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ÁVADAS 
 

Šis leidinys – tai leidinio „Tarifinis preki� klasifikavimas“ pirmo-
sios dalies „Bendrieji klasifikavimo principai“ tsinys. Pirmojoje daly-
je buvo aprašyta Suderintos sistemos (toliau – SS) ir Kombinuotosios 
nomenklat�ros (toliau – KN) suk�rimo istorija, ši� nomenklat�r� 
strukt�ra, tvarkymas, išaiškinti bendrieji preki� klasifikavimo muiti-
n�s tikslams principai, SS ir KN bendrosios aiškinimo taisykl�s bei j� 
taikymas praktikoje. Leidinio priede buvo pateikta išsami preki�, suk-
lasifikuot� KN, ab�c�lin� rodykl�. 

Rengiant š� leidin� siekta susisteminti ir pristatyti skaitytojams iš-
samesn informacij�, kuri gal�t� b�ti naudinga tiek mokantis klasifi-
kuoti prekes, tiek ir praktiškai jas klasifikuojant, kai to reikia pildant 
muitin�s deklaracijas, ieškant informacijos apie preki� apmokestinim� 
muitais ir kitais mokes	iais, joms taikomus importo ir eksporto drau-
dimus bei apribojimus, nagrin�jant tarptautin�s prekybos statistikos 
duomenis. Leidinyje pateikta išsami KN skirsni� apžvalga, paaiškinta, 
kokios prek�s jiems priskiriamos, parodyta, kaip kai kurie KN skirs-
niai susij tarpusavyje, atkreiptas d�mesys � didel reikšm preki� kla-
sifikavimui turin	ias skirsni� pastabas ir išimtis iš atitinkam� skirsni�, 
aptarti kai kurie sud�tingesni preki� klasifikavimo atvejai ir Europos 
Komisijos reglamentai „D�l tam tikr� preki� klasifikavimo KN“. 

KN skirsni� apžvalga parengta remiantis šiais pagrindiniais prin-
cipais: 

1. Supažindinama su skirsnio apr�ptimi – nurodoma, kokios 
prek�s gali b�ti priskiriamos aptariamam skirsniui. 

2. Išaiškinami special�s požymiai, kuriais remiantis galima at-
pažinti prekes, priskirtinas tam tikram skirsniui. 

3. B�tinai nurodomos s�sajos su kitais KN skirsniais, nes svarbu 
žinoti, kokios prek�s, giminingos atitinkamo skirsnio pre-
k�ms, jam nepriskiriamos (tokios išimtys paprastai nurodo-
mos skirsni� pastabose). 

Klasifikuojant prekes labai dažnai naudojamasi SS paaiškinimais 
/4/. Š� leidin� leidžia ir reguliariai atnaujina Pasaulio muitini� organi-
zacija, siekdama, kad SS b�t� vienodai aiškinama ir taikoma visose j� 
naudojan	iose šalyse. SS paaiškinimuose pateikiama išsami informa-
cija apie SS skirsni�, pozicij� ir subpozicij� apr�pt�, pateikti SS ben-
dr�j� aiškinimo taisykli� ir SS skyri� bei skirsni� pastab� paaiškini-
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mai ir daug kitos naudingos informacijos. D�l didel�s prenumeratos 
kainos Lietuvoje šis leidinys gana retas, tod�l pagrindin� praktinio 
preki� klasifikavimo priemon�, kuria naudojamasi visame pasaulyje, 
yra beveik neprieinama m�s� studentams ir praktikams, norintiems 
išmokti teisingai klasifikuoti prekes. Siekiant bent iš dalies užpildyti 
ši� sprag� šioje knygoje pateikiama SS paaiškinim� rezium�, kuri, 
autor�s nuomone, pad�s teisingai suklasifikuoti prekes sud�tingesniais 
atvejais. 

Leidinio priede pateikta kai kuri� s�vok�, vartojam� Kombinuo-
tojoje nomenklat�roje, ab�c�lin� rodykl� (s�vadas). 

Autor� tikisi, kad šis leidinys deramai papildys gaus�jan	i� lietu-
višk� leidini�, susijusi� su muitin�s veikla, bibliotek�l ir bus naudin-
gas tiek besimokantiems klasifikuoti prekes, tiek ir siekiantiems pato-
bulinti šio sud�tingo ir �domaus darbo �g�džius. 
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I. MAISTO SKIRSNIØ APÞVALGA 
 

 
 
 

