:

Time-measuring equipment and accessories, n.e.s.;
parts and accessories for clocks and watches

885.91

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys
Watch-cases and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

Description:

Watch-cases and parts thereof

885.92

Metaliniai įvairių tipų laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys
Watch-straps, watchbands and watch bracelets and parts thereof, of metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Metaliniai įvairių tipų laikrodžių dirželiai, juostelės ir
apyrankės bei jų dalys

Description:

Watch-straps, watchbands and watch bracelets and
parts thereof, of metal

885.93

Įvairių tipų laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys, iš kitų medžiagų, išskyrus metalą
Watch-straps, watchbands and watch bracelets and parts thereof, of material other than metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės
bei jų dalys, iš kitų medžiagų, išskyrus metalą

Description:

Watch-straps, watchbands and watch bracelets and
parts thereof, of material other than metal

885.94

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo prietaisai, kiti registravimo aparatai arba rodytuvai su rankinių arba kišeninių
laikrodžių arba kitų laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (pvz., laiko registratoriai, laiko užrašymo įtaisai)
Time-of-day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch
movement or with synchronous motor (e.g., time-registers, time-recorders)

Lygmuo:

5
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Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo
prietaisai, kiti registravimo aparatai arba rodytuvai su
rankinių arba kišeninių laikrodžių arba kitų laikrodžių
mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (pvz.,
laiko registratoriai, laiko užrašymo įtaisai)

Description:

Time-of-day recording apparatus and apparatus for
measuring, recording or otherwise indicating intervals
of time, with clock or watch movement or with
synchronous motor (e.g., time-registers, timerecorders)

885.95

Laikrodiniai jungikliai su laikrodiniais mechanizmais arba sinchroniniais varikliais
Time switches with clock or watch movements or with synchronous motor

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laikrodiniai jungikliai su laikrodiniais mechanizmais
arba sinchroniniais varikliais

Description:

Time switches with clock or watch movements or with
synchronous motor

885.96

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodiniai mechanizmai
Clock movements, complete and assembled

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukomplektuoti ir surinkti laikrodiniai mechanizmai

Description:

Clock movements, complete and assembled

885.97

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir panašaus tipo kitų dirbinių, klasifikuojamų 885 grupėje, korpusai ir jų dalys
Clock cases and cases of a similar type for other goods of group 885 and parts thereof.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir panašaus tipo kitų
dirbinių, klasifikuojamų 885 grupėje, korpusai ir jų
dalys

Description:

Clock cases and cases of a similar type for other goods
of group 885 and parts thereof.

885.98

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau
nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodinių mechanizmų ruošiniai
Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements,
assembled; rough watch or clock movements.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti
Description:
arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai);
surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių
mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodinių mechanizmų
ruošiniai

885.99

Niekur kitur nepriskirtos įvairių tipų laikrodžių dalys
Clock or watch parts, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos įvairių tipų laikrodžių dalys

Description:

Clock or watch parts, n.e.s.

89

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS GAMINIAI
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS GAMINIAI

Description:

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.
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Complete watch or clock movements, unassembled or
partly assembled (movement sets); incomplete watch
or clock movements, assembled; rough watch or clock
movements.
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SITC 4 red.

891

GINKLAI IR AMUNICIJA
Arms and ammunition

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GINKLAI IR AMUNICIJA

Description:

Arms and ammunition

891.1

Šarvuotos kovinės mašinos ir koviniai ginklai
Armoured fighting vehicles and arms of war

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šarvuotos kovinės mašinos ir koviniai ginklai

Description:

Armoured fighting vehicles and arms of war

891.11

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys
Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos su
ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių
dalys

Description:

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized,
whether or not fitted with weapons, and parts of such
vehicles

891.12

Koviniai ginklai (išskyrus revolverius, pistoletus ir ginklus, klasifikuojamus 891.13 pozicijoje)
Military weapons (other than revolvers, pistols and the arms of headings 891.13)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Koviniai ginklai (išskyrus revolverius, pistoletus ir
ginklus, klasifikuojamus 891.13 pozicijoje)

Description:

Military weapons (other than revolvers, pistols and the
arms of headings 891.13)

891.13

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

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kardai, špagos, rapyros, trumpi kardai, durtuvai, ietys ir Description:
panašūs ginklai bei jų dalys, taip pat jų makštys ir
dėklai

891.14

Revolveriai ir pistoletai (išskyrus klasifikuojamus 891.31 pozicijoje)
Revolvers and pistols (other than those of heading 891.31)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Revolveriai ir pistoletai (išskyrus klasifikuojamus 891.31 Description:
pozicijoje)

891.2

Bombos, granatos, torpedos, minos, raketos ir panašūs koviniai ginklai bei jų dalys; šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai, kulkos ir jų
dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus
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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Bombos, granatos, torpedos, minos, raketos ir panašūs Description:
koviniai ginklai bei jų dalys; šoviniai ir kiti šaudmenys,
sviediniai, kulkos ir jų dalys, įskaitant šratus ir šovinių
kamšalus
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Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms
and parts thereof and scabbards and sheaths therefore

Revolvers and pistols (other than those of heading
891.31)

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
571/601
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891.22

Šratinių šautuvų šoviniai
Cartridges for shotguns

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šratinių šautuvų šoviniai

Description:

Cartridges for shotguns

891.23

Orinių šautuvų kulkelės (šratai) ir šratinių šautuvų šovinių dalys
Airgun pellets and parts of cartridges for shotguns

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Orinių šautuvų kulkelės (šratai) ir šratinių šautuvų
šovinių dalys

Description:

Airgun pellets and parts of cartridges for shotguns

891.24

Kiti šoviniai ir jų dalys
Other cartridges and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti šoviniai ir jų dalys

Description:

Other cartridges and parts thereof

891.29

Niekur kitur nepriskirti koviniai ginklai ir jų dalys
Munitions of war and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti koviniai ginklai ir jų dalys

Description:

Munitions of war and parts thereof, n.e.s.

891.3

Nekoviniai ginklai
Non-military arms

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nekoviniai ginklai

Description:

Non-military arms

891.31

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai, veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą (pvz., sportiniai lygiavamzdžiai ir
graižtviniai šautuvai, šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį, raketiniai pistoletai ir kiti įtaisai, pritaikyti tik signalinėms raketoms leisti,
pistoletai ir revolveriai, skirti šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamieji įtaisai, naudojami gyvūnams „humaniškai numarinti“ arba
apsvaiginti, lynmečiai)
Firearms, n.e.s. and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (e.g., sporting shotguns and rifles, muzzleloading firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition,
captive-bolt humane killers, line-throwing guns).

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti šaunamieji ginklai ir panašūs
įtaisai, veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą (pvz.,
sportiniai lygiavamzdžiai ir graižtviniai šautuvai,
šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį, raketiniai
pistoletai ir kiti įtaisai, pritaikyti tik signalinėms
raketoms leisti, pistoletai ir revolveriai, skirti šaudyti
tuščiais šaudmenimis, šaunamieji įtaisai, naudojami
gyvūnams „humaniškai numarinti“ arba apsvaiginti,
lynmečiai)

Description:

Firearms, n.e.s. and similar devices which operate by
the firing of an explosive charge (e.g., sporting
shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very
pistols and other devices designed to project only
signal flares, pistols and revolvers for firing blank
ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing
guns).
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891.39

Kiti ginklai (pvz., spyruokliniai, oriniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus klasifikuojamus 891.13 pozicijoje
Other arms (e.g., spring, air or other gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 891.13

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti ginklai (pvz., spyruokliniai, oriniai arba dujiniai
šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus
klasifikuojamus 891.13 pozicijoje

Description:

Other arms (e.g., spring, air or other gas guns and
pistols, truncheons), excluding those of heading 891.13

891.9

Ginklų, klasifikuojamų 891.12, 891.14 pozicijose ir 891.3 pogrupyje, dalys ir reikmenys
Parts and accessories of articles of headings 891.12, 891.14 and subgroup 891.3

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ginklų, klasifikuojamų 891.12, 891.14 pozicijose ir 891.3 Description:
pogrupyje, dalys ir reikmenys

891.91

Revolverių arba pistoletų dalys ir reikmenys
Parts and accessories of revolvers or pistols

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Revolverių arba pistoletų dalys ir reikmenys

Description:

Parts and accessories of revolvers or pistols

891.93

Šratinių šautuvų, klasifikuojamų 891.31 pozicijoje, vamzdžiai
Shotgun barrels of shotguns of heading 891.31

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šratinių šautuvų, klasifikuojamų 891.31 pozicijoje,
vamzdžiai

Description:

Shotgun barrels of shotguns of heading 891.31

891.95

Kitų šratinių arba graižtvinių šautuvų, klasifikuojamų 891.31 pozicijoje, dalys
Other parts of shotguns and rifles of heading 891.31

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitų šratinių arba graižtvinių šautuvų, klasifikuojamų
891.31 pozicijoje, dalys

Description:

Other parts of shotguns and rifles of heading 891.31

891.99

Niekur kitur nepriskirti dirbinių, klasifikuojamų 891.12 ir 891.39 pozicijose, dalys ir reikmenys
Parts and accessories, n.e.s., of the articles of headings 891.12 and 891.39

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbinių, klasifikuojamų 891.12 ir Description:
891.39 pozicijose, dalys ir reikmenys

892

SPAUDINIAI
Printed matter

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SPAUDINIAI

Description:

Printed matter
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Parts and accessories of articles of headings 891.12,
891.14 and subgroup 891.3

Parts and accessories, n.e.s., of the articles of headings
891.12 and 891.39
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892.1

Spausdintos knygos, bukletai, žemėlapiai ir gaubliai (išskyrus reklaminę medžiagą)
Books, pamphlets, maps and globes, printed (not including advertising material)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Spausdintos knygos, bukletai, žemėlapiai ir gaubliai
(išskyrus reklaminę medžiagą)

Description:

Books, pamphlets, maps and globes, printed (not
including advertising material)

892.12

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės
Children's picture, drawing or colouring books

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba
spalvinimo knygelės

Description:

Children's picture, drawing or colouring books

892.13

Knygų pavidalo žemėlapiai ir schemos
Maps and charts in book form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Knygų pavidalo žemėlapiai ir schemos

Description:

Maps and charts in book form

892.14

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos (įskaitant sieninius žemėlapius, topografinius planus ir gaublius),
ne knygų pavidalo
Maps and hydrographic or similar charts of all kinds (including wall maps, topographical plans and globes), printed, not in book form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba
panašios schemos (įskaitant sieninius žemėlapius,
topografinius planus ir gaublius), ne knygų pavidalo

Description:

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds
(including wall maps, topographical plans and globes),
printed, not in book form

892.15

Spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai neįrištų lapų pavidalo, sulankstytų arba nesulankstytų
Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheets, whether or not folded

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs
spaudiniai neįrištų lapų pavidalo, sulankstytų arba
nesulankstytų

Description:

Printed books, brochures, leaflets and similar printed
matter, in single sheets, whether or not folded

892.16

Žodynai ir enciklopedijos bei atskiri jų tomai (sąsiuviniai), įrištų lapų pavidalo
Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof, not in single sheets

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žodynai ir enciklopedijos bei atskiri jų tomai
(sąsiuviniai), įrištų lapų pavidalo

Description:

Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments
thereof, not in single sheets

892.19

Kitos knygos, brošiūros ir panašūs spaudiniai, įrištų lapų pavidalo
Other books, brochures and similar printed matter, not in single sheets.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos knygos, brošiūros ir panašūs spaudiniai, įrištų
lapų pavidalo

Description:

Other books, brochures and similar printed matter, not
in single sheets.
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892.2

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos
Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti
arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos

Description:

Newspapers, journals and periodicals, whether or not
illustrated or containing advertising material.

892.21

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos, leidžiami mažiausiai keturis
kartus per savaitę
....appearing at least four times a week

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti
arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos,
leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę

Description:

....appearing at least four times a week

892.29

Kiti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos
....other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti
arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos

Description:

....other

892.4

Pašto atvirukai, kortelės su asmeniniais sveikinimais arba kvietimais ir atspaudžiamieji lipdukai (dekalkomanijos), bet kuriuo būdu
atspausdinti
Postcards, personal greeting, message or announcement cards, and transfers (decalcomanias), printed by any process

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pašto atvirukai, kortelės su asmeniniais sveikinimais
arba kvietimais ir atspaudžiamieji lipdukai
(dekalkomanijos), bet kuriuo būdu atspausdinti

Description:

Postcards, personal greeting, message or
announcement cards, and transfers (decalcomanias),
printed by any process

892.41

Atspaudžiamieji lipdukai (dekalkomanijos)
Transfers (decalcomanias)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Atspaudžiamieji lipdukai (dekalkomanijos)

Description:

Transfers (decalcomanias)

892.42

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos
arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų
Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with
or without envelopes or trimmings.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos
kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba
kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais
arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų

Description:

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing
personal greetings, messages or announcements,
whether or not illustrated, with or without envelopes or
trimmings.
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892.8

Niekur kitur nepriskirti spaudiniai
Printed matter, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti spaudiniai

Description:

Printed matter, n.e.s.

892.81

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais arba be atspaudų
Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su
atspaudais arba be atspaudų

Description:

Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not
printed

892.82

Architektūrinių, inžinerinių, pramoninių, prekybinių, topografinių arba panašių planų bei brėžinių ranka braižyti originalai; rankraščiai;
minėtų dirbinių fotografinės reprodukcijos ant įjautrinto popieriaus ir kopijos, padarytos naudojant anglinį popierių (kalkę)
Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by
hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitized paper and carbon copies of the foregoing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Architektūrinių, inžinerinių, pramoninių, prekybinių,
topografinių arba panašių planų bei brėžinių ranka
braižyti originalai; rankraščiai; minėtų dirbinių
fotografinės reprodukcijos ant įjautrinto popieriaus ir
kopijos, padarytos naudojant anglinį popierių (kalkę)

Description:

Plans and drawings for architectural, engineering,
industrial, commercial, topographical or similar
purposes, being originals drawn by hand; handwritten
texts; photographic reproductions on sensitized paper
and carbon copies of the foregoing

892.83

Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs einamosios arba naujos laidos ženklai, šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems
priskirtą nominalią vertę; markiruoti
popieriaus gaminiai; banknotai; čekių blankai; akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai
Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognized face
value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs Description:
einamosios arba naujos laidos ženklai, šalyje, kurioje jie
turi arba turės jiems priskirtą nominalią vertę;
markiruoti popieriaus gaminiai; banknotai; čekių
blankai; akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs
vertybiniai popieriai

892.84

Spausdinti visų rūšių kalendoriai (įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius)
Calendars of any kind, printed (including calendar blocks)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spausdinti visų rūšių kalendoriai (įskaitant bloknotų
pavidalo kalendorius)

Description:

Calendars of any kind, printed (including calendar
blocks)

892.85

Natos, spausdintos arba rankraštinės, įrištos arba neįrištos, iliustruotos arba neiliustruotos
Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Natos, spausdintos arba rankraštinės, įrištos arba
neįrištos, iliustruotos arba neiliustruotos

Description:

Music, printed or in manuscript, whether or not bound
or illustrated
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892.86

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs leidiniai
Trade advertising material, commercial catalogues and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir
panašūs leidiniai

Description:

Trade advertising material, commercial catalogues and
the like

892.87

Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos
Pictures, designs and photographs

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

Description:

Pictures, designs and photographs

892.89

Niekur kitur nepriskirti spaudiniai
Printed matter, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti spaudiniai

Description:

Printed matter, n.e.s.

893

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI DIRBINIAI IŠ PLASTIKŲ
Articles, n.e.s., of plastics

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI DIRBINIAI IŠ PLASTIKŲ

Description:

Articles, n.e.s., of plastics

893.1

Plastikiniai dirbiniai prekėms transportuoti arba pakuoti; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Plastikiniai dirbiniai prekėms transportuoti arba
pakuoti; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti
uždarymo reikmenys, iš plastikų

Description:

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

893.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius)
Sacks and bags (including cones)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius)

Description:

Sacks and bags (including cones)

893.19

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai prekėms transportuoti arba pakuoti; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kitos uždarymo priemonės
Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s.; stoppers, lids, caps and other closures

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai prekėms transportuoti
arba pakuoti; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kitos
uždarymo priemonės

Description:

Articles for the conveyance or packing of goods, n.e.s.;
stoppers, lids, caps and other closures
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893.2

Statybos reikmenys iš plastikų
Builders' ware of plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Statybos reikmenys iš plastikų

Description:

Builders' ware of plastics

893.21

Vonios, dušų vonios, kriauklės, praustuvės, bidė, unitazai, unitazų sėdynės ir dangčiai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai
Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vonios, dušų vonios, kriauklės, praustuvės, bidė,
unitazai, unitazų sėdynės ir dangčiai, tualeto bakeliai ir
panašūs santechnikos gaminiai

Description:

Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets,
lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and
similar sanitary ware

893.29

Kiti statybos reikmenys
Other builders' ware

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti statybos reikmenys

Description:

Other builders' ware

893.3

Grindų dangos, sienų arba lubų dangos ir namų apyvokos bei tualeto reikmenys iš plastikų
Floor coverings, wall or ceiling coverings and household and toilet articles of plastics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Grindų dangos, sienų arba lubų dangos ir namų
apyvokos bei tualeto reikmenys iš plastikų

Description:

Floor coverings, wall or ceiling coverings and
household and toilet articles of plastics

893.31

Grindų dangos iš plastikų, lipniosios arba nelipniosios, susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba lubų dangos iš plastikų
Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grindų dangos iš plastikų, lipniosios arba nelipniosios,
susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba
lubų dangos iš plastikų

Description:

Floor coverings of plastics, whether or not selfadhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling
coverings of plastics

893.32

Stalo ir virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto reikmenys
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Stalo ir virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto
reikmenys

Description:

Tableware, kitchenware, other household articles and
toilet articles

893.9

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš plastikų
Articles of plastics, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš plastikų

Description:

Articles of plastics, n.e.s.
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893.94

Įstaigos arba mokyklos reikmenys
Office or school supplies

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Įstaigos arba mokyklos reikmenys

Description:

Office or school supplies

893.95

Baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės
Fittings for furniture, coachwork or the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės Description:

893.99

Kiti dirbiniai
Other articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti dirbiniai

Description:

Other articles

894

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI, ŽAISLAI, ŽAIDIMAI IR SPORTO PREKĖS
Baby carriages, toys, games and sporting goods

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI, ŽAISLAI, ŽAIDIMAI IR SPORTO
PREKĖS

Description:

Baby carriages, toys, games and sporting goods

894.1

Niekur kitur nepriskirti vaikų vežimėliai ir jų dalys
Baby carriages and parts thereof, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti vaikų vežimėliai ir jų dalys

Description:

Baby carriages and parts thereof, n.e.s.

894.2

Triratukai, paspirtukai, pedaliniai automobiliukai ir panašūs žaislai su ratukais; lėlių vežimėliai; lėlės; kiti žaislai; sumažinto dydžio
(„skalės“) modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių dėlionės
Tricycles, scooters, pedal car and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar
recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Triratukai, paspirtukai, pedaliniai automobiliukai ir
panašūs žaislai su ratukais; lėlių vežimėliai; lėlės; kiti
žaislai; sumažinto dydžio („skalės“) modeliai ir panašūs
pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba
neveikiantys; visų rūšių dėlionės

Description:

Tricycles, scooters, pedal car and similar wheeled toys;
dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale")
models and similar recreational models, working or
not; puzzles of all kinds

894.3

Pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys (įskaitant pinbolo, biliardo ir specialių kazino lošimų stalų reikmenis ir automatinius
kėglių takų įrenginius)
Articles for funfair, table or parlour games (including pin-tables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling-alley
equipment)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys
(įskaitant pinbolo, biliardo ir specialių kazino lošimų
stalų reikmenis ir automatinius kėglių takų įrenginius)

Description:

Articles for funfair, table or parlour games (including
pin-tables, billiards, special tables for casino games
and automatic bowling-alley equipment)
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894.31

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant televizorius
Video games of a kind used with a television receiver

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant televizorius

Description:

Video games of a kind used with a television receiver

894.33

Biliardo įranga ir reikmenys
Articles and accessories for billiards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Biliardo įranga ir reikmenys

Description:

Articles and accessories for billiards

894.35

Kiti žaidimai, pradedami žaisti įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą (popierinį pinigą) ar banko kortelę arba kitaip sumokėjus,
išskyrus kėglių takų įranga
Other games, operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment, other than bowling alley equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti žaidimai, pradedami žaisti įmetus monetą arba
žetoną, įdėjus banknotą (popierinį pinigą) ar banko
kortelę arba kitaip sumokėjus, išskyrus kėglių takų
įranga

Description:

Other games, operated by coins, banknotes, bank
cards, tokens or by other means of payment, other
than bowling alley equipment

894.37

Lošimo kortos
Playing-cards

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lošimo kortos

Description:

Playing-cards

894.39

Niekur kitur nepriskirti pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys
Articles for funfair, table and parlour games, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pramogų, stalo arba kambario
žaidimų reikmenys

Description:

Articles for funfair, table and parlour games, n.e.s.

894.4

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti dirbiniai, įskaitant priemones, naudojamas triukams rodyti ir pokštams krėsti,
smulkūs pokštai, Kalėdų eglučių papuošalai ir panašūs Kalėdų dirbiniai (pvz., dirbtinės Kalėdų eglutės, Kalėdų kojinės, didelių pliauskų
imitacijos (deginamos Kūčių vakarą), Kristaus gimimo paveikslai ir statulos)
Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks, novelty jokes, Christmas tree decorations and similar articles
for Christmas festivities (e.g., artificial Christmas trees, Christmas stockings, imitation yule logs, nativity scenes and figures therefore)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti
dirbiniai, įskaitant priemones, naudojamas triukams
rodyti ir pokštams krėsti, smulkūs pokštai, Kalėdų
eglučių papuošalai ir panašūs Kalėdų dirbiniai (pvz.,
dirbtinės Kalėdų eglutės, Kalėdų kojinės, didelių
pliauskų imitacijos (deginamos Kūčių vakarą), Kristaus
gimimo paveikslai ir statulos)

Description:

Festive, carnival or other entertainment articles,
including conjuring tricks, novelty jokes, Christmas tree
decorations and similar articles for Christmas festivities
(e.g., artificial Christmas trees, Christmas stockings,
imitation yule logs, nativity scenes and figures
therefore)
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894.41

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai
Lighting sets of a kind used for Christmas trees

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai

Description:

Lighting sets of a kind used for Christmas trees

894.45

Kiti Kalėdų šventėms skirti dirbiniai
Other articles for Christmas festivities

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti Kalėdų šventėms skirti dirbiniai

Description:

Other articles for Christmas festivities

894.49

Kiti pasilinksminimams (pramogoms) skirti dirbiniai
Other entertainment articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pasilinksminimams (pramogoms) skirti dirbiniai

Description:

Other entertainment articles

894.6

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų įranga, keliaujantys cirkai, keliaujantys žvėrynai, keliaujantys teatrai
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements, traveling circuses, traveling menageries and traveling
theatres

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir kita pramogų
įranga, keliaujantys cirkai, keliaujantys žvėrynai,
keliaujantys teatrai

Description:

Roundabouts, swings, shooting galleries and other
fairground amusements, traveling circuses, traveling
menageries and traveling theatres

894.7

Sporto prekės
Sports goods

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Sporto prekės

Description:

Sports goods

894.71

Meškerykočiai, meškeriojimo kabliukai ir kiti meškeriojimo reikmenys; žūklės graibštukai, tinkleliai drugeliams gaudyti ir panašūs
tinkleliai; niekur kitur nepriskirti paukščių muliažai, naudojami paukščiams vilioti (išskyrus klasifikuojamus 896.5 ar 898.29 pozicijoje) ir
panašūs medžioklės arba šaudymo reikmenys
Fishing-rods, fish-hooks and other line tackle; fish-landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy "birds" (other than those of
heading 896.5 or 898.29) and similar hunting or shooting requisites, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Meškerykočiai, meškeriojimo kabliukai ir kiti
meškeriojimo reikmenys; žūklės graibštukai, tinkleliai
drugeliams gaudyti ir panašūs tinkleliai; niekur kitur
nepriskirti paukščių muliažai, naudojami paukščiams
vilioti (išskyrus klasifikuojamus 896.5 ar 898.29
pozicijoje) ir panašūs medžioklės arba šaudymo
reikmenys

Description:

Fishing-rods, fish-hooks and other line tackle; fishlanding nets, butterfly nets and similar nets; decoy
"birds" (other than those of heading 896.5 or 898.29)
and similar hunting or shooting requisites, n.e.s.

894.72

Pačiūžos ir riedučiai (įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamomis pačiūžomis (riedučiais))
Ice-skates and roller-skates (including skating boots with skates attached)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Pačiūžos ir riedučiai (įskaitant čiuožimo batus su
tvirtinamomis pačiūžomis (riedučiais))

Description:

Ice-skates and roller-skates (including skating boots
with skates attached)

894.73

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys
Snow-skis and other snow-ski equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys

Description:

Snow-skis and other snow-ski equipment

894.74

Vandens slidės, banglentės, burlentės bei kiti vandens sporto reikmenys
Water-skis, surfboards, sailboards and other water sport equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Vandens slidės, banglentės, burlentės bei kiti vandens
sporto reikmenys

Description:

Water-skis, surfboards, sailboards and other water
sport equipment

894.75

Golfo reikmenys
Golf equipment

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Golfo reikmenys

Description:

Golf equipment

894.76

Teniso, badmintono arba panašios raketės, su stygomis arba be stygų
Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Teniso, badmintono arba panašios raketės, su stygomis Description:
arba be stygų

894.77

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, specialiai skirtos sportui
Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in sports

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, specialiai
skirtos sportui

Description:

Gloves, mittens and mitts, specially designed for use in
sports

894.78

Gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įrenginiai
Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikmenys ir
įrenginiai

Description:

Articles and equipment for general physical exercise,
gymnastics or athletics.