1. Gyvûninës kilmës produktai (I skyrius) 
 

Kombinuotosios nomenklat�ros (toliau – KN) pirmieji skirsniai 
yra 1, 2 ir 16, kuriuose klasifikuojami gyvi gyv�nai, m�sa ir m�sos 
produktai. Šie skirsniai svarb�s, nes juose klasifikuojami produktai 
yra dažnai pateikiami ir visiems žinomi. Preki� klasifikavimas šiuose 
skirsniuose iliustruoja pagrindinius klasifikavimo principus KN. Ly-
gindami 2 ir 16 skirsnius, mes pamatysime, kaip taikomas vienas iš 
klasifikavimo princip� (apdorojimo �taka) KN tiek skyriuose, tiek 
skirsniuose: nuo paprasto, leistino tam skirsniui apdorojimo, iki 
sud�tingesni�. Taip galime pamatyti einant nuo skirsnio prie skirsnio, 
arba skirsnyje nuo pozicijos prie pozicijos, kad klasifikuojama nuo 
žaliavos, pusgamini� ir toliau iki gatav� produkt�. Tai yra šiuose 
skirsniuose akivaizdus klasifikavimo principas – priklausomyb� nuo 
apdirbimo laipsnio. Kalbant apie 16 skirsn�, reikia pasakyti, kad jame 
klasifikuojami ne tik produktai iš m�sos, bet ir iš žuvies, moliusk� ir 
kit� vandens bestuburi�. 

Be to, kaip min�jome, KN yra ir 16 skirsnis, kuriame taip pat kla-
sifikuojami m�sos gaminiai. Tod�l labai svarbu išsiaiškinti, kokie ga-
miniai klasifikuojami viename ar kitame skirsnyje.  

 
 
1.1. Gyvi gyvûnai (1 skirsnis) 
 
Pirmiausia reikia atkreipti d�mes� � tai, kad beveik visi skyriai ir 

skirsniai turi pastabas, kurios lemia skirsni� turin�, t. y. nurodo, kas 
gali b�ti klasifikuojama tame skirsnyje, o kas ne. Vadovaujantis šio 
skirsnio 1 pastaba matome, kad šiame skirsnyje klasifikuojami visi 
gyvi gyv�nai, išskyrus: 

a) žuvis ir v�žiagyvius, moliuskus ir kitus vandens bestuburius, 
klasifikuojamus 0301, 0306 ir 0307 pozicijose; 

b) mikroorganizm� kult�ras ir kitus produktus, klasifikuojamus 
3002 pozicijoje;  
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c) gyv�nus, klasifikuojamus 9508 pozicijoje. 
Svarbu, kad 1 skirsnyje bet kuri nuoroda � tam tikr� gyv�n� r�š� 

reiškia ir nuorod� � t� gyv�n� jauniklius. Pavyzdžiui, nuoroda � avis 
reiškia, kad toje pa	ioje subpozicijoje klasifikuojami ir �riukai. Taip 
pat svarbu žinoti, kad nomenklat�ros poži�riu s�voka „gyv�nai“ reiš-
kia ir „paukš	ius“. 

0101 pozicijoje klasifikuojami arkliai, asilai, mulai ir arkl�nai. 
Tuo tarpu zebrai klasifikuojami KN 0106 pozicijoje, nors jie ir pri-
klauso arkli� šeimai. 

0102 pozicijoje klasifikuojami galvijai: karv�s, jau	iai, veršeliai 
bei laukiniai buliai, stumbrai, jakai ir bufalai (bizono ir naminio galvi-
jo hibridai). 

0103 pozicijoje klasifikuojamos ne tik namin�s kiaul�s, bet ir 
laukiniai šernai, pekariai ir pan. Visi jie yra kiauli� šeimos. 

0104 pozicijoje klasifikuojamos ne tik gyvos namin�s avys ir ož-
kos, bet ir laukiniai ožiaragiai bei kaln� ožiai. 

0105 pozicijoje klasifikuojami naminiai paukš	iai: vištos, gai-
džiai, viš	iukai, ž�sys, antys, kalakutai, patarškos, skirti veislei, kiau-
šiniams d�ti, plunksnoms ir pan. Laukiniai paukš	iai šioje pozicijoje 
neklasifikuojami (KN 0106 pozicijoje). 

Paskutin�je 0106 pozicijoje klasifikuojami visi kiti gyvi gyv�nai 
ir paukš	iai. Pavyzdžiui, j�r� žinduoliai (banginiai, j�r� kiaulyt�s, del-
finai), šiaur�s elniai, lap�s, v�žliai, bit�s, fazanai, kurtiniai, balandžiai, 
pap�gos, gulb�s ir kiti paukš	iai.  

Reikia atsiminti, kad 1 skirsnyje klasifikuojami tik gyvi gyv�nai, 
o ne nudv�s. Tuo b�du, jei vežame per sien� šešias kiaules, iš kuri� 
keturios yra gyvos, o dvi nudv�susios, tai 1 skirsnyje deklaruojamos 
keturios, 2 skirsnyje – dvi, jei m�sa tinkama vartoti žmoni� maistui, 
arba 5 skirsnyje – jei m�sa netinkama vartoti žmoni� maistui. 

 
 
1.2. Mësa ir valgomieji mësos subproduktai  
(2 skirsnis) 

 
2 skirsnyje yra labai svarbi 1 pastaba, kurioje nurodyta, kas ne-

klasifikuojama šiame skirsnyje, ir papildomosios pastabos, kuriose 
išaiškinamos s�vokos, vartojamos skirsnyje. 

Vadovaujantis 1 pastaba, šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
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� produktai, nevartojami arba netinkami vartoti žmoni� maistui 
(kiauli� taukai, vartojami pramon�je, klasifikuojami 0209 po-
zicijoje);  

� gyv�n� žarnos, p�sl�s ir skrandžiai (0504 pozicija), gyv�n� 
kraujas (0511 arba 3002 pozicijos); 

� gyv�niniai riebalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 
pozicijoje (15 skirsnis). 

2 skirsnyje taip pat neklasifikuojamos žuvys ir moliuskai, kurie 
klasifikuojami 3 skirsnyje. 

Tuo b�du 2 skirsnyje klasifikuojama valgoma m�sa: galvij� 
skerdienos, su galvomis arba be j�, skerdienos pus�s, „kompensuoti“ 
ketvir	iai ir pan.  

Subproduktai – tai paprastai vartojami žmoni� maistui produktai: 
galvos, uodegos, kojos, širdys, liežuviai, kaklai, kepenys, inkstai, 
smegenys ir pan. Kailiai ir odos, naudojami išdirbimui, klasifikuojami 
5 skirsnyje. 

Svarbu yra ir tai, kad gyv�niniai taukai klasifikuojami 0209 pozi-
cijoje arba 15 skirsnyje. Jei riebalai ant skerdienos arba su m�sa, jie 
klasifikuojami kaip m�sa. 

M�sa ir subproduktai klasifikuojami 2 skirsnyje, jei jie yra: 
� švieži, atšaldyti arba sušaldyti (0201–0208 pozicijos); 
� s�dyti, užpilti s�rymu, džiovinti arba r�kyti (0210 pozicija). 
S�voka „atšaldyta“ – reiškia m�s�, atšaldyt� iki 0 °C temperat�-

ros. 
S�voka „sušaldyta“ – reiškia m�s�, sušaldyt� žemiau jos užšalimo 

temperat�ros per vis� jos gyl� (kai negalima perverti virbu).  
Produktai, klasifikuojami šiame skirsnyje, gali b�ti šiek tiek api-

barstyti cukrumi. Taip pat jie gali b�ti sukapoti, supjaustyti ar paga-
mintas faršas.  

Ta	iau kitoks apdorojimo b�das negalimas. Tai virimas, troški-
nimas, kepimas arba konservavimas kitu pirmiau nepamin�tu b�du 
(pavyzdžiui, m�sos apibarstymas prieskoniais, matomais plika akimi). 
Tokie gaminiai jau klasifikuojami 16 skirsnyje. Kitaip tariant, m�sa, 
paruošta kuriuo nors kulinariniu b�du ar konservuota kitu b�du, nei 
leidžiama 2 skirsnyje, dešros ir kiti gaminiai klasifikuojami KN 16 
skirsnyje.  

S�voka „�riuk� m�sa“ reiškia �riuk� m�s�, kai �riukas yra iki me-
t� ir sveria ne daugiau kaip 26 kilogramus. 
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Taip pat reikia atkreipti d�mes� � s�vok� „riebiosios ž�s� ir an	i� 
kepenys“, kuri reiškia, kad tai kepenys, kurios skiriasi nuo kit� paukš-
	i� kepen� savo spalva (gerokai šviesesn�s) ir didesniu riebal� kiekiu. 

0208 pozicija yra, kaip dažnai nomenklat�roje pasitaiko, „šiukš-
liad�žin�“, kur klasifikuojama valgoma m�sa, nepamin�ta ankstesn�se 
skirsnio pozicijose. Šioje pozicijoje klasifikuojama triuši�, kiški�, 
mešk�, stru	i�, balandži�, bangini� ir kitokia m�sa. �ia klasifikuoja-
mos ir varli� kojel�s.  

0209 pozicijoje klasifikuojami kiauliniai riebalai ir namini� 
paukš	i� taukai, nelydyti ar kitu b�du neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, 
sušaldyti, s�dyti, užpilti s�rymu, džiovinti arba r�kyti. Šie riebalai, jei 
jie be m�sos, klasifikuojami šioje pozicijoje net ir tuo atveju, jei jie 
tinkami naudoti tik pramon�je. Kitu b�du apdoroti riebalai ir taukai 
jau klasifikuojami KN 15 skirsnyje. 

Paskutin�je šio skirsnio pozicijoje klasifikuojama m�sa ir valgo-
mieji m�sos subproduktai, s�dyti, užpilti s�rymu, džiovinti arba r�ky-
ti; valgomieji m�sos miltai ir rupiniai. Gaminiai turi b�ti apdoroti tik 
vienu iš min�t� b�d�.  

 
1 lentel�. M�sos klasifikavimas pagal apdorojim� 

 
2 skirsnis 16 skirsnis 

Pirminis apdorojimas Tolesnis apdorojimas 
Šviežia 

Atšaldyta 
Sušaldyta 

S�dyta, užpilta s�rymu 
Džiovinta 
Vytinta 
R�kyta 

Virimas 
Kepimas 

Troškinimas 
Su prieskoniais 
Konservavimas 
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M�sos miltai ir rupiniai klasifikuojami šioje pozicijoje tik tuomet, 
kai tinkami vartoti žmoni� maistui. Kitu atveju jie klasifikuojami 2301 
pozicijoje. 