894.79

Niekur kitur nepriskirti sporto reikmenys
Sports goods, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti sporto reikmenys

Description:

Sports goods, n.e.s.
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895

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮSTAIGOS IR RAŠTINĖS REIKMENYS
Office and stationery supplies, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮSTAIGOS IR RAŠTINĖS
REIKMENYS

Description:

Office and stationery supplies, n.e.s.

895.1

Įstaigos ir raštinės reikmenys iš netauriųjų metalų
Office and stationery supplies, of base metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Įstaigos ir raštinės reikmenys iš netauriųjų metalų

Description:

Office and stationery supplies, of base metal

895.11

Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų
dėklai ir panašūs įstaigos arba darbo stalo įranga, pagaminta iš netauriųjų metalų (išskyrus įstaigos baldus, klasifikuojamus 821
pozicijoje)
Filing cabinets, card index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of
base metal (other than office furniture of group 821)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus
padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių
padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir panašūs
įstaigos arba darbo stalo įranga, pagaminta iš
netauriųjų metalų (išskyrus įstaigos baldus,
klasifikuojamus 821 pozicijoje)

Description:

Filing cabinets, card index cabinets, paper trays, paper
rests, pen trays, office-stamp stands and similar office
or desk equipment, of base metal (other than office
furniture of group 821)

895.12

Segtuvų arba bylų aptaisai, raštinės sąvaržėlės ir spaustukai, žymėjimo kortelės ir panašūs biuro reikmenys, pagaminti iš netauriųjų
metalų; juostinių sąsagėlių (pvz., raštinės, baldų apmušalų, pakuočių), pagamintų iš netauriųjų metalų, blokai.
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 (e.g., for offices, upholstery, packaging), of base metal.
l

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Segtuvų arba bylų aptaisai, raštinės sąvaržėlės ir
spaustukai, žymėjimo kortelės ir panašūs biuro
reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų; juostinių
sąsagėlių (pvz., raštinės, baldų apmušalų, pakuočių),
pagamintų iš netauriųjų metalų, blokai.

Description:

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 (e.g., for offices,
upholstery, packaging), of base metal. l

895.2

Tušinukai, pieštukai, automatiniai plunksnakočiai
Pens, pencils and fountain-pens

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Tušinukai, pieštukai, automatiniai plunksnakočiai

Description:

Pens, pencils and fountain-pens

895.21

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai,
stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis
šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių (išskyrus klasifikuojamus 895.22 ir 895.23
pozicijoje) dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)
Ball-point pens; felt-tipped or other porous-tipped pens and markers; fountain-pens, stylograph pens and other pens; duplicating
stylos; propelling or sliding pencils; penholders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing
articles (not including goods of heading 895.22 or 895.23)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais,
pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų;
automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti
plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai);
automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba
išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai,
pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių
(išskyrus klasifikuojamus 895.22 ir 895.23 pozicijoje)
dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)

Description:

Ball-point pens; felt-tipped or other porous-tipped
pens and markers; fountain-pens, stylograph pens and
other pens; duplicating stylos; propelling or sliding
pencils; penholders, pencil-holders and similar holders;
parts (including caps and clips) of the foregoing
articles (not including goods of heading 895.22 or
895.23)

895.22

Plunksnos ir plunksnų antgaliai
Pen nibs and nib points

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plunksnos ir plunksnų antgaliai

Description:

Pen nibs and nib points

895.23

Pieštukai (išskyrus pieštukus, klasifikuojamus 895.21 pozicijoje), spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai pieštukai,
rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų kreidelės
Pencils (other than pencils of heading 895.21), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors'
chalks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pieštukai (išskyrus pieštukus, klasifikuojamus 895.21
pozicijoje), spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės,
pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo
kreidelės ir siuvėjų kreidelės

Description:

Pencils (other than pencils of heading 895.21), crayons,
pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or
drawing chalks and tailors' chalks

895.9

Kiti įstaigos ir raštinės reikmenys
Other office and stationery supplies

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti įstaigos ir raštinės reikmenys

Description:

Other office and stationery supplies

895.91

Rašalas ir tušas (išskyrus spaustuvinius dažus), koncentruotas arba nekoncentruotas, kietas arba nekietas
Writing or drawing ink and other inks (except printing ink), whether or not concentrated or solid

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rašalas ir tušas (išskyrus spaustuvinius dažus),
koncentruotas arba nekoncentruotas, kietas arba
nekietas

Description:

Writing or drawing ink and other inks (except printing
ink), whether or not concentrated or solid

895.92

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti skirtais paviršiais, įrėmintos arba neįrėmintos
Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Grifelinės lentelės ir lentos su rašyti arba piešti skirtais
paviršiais, įrėmintos arba neįrėmintos

Description:

Slates and boards, with writing or drawing surfaces,
whether or not framed

895.93

Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai (įskaitant įtaisus etiketėms atspausti arba
įspausti); rankiniai rinktuvai ir rankiniai spaudos rinkiniai, kurių sudėtyje yra tokių rinktuvų
Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the
hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spaudai datai pažymėti, antspaudui uždėti arba
numeriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai (įskaitant

Description:

Date, sealing or numbering stamps, and the like
(including devices for printing or embossing labels),
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įtaisus etiketėms atspausti arba įspausti); rankiniai
rinktuvai ir rankiniai spaudos rinkiniai, kurių sudėtyje
yra tokių rinktuvų

designed for operating in the hand; hand-operated
composing sticks and hand printing sets incorporating
such composing sticks

895.94

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba
nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba
be jų
Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads,
whether or not inked, with or without boxes.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, Description:
įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams
gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos
arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės,
įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be
jų

896

MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR SENOVINIAI ANTIKVARINIAI DAIKTAI
Works of art, collectors' pieces and antiques

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR
SENOVINIAI ANTIKVARINIAI DAIKTAI

Description:

Works of art, collectors' pieces and antiques

896.1

Paveikslai, piešiniai ir pastelės, nupiešti tik ranka, išskyrus piešinius ir brėžinius, klasifikuojamus 892.82 pozicijoje, ir pramonės gaminius,
tapytus arba dekoruotus ranka; koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės
Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 892.82 and other than hand-painted or
hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Paveikslai, piešiniai ir pastelės, nupiešti tik ranka,
išskyrus piešinius ir brėžinius, klasifikuojamus 892.82
pozicijoje, ir pramonės gaminius, tapytus arba
dekoruotus ranka; koliažai ir panašios dekoratyvinės
plaketės

Description:

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by
hand, other than drawings of heading 892.82 and other
than hand-painted or hand-decorated manufactured
articles; collages and similar decorative plaques

896.11

Paveikslai, piešiniai ir pastelės
Paintings, drawings and pastels

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Paveikslai, piešiniai ir pastelės

Description:

Paintings, drawings and pastels

896.12

Koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės
Collages and similar decorative plaques

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės

Description:

Collages and similar decorative plaques

896.2

Graviūrų, estampų ir litografijų originalai
Original engravings, prints and lithographs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Graviūrų, estampų ir litografijų originalai

Description:

Original engravings, prints and lithographs
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896.3

Skulptūrų ir statulų originalai iš bet kokių medžiagų
Original sculptures and statuary, in any material

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skulptūrų ir statulų originalai iš bet kokių medžiagų

Description:

Original sculptures and statuary, in any material

896.4

Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos, pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pirmosios dienos vokai, pašto reikmenys
(markiruoti popieriaus gaminiai) ir panašūs spaudiniai, naudoti arba nenaudoti, nesantys apyvartoje ir ne naujai išleisti šalyje, kurioje jie
gali būti naudojami pagal paskirtį
Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper) and the like, used, or if unused not of
current or new issue in the country to which they are destined

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos,
pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pirmosios
dienos vokai, pašto reikmenys (markiruoti popieriaus
gaminiai) ir panašūs spaudiniai, naudoti arba
nenaudoti, nesantys apyvartoje ir ne naujai išleisti
šalyje, kurioje jie gali būti naudojami pagal paskirtį

Description:

Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day
covers, postal stationery (stamped paper) and the like,
used, or if unused not of current or new issue in the
country to which they are destined

896.5

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir
kolekcionavimo objektai
Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological,
ethnographic or numismatic interest

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos,
istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos
arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo
objektai

Description:

Collections and collectors' pieces of zoological,
botanical, mineralogical, anatomical, historical,
archaeological, palaeontological, ethnographic or
numismatic interest

896.6

Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai
Antiques of an age exceeding one hundred years

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai

Description:

Antiques of an age exceeding one hundred years

897

BIŽUTERIJA, AUKSO IR SIDABRO DAILIEJI GAMINIAI IR KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, DIRBINIAI IŠ BRANGIŲJŲ ARBA
PUSIAUBRANGIŲJŲ MEDŽIAGŲ
Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares, and other articles of precious or semiprecious materials, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BIŽUTERIJA, AUKSO IR SIDABRO DAILIEJI GAMINIAI IR
KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, DIRBINIAI IŠ
BRANGIŲJŲ ARBA PUSIAUBRANGIŲJŲ MEDŽIAGŲ

Description:

Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares, and
other articles of precious or semiprecious materials,
n.e.s.

897.2

Dirbtinė bižuterija
Imitation jewellery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija

Description:

Imitation jewellery
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897.21

Dirbtinė bižuterija iš netauriųjų metalų, plakiruotų arba neplakiruotų tauriuoju metalu
....of base metal, whether or not plated with precious metal

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija iš netauriųjų metalų, plakiruotų arba Description:
neplakiruotų tauriuoju metalu

897.29

Dirbtinė bižuterija iš kitų netauriųjų medžiagų
....of other non-precious materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinė bižuterija iš kitų netauriųjų medžiagų

Description:

....of other non-precious materials

897.3

Bižuterija iš aukso, sidabro bei platinos grupės metalų (išskyrus rankinius laikrodžius ir jų korpusus) ir aukso bei sidabro dailieji gaminiai
(įskaitant įrėmintus brangiuosius akmenis)
Jewellery of gold, silver or platinum group metals (except watches and watch-cases) and goldsmiths' or silversmiths' wares (including
set gems)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Bižuterija iš aukso, sidabro bei platinos grupės metalų
(išskyrus rankinius laikrodžius ir jų korpusus) ir aukso
bei sidabro dailieji gaminiai (įskaitant įrėmintus
brangiuosius akmenis)

Description:

Jewellery of gold, silver or platinum group metals
(except watches and watch-cases) and goldsmiths' or
silversmiths' wares (including set gems)

897.31

Bižuterija ir jos dalys iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais (išskyrus rankinius laikrodžius ir jų korpusus)
Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal (except watches and watch-cases)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Bižuterija ir jos dalys iš tauriųjų metalų arba iš metalų,
plakiruotų tauriaisiais metalais (išskyrus rankinius
laikrodžius ir jų korpusus)

Description:

Articles of jewellery and parts thereof, of precious
metal or of metal clad with precious metal (except
watches and watch-cases)

897.32

Aukso arba sidabro dailieji gaminiai ir jų dalys iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais (išskyrus gaminius,
klasifikuojamus 897.31 pozicijoje)
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal (other than
goods of heading 897.31)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aukso arba sidabro dailieji gaminiai ir jų dalys iš
tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais
metalais (išskyrus gaminius, klasifikuojamus 897.31
pozicijoje)

Description:

Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts
thereof, of precious metal or of metal clad with
precious metal (other than goods of heading 897.31)

897.33

Gaminiai iš gamtinių arba augintinių perlų ar brangiųjų arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)
Articles of natural or cultured pearls or of precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Gaminiai iš gamtinių arba augintinių perlų ar brangiųjų Description:
arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba
regeneruotų)
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897.4

Kiti gaminiai iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Kiti gaminiai iš tauriųjų metalų arba iš metalų,
plakiruotų tauriaisiais metalais

Description:

Other articles of precious metal or of metal clad with
precious metal

897.41

Platinos arba platinos grupės metalų katalizatoriai, turintys vielos audinio arba tinklelio pavidalą
Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum or of other metals of the platinum group

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Platinos arba platinos grupės metalų katalizatoriai,
turintys vielos audinio arba tinklelio pavidalą

Description:

Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum
or of other metals of the platinum group

897.49

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
Articles of precious metal or of metal clad with precious metal, n.e.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti gaminiai iš tauriųjų metalų arba
iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

Description:

Articles of precious metal or of metal clad with
precious metal, n.e.s.

898

MUZIKOS INSTRUMENTAI IR JŲ DALYS BEI REIKMENYS; PATEFONO PLOKŠTELĖS, JUOSTOS IR KITOS GARSO ARBA KITŲ ĮRAŠŲ
LAIKMENOS (IŠSKYRUS GAMINIUS, KLASIFIKUOJAMUS 763 IR 883 GRUPĖSE)
Musical instruments and parts and accessories thereof; records, tapes and other sound or similar recordings (excluding goods of
groups 763 and 883)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MUZIKOS INSTRUMENTAI IR JŲ DALYS BEI
REIKMENYS; PATEFONO PLOKŠTELĖS, JUOSTOS IR
KITOS GARSO ARBA KITŲ ĮRAŠŲ LAIKMENOS
(IŠSKYRUS GAMINIUS, KLASIFIKUOJAMUS 763 IR 883
GRUPĖSE)

Description:

Musical instruments and parts and accessories thereof;
records, tapes and other sound or similar recordings
(excluding goods of groups 763 and 883)

898.1

Pianinai ir kiti styginiai muzikos instrumentai
Pianos and other string musical instruments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pianinai ir kiti styginiai muzikos instrumentai

Description:

Pianos and other string musical instruments

898.13

Pianinai (įskaitant automatinius pianinus); klavesinai ir kiti klavišiniai styginiai instrumentai
Pianos (including automatic pianos); harpsichords and other keyboard stringed instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pianinai (įskaitant automatinius pianinus); klavesinai ir
kiti klavišiniai styginiai instrumentai

Description:

Pianos (including automatic pianos); harpsichords and
other keyboard stringed instruments

898.15

Kiti styginiai muzikos instrumentai (pvz., gitaros, smuikai, arfos)
Other string musical instruments (e.g., guitars, violins, harps)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti styginiai muzikos instrumentai (pvz., gitaros,
smuikai, arfos)

Description:

Other string musical instruments (e.g., guitars, violins,
harps)
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898.2

Muzikos instrumentai (išskyrus pianinus ir kitus styginius muzikos instrumentus)
Musical instruments (other than pianos and other string musical instruments)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Muzikos instrumentai (išskyrus pianinus ir kitus
styginius muzikos instrumentus)

Description:

Musical instruments (other than pianos and other
string musical instruments)

898.23

Kiti pučiamieji muzikos instrumentai (pvz., klarnetai, triūbos, dūdmaišiai)
Other wind musical instruments (e.g., clarinets, trumpets, bagpipes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti pučiamieji muzikos instrumentai (pvz., klarnetai,
triūbos, dūdmaišiai)

Description:

Other wind musical instruments (e.g., clarinets,
trumpets, bagpipes)

898.24

Mušamieji muzikos instrumentai (pvz., būgnai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)
Percussion musical instruments (e.g., drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Mušamieji muzikos instrumentai (pvz., būgnai,
ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)

Description:

Percussion musical instruments (e.g., drums,
xylophones, cymbals, castanets, maracas)

898.25

Klavišiniai instrumentai (išskyrus akordeonus), kurių garsas sukuriamas arba stiprinamas naudojant elektrą (pvz., vargonai)
Keyboard instruments (other than accordions), the sound of which is produced or must be amplified electrically (e.g., organs)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klavišiniai instrumentai (išskyrus akordeonus), kurių
garsas sukuriamas arba stiprinamas naudojant elektrą
(pvz., vargonai)

Description:

Keyboard instruments (other than accordions), the
sound of which is produced or must be amplified
electrically (e.g., organs)

898.26

Niekur kitur nepriskirti muzikos instrumentai, kurių garsas sukuriamas arba stiprinamas naudojant elektrą (pvz., gitaros, akordeonai)
Musical instruments, n.e.s., the sound of which is produced or must be amplified electrically (e.g., guitars, accordions)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti muzikos instrumentai, kurių
garsas sukuriamas arba stiprinamas naudojant elektrą
(pvz., gitaros, akordeonai)

Description:

Musical instruments, n.e.s., the sound of which is
produced or must be amplified electrically (e.g.,
guitars, accordions)

898.29

Niekur kitur nepriskirti muzikinės skrynutės, mugių vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys paukščiai, muzikiniai pjūklai ir
kiti muzikos instrumentai; visų rūšių vilbynės; švilpukai, ragai ir kiti signaliniai pučiamieji instrumentai
Music boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments, n.e.s.;
decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signaling instruments