 
 
1.3. Gaminiai iš mësos (16 skirsnis) 
 
Vadovaujantis 16 skirsnio 2 pastaba, šiame skirsnyje klasifikuo-

jami maisto produktai, jei j� sud�tyje yra daugiau kaip 20 proc. mas�s 
m�sos, m�sos subprodukt�, kraujo, žuv� arba v�žiagyvi�, moliusk� ar 
kit� vandens bestuburi�.  

Sutelksime d�mes� � m�sos gaminius (1601, 1602 ir 1603 pozici-
jos). Šiose pozicijose klasifikuojami gatavi arba konservuoti m�sos 
gaminiai, pagaminti perdirbant m�s�, m�sos subproduktus arba krauj� 
b�dais, nepamin�tais 2 skirsnyje. Tipiški gaminiai yra: 

- dešros, dešrel�s ir pan.; 
- virta, kepta ar troškinta m�sa; 
- m�sos syvai ir ekstraktai; 
- m�sa, apvoliota dži�v�s�liais, užpilta marinatu su pipirais ir ki-

tais prieskoniais bei druska; 
- homogenizuoti m�sos produktai. 
Šiame skirsnyje klasifikuojami taip pat gatavi gaminiai: m�sa su 

daržov�mis, makaronais, padažais ir pan. tik tuo atveju, jei m�sos ga-
minio sud�tyje b�t� daugiau kaip 20 proc. Ta	iau yra gamini�, � kuri� 
sud�t� �eina tiek m�sa, tiek žuvis. Tuo atveju jie klasifikuojami toje 
pozicijoje, pagal sudedam�j� dal�, kurios yra daugiausia. 

Reikia atkreipti d�mes�, kad dalis m�sos gamini� klasifikuojami 
kitose KN pozicijose, pavyzdžiui: 

- tešlos gaminiai �daryti m�sa (pavyzdžiui, kold�nai, ravioli), 
klasifikuojami KN 1902 pozicijoje; 

- padažai ir pagardai, klasifikuojami 2103 pozicijoje; 
- sriubos, sultiniai; homogenizuoti sud�tiniai maisto produktai, 

klasifikuojami 2104 pozicijoje. 
1601 pozicijoje klasifikuojamos dešros ir panaš�s produktai iš 

kapotos arba maltos m�sos ar subprodukt�. Tokie gaminiai dažniau-
siai talpinami � nat�ralius ar dirbtinius apvalkalus, p�sles ar panašias 
pakuotes. Jie gali b�ti žali, virti ar r�kyti. Gamini� sud�tyje gali b�ti 
riebal�, druskos, prieskoni� ir t. t.  
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1602 pozicijoje klasifikuojami kiti paruošti m�sos gaminiai. Šioje 
pozicijoje klasifikuojama virta, kepta, troškinta ar r�kyta m�sa, m�sos 
užpiltin�s, paruošti m�sos pusgaminiai, pavyzdžiui, su prieskoniais, 
matomais plika akimi, ir pan.  

1603 pozicijoje klasifikuojami m�sos syvai ir ekstraktai. M�sos 
ekstraktai gaminami verdant m�s� esant sl�giui ir toliau koncentruo-
jant gaut� skyst�. Jie gali b�ti tiek kieti, tiek skysti. M�sos syvai gau-
nami presuojant žali� m�s�. Abiej� produkt� sud�tyje dažnai b�na 
druskos ir konservant�, jie naudojami sriuboms ir padažams gaminti. 

 
 
1.4. Þuvys ir vëþiagyviai, moliuskai ir kiti  
bestuburiai (3 skirsnis) 

 
KN 3 ir 16 skirsniuose klasifikuojamos žuvys ir v�žiagyviai, mo-

liuskai ir kiti vandens bestuburiai bei j� gaminiai.  
3 skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad šiame skirsnyje neklasifi-

kuojama: 
- žinduoliai, klasifikuojami 0106 pozicijoje; 
- min�t� žinduoli� m�sa, klasifikuojama 0208 arba 0210 pozicijo-

je; 
- žuvys arba v�žiagyviai, negyvi moliuskai, netinkami vartoti 

žmoni� maistui (5 skirsnis); miltai ir rupiniai iš j� (2301 pozici-
ja); 

- paruošti vartoti ikrai ir j� pakaitalai, pagaminti iš žuv� ikreli� 
(1604 pozicija). 

Šio skirsnio 0301 pozicijoje klasifikuojamos gyvos žuvys, 0302–
0304 pozicijose klasifikuojamos šviežios, šaldytos ir sušaldytos žuvys 
ir j� fil�, o 0305 pozicijoje jau klasifikuojamos toliau apdorotos žu-
vys: vytintos, s�dytos arba užpiltos s�rymu; r�kytos žuvys, virtos ar 
keptos arba ne prieš r�kym� arba jo proceso metu; žuv� miltai, rupi-
niai ir granul�s, tinkamos vartoti žmoni� maistui.  

Jei žuvys apdorotos kitais b�dais, nei leidžiama 3 skirsnyje, tokie 
gaminiai klasifikuojami 1604 pozicijoje. 