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti muzikinės skrynutės, mugių
vargonėliai, mechaninės rylos, mechaniniai čiulbantys
paukščiai, muzikiniai pjūklai ir kiti muzikos
instrumentai; visų rūšių vilbynės; švilpukai, ragai ir kiti
signaliniai pučiamieji instrumentai

Description:

Music boxes, fairground organs, mechanical street
organs, mechanical singing birds, musical saws and
other musical instruments, n.e.s.; decoy calls of all
kinds; whistles, call horns and other mouth-blown
sound signaling instruments
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898.4

Diskai, juostos, kietosios būsenos netriniosios atmintinės duomenų saugojimo įrenginiai, intelektinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos
garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus
gaminius, klasifikuojamus 882 grupėje
Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other
phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of group 882

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Diskai, juostos, kietosios būsenos netriniosios
atmintinės duomenų saugojimo įrenginiai, intelektinės
kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems
reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant
diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet
išskyrus gaminius, klasifikuojamus 882 grupėje

Description:

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices,
"smart cards" and other media for the recording of
sound or of other phenomena, whether or not
recorded, including matrices and masters for the
production of discs, but excluding products of group
882

898.42

Magnetinės laikmenos
Magnetic media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Magnetinės laikmenos

Description:

Magnetic media

898.44

Optinės laikmenos
Optical media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Optinės laikmenos

Description:

Optical media

898.46

Puslaidininkinės laikmenos
Semiconductor media

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Puslaidininkinės laikmenos

Description:

Semiconductor media

898.49

Kiti
Other

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kiti

Description:

Other

898.9

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys (pvz., muzikinių skrynučių mechanizmai, mechaninių instrumentų kortos, diskai ir velenėliai);
metronomai, kamertonai, visų rūšių vienatoniai vamzdeliai
Parts and accessories of musical instruments (e.g., mechanisms for music boxes, perforated cards, discs and rolls for mechanical
instruments); metronomes, tuning-forks and pitch-pipes of all kinds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys (pvz.,
muzikinių skrynučių mechanizmai, mechaninių
instrumentų kortos, diskai ir velenėliai); metronomai,
kamertonai, visų rūšių vienatoniai vamzdeliai

Description:

Parts and accessories of musical instruments (e.g.,
mechanisms for music boxes, perforated cards, discs
and rolls for mechanical instruments); metronomes,
tuning-forks and pitch-pipes of all kinds
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899

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS PAGAMINTI DIRBINIAI
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI ĮVAIRŪS PAGAMINTI
DIRBINIAI

Description:

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

899.1

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš raižytų ir formuotų medžiagų
Articles and manufactures of carving or moulding materials, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš raižytų ir formuotų
medžiagų

Description:

Articles and manufactures of carving or moulding
materials, n.e.s.

899.11

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvūninės raižybos medžiagos
bei šių medžiagų dirbiniai (įskaitant dirbinius, pagamintus formavimo būdu)
Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials
(including articles obtained by moulding)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių
šarvai, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos
gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų
dirbiniai (įskaitant dirbinius, pagamintus formavimo
būdu)

Description:

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral,
mother-of-pearl and other animal carving material, and
articles of these materials (including articles obtained
by moulding)

899.19

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai; formuoti arba raižyti vaško, stearino, gamtinių lipų,
gamtinių dervų dirbiniai arba dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti, niekur kitur nepriskirti, formuoti arba raižyti dirbiniai; apdorota
nesukietinta želatina (išskyrus želatiną, klasifikuojamą 592.24 pozicijoje) ir dirbiniai iš nesukietintos želatinos
Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural
gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved articles, n.e.s.; worked, unhardened gelatin (except gelatin
of heading 592.24) and articles of unhardened gelatin

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos
medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai; formuoti arba
raižyti vaško, stearino, gamtinių lipų, gamtinių dervų
dirbiniai arba dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti,
niekur kitur nepriskirti, formuoti arba raižyti dirbiniai;
apdorota nesukietinta želatina (išskyrus želatiną,
klasifikuojamą 592.24 pozicijoje) ir dirbiniai iš
nesukietintos želatinos

Description:

Worked vegetable or mineral carving material and
articles of these materials; moulded or carved articles
of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or
of modeling pastes, and other moulded or carved
articles, n.e.s.; worked, unhardened gelatin (except
gelatin of heading 592.24) and articles of unhardened
gelatin

899.2

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų dalys; dirbiniai, pagaminti iš dirbtinių gėlių, lapų arba vaisių
Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų dalys;
dirbiniai, pagaminti iš dirbtinių gėlių, lapų arba vaisių

Description:

Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof;
articles made of artificial flowers, foliage or fruit

899.21

Plastikinės dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų dalys; dirbiniai, pagaminti iš plastikinių dirbtinių gėlių, lapų arba vaisių
....of plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plastikinės dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų

Description:

....of plastics
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dalys; dirbiniai, pagaminti iš plastikinių dirbtinių gėlių,
lapų arba vaisių
899.29

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų dalys ir dirbiniai, pagaminti iš jų, išskyrus pagamintus iš plastikų
....of materials other than plastics

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai, uogos bei jų dalys ir
dirbiniai, pagaminti iš jų, išskyrus pagamintus iš
plastikų

Description:

....of materials other than plastics

899.3

Žvakės; degtukai, piroforiniai lydiniai, dirbiniai iš degiųjų medžiagų; rūkalių reikmenys
Candles; matches, pyrophoric alloys, articles of combustible materials; smokers' requisites

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Žvakės; degtukai, piroforiniai lydiniai, dirbiniai iš
degiųjų medžiagų; rūkalių reikmenys

Description:

Candles; matches, pyrophoric alloys, articles of
combustible materials; smokers' requisites

899.31

Žvakės, žvakutės bei panašūs dirbiniai
Candles, tapers and the like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žvakės, žvakutės bei panašūs dirbiniai

Description:

Candles, tapers and the like

899.32

Degtukai, išskyrus pirotechnikos priemones klasifikuojamas 593.3 pozicijoje
Matches, other than pyrotechnical articles of subgroup 593.3

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Degtukai, išskyrus pirotechnikos priemones
klasifikuojamas 593.3 pozicijoje

Description:

Matches, other than pyrotechnical articles of subgroup
593.3

899.33

Cigarečių pridegimo ir kiti žiebtuvėliai, mechaniniai arba nemechaniniai, elektriniai arba neelektriniai
Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Cigarečių pridegimo ir kiti žiebtuvėliai, mechaniniai
arba nemechaniniai, elektriniai arba neelektriniai

Description:

Cigarette lighters and other lighters, whether or not
mechanical or electrical

899.34

Skystosios arba suskystintos dujos, esančios talpyklose, skirtose cigarečių arba panašiems žiebtuvėliams užpildyti arba pakartotinai
užpildyti, ne didesnėse kaip 300 cm³ talpos
Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters, of a capacity not exceeding
300 cm3.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skystosios arba suskystintos dujos, esančios talpyklose, Description:
skirtose cigarečių arba panašiems žiebtuvėliams
užpildyti arba pakartotinai užpildyti, ne didesnėse kaip
300 cm³ talpos

899.35

Niekur kitur nepriskirtos žiebtuvėlių dalys, išskyrus akmenėlius ar dagčius
Parts of lighters, n.e.s., other than flints or wicks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item
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Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirtos žiebtuvėlių dalys, išskyrus
akmenėlius ar dagčius

899.37

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys
Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders and parts thereof

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba
cigarečių kandikliai bei jų dalys

Description:

Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or
cigarette holders and parts thereof

899.39

Feroceris ir visų formų piroforiniai lydiniai; metaldehidas, heksametilentetraminas ir panašios medžiagos, tinkamos naudoti kaip
degalai; degalai, pagaminti spirito pagrindu ir panašūs kietos arba pusiau kietos formos paruošti degalai; sakų fakelai (degikliai), įkurai
ir panašios medžiagos
Ferrocerium and other pyrophoric alloys in all forms; metaldehyde, hexamethylenetetramine and similar substances, put up in forms
for use as fuels; fuels with a basis of alcohol and similar prepared fuels, in solid or semi-solid form; resin torches, fire-lighters and the
like

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Feroceris ir visų formų piroforiniai lydiniai;
metaldehidas, heksametilentetraminas ir panašios
medžiagos, tinkamos naudoti kaip degalai; degalai,
pagaminti spirito pagrindu ir panašūs kietos arba
pusiau kietos formos paruošti degalai; sakų fakelai
(degikliai), įkurai ir panašios medžiagos

Description:

Ferrocerium and other pyrophoric alloys in all forms;
metaldehyde, hexamethylenetetramine and similar
substances, put up in forms for use as fuels; fuels with
a basis of alcohol and similar prepared fuels, in solid or
semi-solid form; resin torches, fire-lighters and the like

899.4

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys
Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops and parts thereof

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės,
vytiniai, botagai ir jų dalys

Description:

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks,
whips, riding crops and parts thereof

899.41

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant lazdinius skėčius, sodo skėčius ir panašius skėčius)
Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant lazdinius skėčius,
sodo skėčius ir panašius skėčius)

Description:

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick
umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

899.42

Lazdos, lazdos- sėdynės, vytiniai, botagai bei panašūs dirbiniai
Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops and the like.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Lazdos, lazdos- sėdynės, vytiniai, botagai bei panašūs
dirbiniai

Description:

Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding crops and the
like.

899.49

Dirbinių, klasifikuojamų 899.41 ar 899.42 pozicijose, dalys, puošmenos ir reikmenys
Parts, trimmings and accessories of articles falling under heading 899.41 or 899.42

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbinių, klasifikuojamų 899.41 ar 899.42 pozicijose,
dalys, puošmenos ir reikmenys

Description:

Parts, trimmings and accessories of articles falling
under heading 899.41 or 899.42
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Description:

Parts of lighters, n.e.s., other than flints or wicks
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SITC 4 red.

899.6

Ortopedijos įtaisai (įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus); įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno
dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai
kompensuoti
Orthopaedic appliances (including crutches, surgical belts and trusses); 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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Ortopedijos įtaisai (įskaitant ramentus, chirurginius
Description:
diržus ir vyturus); įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams
gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti
įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami
į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai
kompensuoti

899.61

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir reikmenis)
Hearing-aids (excluding parts and accessories)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Klausos aparatai (išskyrus jų dalis ir reikmenis)

Description:

Hearing-aids (excluding parts and accessories)

899.63

Ortopediniai įtvarai ir kiti lūžių gydymo įtaisai
Orthopaedic or fracture appliances

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Ortopediniai įtvarai ir kiti lūžių gydymo įtaisai

Description:

Orthopaedic or fracture appliances

899.65

Dirbtiniai dantys ir jų sutvirtinimo detalės
Artificial teeth and dental fittings

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbtiniai dantys ir jų sutvirtinimo detalės

Description:

Artificial teeth and dental fittings

899.66

Kitos dirbtinės kūno dalys
Other artificial parts of the body

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kitos dirbtinės kūno dalys

Description:

Other artificial parts of the body

899.67

Širdies ritmo generatoriai, skirti širdies raumeniui stimuliuoti (išskyrus jų dalis ir reikmenis)
Pacemakers for stimulating heart muscles (excluding parts and accessories)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Širdies ritmo generatoriai, skirti širdies raumeniui
stimuliuoti (išskyrus jų dalis ir reikmenis)

Description:

Pacemakers for stimulating heart muscles (excluding
parts and accessories)

899.69

Niekur kitur nepriskirti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti trūkumui arba negaliai kompensuoti
Appliances, n.e.s., which are worn or carried or implanted in the body to compensate for a defect or a disability

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti įtaisai, dedami ant kūno,
nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti trūkumui
arba negaliai kompensuoti

Description:

Appliances, n.e.s., which are worn or carried or
implanted in the body to compensate for a defect or a
disability
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Orthopaedic appliances (including crutches, surgical
belts and trusses); 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
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SITC 4 red.

899.7

Pintinės, pintiniai ir kitokie, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš pynimo medžiagų; šluotos, šepečiai, dažymo voleliai, gumotos
grandyklės, skirtos vandeniui arba purvui valyti, plaušinės ir šluotos
Basketware, wickerwork and other articles of plaiting materials, n.e.s.; brooms, brushes, paint rollers, squeegees and mops

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pintinės, pintiniai ir kitokie, niekur kitur nepriskirti,
Description:
gaminiai iš pynimo medžiagų; šluotos, šepečiai,
dažymo voleliai, gumotos grandyklės, skirtos vandeniui
arba purvui valyti, plaušinės ir šluotos

899.71

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš pynimo medžiagų arba iš dirbinių, klasifikuojamų 899.73, 899.74 ir 899.79
pozicijose; dirbiniai iš šiūruoklių
Basketware, wickerwork and other articles made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 899.73,
899.74 or 899.79; articles of loofah

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai
suformuoti iš pynimo medžiagų arba iš dirbinių,
klasifikuojamų 899.73, 899.74 ir 899.79 pozicijose;
dirbiniai iš šiūruoklių

Description:

Basketware, wickerwork and other articles made
directly to shape from plaiting materials or made up
from goods of heading 899.73, 899.74 or 899.79;
articles of loofah

899.72

Šluotos, šepečiai (įskaitant šepečius-sudėtines mašinų, prietaisų arba transporto priemonių dalis), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo
įtaisai be variklio, plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių
gamyboje; dažymo pagalvėlės ir voleliai; valytuvai su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams, šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus
valytuvus su guminiu velenėliu)
Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers,
not motorized, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees
(other than roller squeegees)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šluotos, šepečiai (įskaitant šepečius-sudėtines mašinų, Description:
prietaisų arba transporto priemonių dalis), rankiniai
mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, plaušinės
šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir
kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių
gamyboje; dažymo pagalvėlės ir voleliai; valytuvai su
gumos sluoksniu, skirti langų stiklams, šaligatviams ir
pan. valyti (išskyrus valytuvus su guminiu velenėliu)

899.74

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti ir širmos iš augalinių medžiagų
Mats, matting and screens of vegetable materials

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Plaušinės arba dembliai, medžiaga plaušinėms arba
dembliams gaminti ir širmos iš augalinių medžiagų

Description:

Mats, matting and screens of vegetable materials

899.79

Niekur kitur nepriskirti pynimo medžiagos, pynės bei panašūs gaminiai iš pynimo medžiagų, tarpusavyje surištos lygiagrečios pynimo
medžiagų sruogos arba austi, plokšti, gatavi ar negatavi dirbiniai
Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, n.e.s., bound together in parallel strands or woven, in sheet form,
whether or not being finished articles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pynimo medžiagos, pynės bei
panašūs gaminiai iš pynimo medžiagų, tarpusavyje
surištos lygiagrečios pynimo medžiagų sruogos arba
austi, plokšti, gatavi ar negatavi dirbiniai

Description:

Plaiting materials, plaits and similar products of
plaiting materials, n.e.s., bound together in parallel
strands or woven, in sheet form, whether or not being
finished articles
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Basketware, wickerwork and other articles of plaiting
materials, n.e.s.; brooms, brushes, paint rollers,
squeegees and mops

Brooms, brushes (including brushes constituting parts
of machines, appliances or vehicles), hand-operated
mechanical floor sweepers, not motorized, mops and
feather dusters; prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers; squeegees (other
than roller squeegees)
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899.8

Niekur kitur nepriskirti smulkūs dirbiniai bei higienos reikmenys; sietai; siuvėjų manekenai ir kt.
Smallwares and toilet articles, n.e.s.; sieves; tailors' dummies, etc.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti smulkūs dirbiniai bei higienos
reikmenys; sietai; siuvėjų manekenai ir kt.

Description:

Smallwares and toilet articles, n.e.s.; sieves; tailors'
dummies, etc.

899.81

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai
Hand sieves and hand riddles

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Rankiniai sietai ir rankiniai rėčiai

Description:

Hand sieves and hand riddles

899.82

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai ir kosmetikos ar tualetiniams preparatams užtepti
Powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai ir kosmetikos ar
tualetiniams preparatams užtepti

Description:

Powder-puffs and pads for the application of cosmetics
or toilet preparations.

899.83

Spaudės, kabės ir sąsagos bei jų dalys; sagos
Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, and parts therefor; buttons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Spaudės, kabės ir sąsagos bei jų dalys; sagos

Description:

Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, and
parts therefor; buttons

899.84

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai
Button moulds and other parts of buttons; button blanks

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai

Description:

Button moulds and other parts of buttons; button
blanks

899.85

Užtrauktukai
Slide fasteners

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užtrauktukai

Description:

Slide fasteners

899.86

Užtrauktukų dalys
Parts of slide fasteners

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Užtrauktukų dalys

Description:

Parts of slide fasteners
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899.87

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai purkštuvėliai, jų antgaliai ir galvutės
Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefore.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Kvepalų purkštuvėliai ir panašūs tualetiniai
purkštuvėliai, jų antgaliai ir galvutės

Description:

Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and
heads therefore.