Produktai iš surimi�: kreve	i� ir krab� lazdel�s – 1604 20 05 sub-
pozicija. 
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2 lentel�. Žuvies klasifikavimas pagal apdorojim� 
 

3 skirsnis 16 skirsnis 
Pirminis apdorojimas Tolesnis apdorojimas 

Gyva (0301 poz.) 
Šviežia 

 Atšaldyta 
Sušaldyta 

S�dyta, užpilta s�rimu 
Džiovinta 
 Vytinta 

Karštai ar šaltai r�kyta 

Virimas 
Troškinimas 

Kepimas 
Su prieskoniais 
Konservavimas 

 

 
 

 

 
 

 
V�žiagyviai (0306 pozicija) bei moliuskai (0307 pozicija) šiame 

skirsnyje klasifikuojami gyvi, švieži, šaldyti, sušaldyti, vytinti, s�dyti 
arba užpilti s�rymu.  

Jei v�žiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai apdoroti ki-
tais b�dais, nei leidžiama 3 skirsnyje, tokie gaminiai klasifikuojami 
1605 pozicijoje.  

 
 
1.5. Gaminiai iš þuvies arba vëþiagyviø, moliuskø 
arba kitø vandens bestuburiø (16 skirsnis) 
 
KN 16 skirsnio 1604 pozicijoje klasifikuojamos žuvys, virtos 

vandenyje arba garuose ar keptos. Ta	iau r�kytos žuvys, virtos prieš 
r�kym� arba jo metu, taip pat klasifikuojamos 0305 pozicijoje, jeigu 
jos nebuvo paruoštos kokiu nors kitu b�du (pavyzdžiui, �trintos prie-
skoniais). 

Taip pat šioje pozicijoje klasifikuojamos žuvys, paruoštos arba 
konservuotos su actu, aliejumi ar kitais b�dais. 
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1604 20 subpozicijoje klasifikuojami produktai iš surimi�. Suri-
mio gamybai naudojamos vadinamosios baltosios žuvys – ledj�rio 
menk�s, staurid�s, j�ros lydekos. Žuv� fil� smulkinama ir plaunama 
šaltu vandeniu, paskui mas� strukt�rizuojama ir taip gaunama ypatin-
ga pluoštin� sandara. Pašalinus vanden� lieka balta beskon� ir bekvap� 
medžiaga – koncentruoti, netirp�s vandenyje žuv� baltymai. � j� 
�d�jus �vairi� prieskoni�, �pylus eterini� aliej�, formuojami �vair�s 
produktai – krab� lazdel�s ir panaš�s produktai.  

Atkreipiamas d�mesys � s�vokas „ikrai“ ir „ikr� pakaitalai“. Ikrai 
ruošiami iš eršk�tini� žuv� ikreli� (juodieji ikrai), o ikr� pakaitalai – 
tai paruošti ikrai ne iš eršk�tini� žuv� ikreli� (pavyzdžiui, iš lašiš�, 
karpi�, lydek�, tun� ar kit� žuv�). Tokie ikrai klasifikuojami 1604 30 
subpozicijoje. Žuv� ikrai, t. y. žuv� ikreliai su kiaušid�s pl�vel�s ap-
valkalu, paruošti arba konservuoti naudojant 3 skirsnyje nurodytus 
procesus, klasifikuojami 3 skirsnyje. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- žuv� ikrai, t. y. žuv� ikreliai su kiaušid�s pl�vel�s apvalkalu, pa-

ruošti arba konservuoti naudojant 3 skirsnyje nurodytus proce-
sus (3 skirsnis); 

- žuv� ekstraktai ir syvai (1603 pozicija); 
- žuvimis �daryti tešlos gaminiai (1902 pozicija); 
- padažai ir iš j� pagaminti produktai, sumaišyti uždarai ir pagar-

dai (2103 pozicija); 
- sriubos ir sultiniai bei iš j� pagaminti produktai, taip pat homo-

genizuoti sud�tiniai maisto produktai (2104 pozicija).  
Paruošti vartoti v�žiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai 

klasifikuojami 1605 pozicijoje, išskyrus v�žiagyvius su kiautais, virtus 
garuose arba vandenyje, kurie klasifikuojami 0306 pozicijoje.  

 
 
1.6. Pienas ir pieno produktai; paukšèiø kiaušiniai;  
natûralus medus; gyvûninës kilmës maisto produktai, 
nenurodyti kitoje vietoje (4 skirsnis) 
 
KN 4 ir 19 skirsniai iš pirmo žvilgsnio lyg ir neturi tarpusavyje 

jokio ryšio. Ta	iau šie skirsniai panaš�s dideliu gamini� asortimentu, 
kurie labai svarb�s tarptautinei prekybai. Klasifikuojant prekes 4 ir 19 
skirsniuose reikia b�ti labai atidiems, nes yra daugyb� gamini�, ku-
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riuos lyg ir nor�tume klasifikuoti šiuose skirsniuose, o iš tikr�j� jie 
tur�t� b�ti klasifikuojami kituose KN skirsniuose. 

4 skirsn� sudaro dešimt pozicij�, iš kuri� pirmos šešios skirtos 
�vairiems pieno produktams, kitos dvi – kiaušiniams, atskiroje pozici-
joje klasifikuojamas nat�ralus medus ir paskutin� pozicija skirta ki-
tiems augalin�s kilm�s maisto produktams. 

Norint teisingai klasifikuoti maisto produktus šiame skirsnyje, 
reikia vadovautis skirsnio pastabomis. 

1 ir 2 pastabos išaiškina s�vokas „pienas“, „sviestas“ ir „pieno 
pastos“. 

3 pastaba nurodo, kad produktai, pagaminti iš išr�g� koncentra-
cijos b�du, pridedant pieno arba pieno riebal� turi b�ti klasifikuojami 
0406 pozicijoje kaip s�riai, jeigu jie turi šias savybes: 

- pieno riebal� kiekis ne mažesnis kaip 5 proc. sausosios medžia-
gos mas�s; 

- sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 70 proc., bet ne 
didesnis kaip 85 proc. mas�s; 

- yra suformuoti arba gali b�ti suformuoti. 
Savaime aišku, kad nustatyti, ar tiriami produktai atitinka visas 

tris s�lygas, tik paži�r�jus ne�manoma. Tam reikalingi laboratoriniai 
tyrimai. 

Šio skirsnio pirmose penkiose pozicijoje klasifikuojami �vairi� 
form� pieno produktai. J� sud�tyje gali b�ti stabilizatori�, antioksi-
dant� ir vitamin�. Kai kuri� pieno produkt� sud�tyje gali b�ti ir che-
mini� medžiag�, toki� kaip natrio bikarbonatas. Milteli� pavidalo pie-
no produkt� sud�tyje gali b�ti ir purum� palaikan	i� agent�. Visi šie 
priedai nedideliais kiekiais pieno produktuose neturi �takos j� klasifi-
kavimui.  

Kita vertus, yra daug pieno produkt�, kurie lyg ir tur�t� b�ti klasi-
fikuojami šiose pozicijose, ta	iau klasifikuojami kituose KN skirs-
niuose (t. y. neklasifikuojami šiame skirsnyje): 

- laktoz�, klasifikuojama 1702 pozicijoje; 
- maisto produktai, kuri� pagrindin�s sud�tin�s dalys yra pieno 

produktai, klasifikuojami 1901 pozicijoje; 
- produktai, gaunami iš pieno vien� ar kelias nat�ralias sudeda-

m�sias dalis piene pakeitus kitomis medžiagomis (1901 ar 2106 
pozicijos); 
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- grietininiai ir kitokie ledai, klasifikuojami 2105 pozicijoje; 
- medikamentai, kuri� sud�tyje yra pieno produkt� (30 skirsnis); 
- kazeinas – 3501 pozicija; 
- pieno albuminas – 3502 pozicija; 
- sukiet�js kazeinas – 3913 pozicija.  
Prie toki� išim	i� yra ir Baltijos šalyse pla	iai gaminami varšk�s 

s�reliai su kakava, glaz�ruoti šokoladu, šokoladinis sviestas, kurie 
gal�t� b�ti klasifikuojami kaip pieno produktai, ta	iau vadovaujantis 
18 skirsnio 1 ir 2 pastabomis šiuos produktus klasifikuoti kaip pieno 
produktus neleidžiama, reikia juos klasifikuoti 1806 pozicijoje.  

0401 pozicijoje klasifikuojamas nekoncentruotas pienas ir grieti-
n�l� be cukraus ir saldikli�. Jis gali b�ti sušaldytas ir jo sud�tyje gali 
b�ti pirmiau min�t� pried�. Šioje pozicijoje dar klasifikuojama (*): 

- neapdorotas pienas, nugriebtas arba nenugriebtas; 
- pasterizuotas pienas (trumpalaikis temperat�rinis poveikis); 
- sterilizuotas pienas (ilgalaikis temperat�rinis poveikis); 
- homogenizuotas pienas (aukšto sl�gio poveikyje suardyti riebal� 

lašeliai, kad nenusistov�t� grietin�l�); 
- peptonizuotas pienas (geriau �sisavinamas pienas d�l prid�t� 

pepsin�); 
- grietin�l� – riebus sluoksnis ant nusistov�jusio pieno. Ji gauna-

ma nugriebus viršutin� pieno sluoksn� arba centrifuguojant. 
0402 pozicija panaši � 0401 pozicij�, tik 	ia pienas ir grietin�l� 

koncentruotas arba � juos prid�ta cukraus ar kit� saldikli�. Šioje pozi-
cijoje yra specialios subpozicijos pieno milteliams ir granul�ms. Ta-
	iau pieno g�rimai, kuri� sud�tyje yra kakavos arba kit� medžiag�, 
0402 pozicijoje neklasifikuojami (2202 pozicija – nealkoholiniai g�-
rimai). 

0403 pozicijoje klasifikuojamos pasukos, r�gpienis ir grietin�, jo-
gurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ar grietin�-
l�. Jie gali b�ti koncentruoti arba ne, � juos gali b�ti prid�ta arba ne-
prid�ta cukraus ar kit� saldikli�. Jei grietin�s sud�tyje yra augalini� 
riebal�, produktas klasifikuojamas 1901 pozicijoje.  