899.88

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai; automatai ir kiti judantys prekių demonstravimo įrenginiai, naudojami parduotuvių vitrinoms
apipavidalinti
Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop-window dressing

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Siuvėjų manekenai ir kiti manekenai; automatai ir kiti
judantys prekių demonstravimo įrenginiai, naudojami
parduotuvių vitrinoms apipavidalinti

Description:

Tailors' dummies and other lay figures; automata and
other animated displays used for shop-window
dressing

899.89

Šukos, įskaitant šukas plaukams prilaikyti, bei panašūs dirbiniai; plaukų segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti, suktukai bei panašūs
dirbiniai (išskyrus klasifikuojamus 775.83 pozicijoje) bei jų dalys
Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling-pins, curling-grips, hair curlers and the like (other than those of heading 775.83) and
parts thereof.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Šukos, įskaitant šukas plaukams prilaikyti, bei panašūs
dirbiniai; plaukų segtukai ir spaustukai plaukams
garbanoti, suktukai bei panašūs dirbiniai (išskyrus
klasifikuojamus 775.83 pozicijoje) bei jų dalys

Description:

Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling-pins,
curling-grips, hair curlers and the like (other than those
of heading 775.83) and parts thereof.

899.9

Niekur kitur nepriskirti pagaminti dirbiniai
Manufactured goods, n.e.s.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Niekur kitur nepriskirti pagaminti dirbiniai

Description:

Manufactured goods, n.e.s.

899.91

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių
Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių,
pūslių arba sausgyslių

Description:

Articles of gut (other than silkworm gut), of
goldbeater's skin, of bladders or of tendons

899.92

Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos, plunksnų dalys, pūkai ir jų gaminiai (išskyrus dirbinius,
klasifikuojamas 291.95 pozicijoje, ir apdorotas plunksnas su tvirtais kotais bei plunksnų kotus)
Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of
heading 291.95 and worked quills and scapes)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba Description:
pūkais, plunksnos, plunksnų dalys, pūkai ir jų gaminiai
(išskyrus dirbinius, klasifikuojamas 291.95 pozicijoje, ir
apdorotas plunksnas su tvirtais kotais bei plunksnų
kotus)
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Skins and other parts of birds with their feathers or
down, feathers, parts of feathers, down and articles
thereof (other than goods of heading 291.95 and
worked quills and scapes)
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899.94

Žmonių plaukai, sušukuoti, ištempti, išbalinti arba kitu būdu apdoroti; vilna arba kiti gyvūnų plaukai, taip pat kitos tekstilės medžiagos,
paruoštos perukų arba panašių dirbinių gamybai
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.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Žmonių plaukai, sušukuoti, ištempti, išbalinti arba kitu
būdu apdoroti; vilna arba kiti gyvūnų plaukai, taip pat
kitos tekstilės medžiagos, paruoštos perukų arba
panašių dirbinių gamybai

Description:

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.

899.95

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros kasos bei panašūs dirbiniai iš žmonių arba iš gyvūnų plaukų arba iš tekstilės
medžiagų; niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš žmonių plaukų
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.s.

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos,
netikros kasos bei panašūs dirbiniai iš žmonių arba iš
gyvūnų plaukų arba iš tekstilės medžiagų; niekur kitur
nepriskirti dirbiniai iš žmonių plaukų

Description:

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.s.

899.96

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; jų dalys ir reikmenys
Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai;
jų dalys ir reikmenys

Description:

Parachutes (including dirigible parachutes) and
rotochutes; parts thereof and accessories thereto

899.97

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti ir aptaisyti; jų dalys (išskyrus stiklines kolbas)
Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof (other than glass inners)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Termosai ir kiti vakuuminiai indai, surinkti ir aptaisyti; jų Description:
dalys (išskyrus stiklines kolbas)

9

PREKĖS IR PREKYBINIAI SANDORIAI NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI SITC KATEGORIJOSE
Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

PREKĖS IR PREKYBINIAI SANDORIAI NIEKUR KITUR
NEPRISKIRTI SITC KATEGORIJOSE

Description:

Commodities and transactions not classified elsewhere
in the SITC

91

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius
Postal packages not classified according to kind

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius

Description:

Postal packages not classified according to kind

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 03:31

Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete
with cases; parts thereof (other than glass inners)
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911

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius
Postal packages not classified according to kind

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius

Description:

Postal packages not classified according to kind

911.0

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius
Postal packages not classified according to kind

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Pašto paketai, nesurūšiuoti pagal požymius

Description:

Postal packages not classified according to kind

93

SPECIALIEJI PREKYBINIAI SANDORIAI IR PREKĖS, NESURŪŠIUOTOS PAGAL RŪŠĮ
Special transactions and commodities not classified according to kind

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

SPECIALIEJI PREKYBINIAI SANDORIAI IR PREKĖS,
NESURŪŠIUOTOS PAGAL RŪŠĮ

Description:

Special transactions and commodities not classified
according to kind

931

SPECIALIEJI PREKYBINIAI SANDORIAI IR PREKĖS, NESURŪŠIUOTOS PAGAL RŪŠĮ
Special transactions and commodities not classified according to kind

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SPECIALIEJI PREKYBINIAI SANDORIAI IR PREKĖS,
NESURŪŠIUOTOS PAGAL RŪŠĮ

Description:

Special transactions and commodities not classified
according to kind

931.0

SpeciaIieji prekybiniai sandoriai ir prekės, nesurūšiuotos pagal rūšį
Special transactions and commodities not classified according to kind

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

SpeciaIieji prekybiniai sandoriai ir prekės,
nesurūšiuotos pagal rūšį

Description:

Special transactions and commodities not classified
according to kind

96

MONETOS (IŠSKYRUS AUKSINES MONETAS), KURIOS NĖRA MOKĖJIMO PRIEMONĖ
Coin (other than gold coin), not being legal tender

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

MONETOS (IŠSKYRUS AUKSINES MONETAS), KURIOS
NĖRA MOKĖJIMO PRIEMONĖ

Description:

Coin (other than gold coin), not being legal tender

961

MONETOS (IŠSKYRUS AUKSINES MONETAS), KURIOS NĖRA MOKĖJIMO PRIEMONĖ
Coin (other than gold coin), not being legal tender

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MONETOS (IŠSKYRUS AUKSINES MONETAS), KURIOS
NĖRA MOKĖJIMO PRIEMONĖ

Description:

Coin (other than gold coin), not being legal tender
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961.0

Monetos (išskyrus auksines monetas), kurios nėra mokėjimo priemonė
Coin (other than gold coin), not being legal tender

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Monetos (išskyrus auksines monetas), kurios nėra
mokėjimo priemonė

Description:

Coin (other than gold coin), not being legal tender

97

NEPINIGINIS AUKSAS (IŠSKYRUS AUKSO RŪDAS IR KONCENTRATUS)
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

NEPINIGINIS AUKSAS (IŠSKYRUS AUKSO RŪDAS IR
KONCENTRATUS)

Description:

Gold, non-monetary (excluding gold ores and
concentrates)

971

NEPINIGINIS AUKSAS (IŠSKYRUS AUKSO RŪDAS IR KONCENTRATUS)
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEPINIGINIS AUKSAS (IŠSKYRUS AUKSO RŪDAS IR
KONCENTRATUS)

Description:

Gold, non-monetary (excluding gold ores and
concentrates)

971.0

Nepiniginis auksas (išskyrus aukso rūdas ir koncentratus)
Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Sub-group

Pavadinimas:

Nepiniginis auksas (išskyrus aukso rūdas ir
koncentratus)

Description:

Gold, non-monetary (excluding gold ores and
concentrates)

971.01

Nepiniginis auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdirbtas, pusiau apdirbtas arba turintis miltelių pavidalą
Gold (including gold plated with platinum), non-monetary, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Nepiniginis auksas (įskaitant auksą, padengtą platina),
neapdirbtas, pusiau apdirbtas arba turintis miltelių
pavidalą

Description:

Gold (including gold plated with platinum), nonmonetary, unwrought or in semi-manufactured forms,
or in powder form

971.02

Netaurieji metalai ar sidabras, plakiruoti auksu, pusiau apdirbti, toliau neapdoroti
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Netaurieji metalai ar sidabras, plakiruoti auksu, pusiau
apdirbti, toliau neapdoroti

Description:

Base metals or silver, clad with gold, not further
worked than semi-manufactured

971.03

Aukso atliekos ir laužas ir pelenai, turintys tauriujų metalų ar tauriųjų metalų mišinių (įskaitant metalus, plakiruotus auksu, bet išskyrus
sąšlavas, kuriose yra kitų tauriųjų metalų)
Waste and scrap of gold and ash containing precious metal or precious metal compounds (including metal clad with gold but
excluding sweepings containing other precious metals)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Pozicija

Level name:

Item

Pavadinimas:

Aukso atliekos ir laužas ir pelenai, turintys tauriujų
Description:
metalų ar tauriųjų metalų mišinių (įskaitant metalus,
plakiruotus auksu, bet išskyrus sąšlavas, kuriose yra kitų
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metal or precious metal compounds (including metal
clad with gold but excluding sweepings containing
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