0404 pozicijoje klasifikuojamos išr�gos, koncentruotos arba ne-
koncentruotos, � kurias prid�ta arba neprid�ta cukraus ar kit� saldikli�. 
Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami produktai iš nat�rali� pieno 
sudedam�j� dali�. Nomenklat�ros poži�riu išr�gos – tai produktas, 
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sudarytas iš t� nat�rali� pieno komponent�, kurie liko po riebal� ir 
kazeino pašalinimo. Išr�gos gali b�ti koncentruotos, konservuotos, 
sušaldytos, skystos, pastos pavidalo arba kietos. Iš j� gali b�ti pašalin-
ti kai kurie mineralai ir laktoz�. Šioje pozicijoje taip klasifikuojami 
pieno produktai, iš kuri� sud�ties buvo pašalintos kai kurios pieno 
sudedamosios dalys arba specialiai prid�ta, pavyzdžiui, protein�, sie-
kiant gauti produkt�, papildyt� šia medžiaga. Išr�g� s�ris šioje pozici-
joje neklasifikuojamas (0406 pozicija). 

0405 pozicijoje klasifikuojamas sviestas ir kiti pieno riebalai bei 
pieno pastos. Sviestas gali b�ti nat�ralus, dehidratuotas, frakcionuotas 
(sviestas, kuris buvo išlydytas, o paskui palengva atšaldomas). Svies-
tas, kurio sud�tyje yra nedideli kiekiai pried�, prieskoni� ar skonini� 
medžiag�, taip pat klasifikuojamas šioje pozicijoje. 0405 pozicijoje 
taip pat klasifikuojamas sviestas, gautas iš avies arba ožk� pieno. Ta-
	iau, jei sviesto sud�tyje yra augalini� riebal�, toks produktas klasifi-
kuojamas 2106 pozicijoje. 

0406 pozicijoje klasifikuojami s�riai ir varšk�. Varšk� (0406 10 
subpozicija) kartais vadinama „baltuoju s�riu“ – tai produktas, gau-
namas iš sutraukto pieno, išspaudus pagrindin mas išr�g� ir išdžio-
vintas. � varšk gali b�ti prid�ta iki 30 proc. cukraus ir vaisi�. Šioje 
subpozicijoje taip pat klasifikuojamas ir išr�g� s�ris (*). 

0406 pozicijoje klasifikuojami vis� r�ši� trinti arba milteli� pavi-
dalo s�riai, lydyti s�riai, pel�siniai s�riai ir kiti kietieji ar minkštieji 
s�riai. S�ri� sud�tyje gali b�ti prieskoni�, m�sos, žoli�, daržovi�, vai-
si�, riešut� ar vitamin� tik tuo atveju, jei jie išlaiko s�ri� savybes. Ta-
	iau ir šioje pozicijoje klasifikuojamuose produktuose negali b�ti pri-
d�ta augalini� riebal�.  

Kitose dviejose šio skirsnio pozicijose klasifikuojami paukš	i� 
kiaušiniai, su lukštais ar be lukšt�. 0407 pozicijoje visi paukš	i� kiau-
šiniai su lukštais – švieži, skirti perinti, virti arba konservuoti. Šioje 
pozicijoje taip pat klasifikuojami supuv kiaušiniai. 

0408 pozicijoje klasifikuojami kiaušiniai be lukšt�, kiaušini� try-
niai, švieži, džiovinti, virti, sušaldyti ar konservuoti kokiu nors kitu 
b�du. 

0409 pozicijoje klasifikuojamas nat�ralus bi	i� ar kit� vabzdži� 
medus. Jis gali b�ti centrifuguotas arba su koriais, be cukraus ar kit� 
saldikli�. Dirbtinis medus arba dirbtinio medaus mišinys su nat�raliu 
medumi šioje pozicijoje neklasifikuojamas (1702 pozicija). 
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0410 pozicija – tai „šiukšliad�žin�“ pozicija, kurioje klasifikuo-
jami gyv�nin�s kilm�s produktai, tinkami vartoti žmoni� maistui, ne-
nurodyti kitoje šios nomenklat�ros vietoje. Pavyzdžiui, v�žli� kiauši-
niai, valgomi paukš	i� (salangan�) lizdai (sudaryti iš paukš	i� išski-
riam� greitai stingstan	i� medžiag�).  

 
 
1.7. Gaminiai iš pieno (19 skirsnis) 
 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad 	ia neklasifikuojama: 
- gaminiai, kuri� sud�tyje m�sa arba žuvis sudaro daugiau kaip 20 

proc., išskyrus �darytus gaminius, klasifikuojamus 1902 pozici-
joje; 

- produktai, pagaminti iš milt� ir krakmolo, specialiai skirti gyv�-
nams šerti (2309 pozicija); 

- medikamentai ir kiti produktai, klasifikuojami 30 skirsnyje. 
1901 pozicijoje, be kita ko, klasifikuojami maisto produktai iš 

preki�, priskiriam� 0401–0404 pozicijoms, kuri� sud�tyje n�ra kaka-
vos arba kuri� sud�tyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti rie-
balai, sudaro mažiau kaip 5 proc. mas�s, nenurodyti kitoje vietoje.  

Šioje pozicijoje klasifikuojamus produktus galima atskirti nuo 4 
skirsnyje klasifikuojam� produkt� pagal tai, kad j� sud�tyje be nat�ra-
li� pieno sud�tini� dali� yra ir kit� sud�tini� dali�, kuri� negal�jo b�ti 
produktuose, klasifikuojamuose ankstesn�se pozicijose, pavyzdžiui: 

- produktai k�dikiams, sudaryti iš pieno, � kur� prid�ta kit� sud�-
tini� dali� (pavyzdžiui, jav� kruop� ar mieli�); 

- pieno produktai, gauti pakeitus vien� arba daugiau pieno sud�ti-
ni� dali� (pavyzdžiui, sviesto riebalus) kitomis medžiagomis 
(pavyzdžiui, augaliniais aliejais). Lietuvoje gaminamas grietin�s 
mišinys su augaliniais aliejais irgi klasifikuojamas 1901 pozici-
joje. 
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1.8. Gyvûninës kilmës produktai, nenurodyti 
kitoje vietoje (5 skirsnis) 

 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad 	ia neklasifikuojama:  
� valgomieji produktai (išskyrus gyv�n� žarnas, p�sles ir skran-

džius, sveikus arba supjaustytus gabalais, taip pat skyst� arba 
džiovint� gyv�n� krauj�); 

� žaliamin�s odos ir išdirbtos odos (�skaitant kailini� žv�reli� 
kailius), išskyrus prekes, nurodytas 0505 pozicijoje, taip pat 
žaliamini� od�, išdirbt� od� ir kaili� atraižas bei atliekas, kla-
sifikuojamas 0511 pozicijoje (41 arba 43 skirsnis); 

� gyv�nin�s tekstil�s medžiagos, išskyrus ašutus ir ašut� atlie-
kas (XI skyrius); 

� plauk� kuokšteliai ir ryšul�liai, paruošti šluot� arba šepe	i� 
gamybai (9603 pozicija).  

5 skirsnyje klasifikuojamos �vairios gyv�nin�s medžiagos, neap-
dorotos arba paruoštos naudojant paprast� paruošimo proces�, papras-
tai nevartojamos maistui (išskyrus tam tikr� r�ši� gyv�n� krauj�, žar-
nas, p�sles ir skrandžius) ir ne�trauktos � kitus KN skirsnius. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- gyv�niniai riebalai (2 arba 15 skirsniai); 
- valgomosios gyv�n� arba žuv� odos (2, 3 arba 16 skirsniai); 
- organoterapijoje naudojamos liaukos ir kiti organai, džiovinti, 

sumalti arba nesumalti � miltelius (30 skirsnis); 
- gyv�nin�s tr�šos (31 skirsnis); 
- žaliamin�s odos ir išdirbtos odos (išskyrus paukš	i� odas ir 

paukš	i� od� dalis su plunksnomis arba p�kais, neišdirbtas, 
nuvalytas, dezinfekuotas arba apdorotas paruošiant saugoji-
mui, bet neapdorotas kitu b�du) (41 skirsnis); 

- kailini� žv�reli� kailiai (43 skirsnis); 
- šilkas, vilna ir kitos gyv�nin�s tekstil�s medžiag� žaliavos (iš-

skyrus ašutus ir ašut� atliekas) (XI skyrius); 
- gamtiniai arba dirbtiniu b�du išauginti perlai (71 skirsnis). 
3 lentel�je pateiksime produkt�, klasifikuojam� 5 skirsnyje, pri-

skyrim� kitiems KN skirsniams pagal tolesn� j� apdorojim�. 
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3 lentel�. 5 skirsnio ryšiai su kitomis KN pozicijomis 
 

Pozicija Prek�s Pozicija Prek�s 
0501 Žmoni� plaukai 5911 

6505 
6703 

 
6704 

Filtravimo audiniai 
Plauk� tinkleliai  
Toliau apdoroti plau-
kai 
Perukai, barzdos, ant-
akiai… 

0502 Gyv�n� šeriai 9603 Kuokšteliai šepe	i� 
gamybai 
Šepe	iai  

0504 Žarnos, skrandžiai, 
p�sl�s 

3006 
4206 
9209 

Ketgutas 
Rake	i� stygos 
Muzikos instrument� 
stygos 

0505 Plunksnos, p�kai 6701 
9507 
9601 

Dirbiniai iš plunksn� 
Meškeri� pl�d�s 
Dant� krapštukai 

0506 Kaulai, rag� šerdys 9601 Dirbiniai  
0507 Dramblio kaulas, 

ragai 
7117 
9601 

Dirbtin� bižuterija 
Dirbiniai  

0508 Koralai, geldel�s, 
kiautai 

7117 
9601 

Dirbtin� bižuterija 
Dirbiniai  

0510 Pilkoji ambra, mus-
kusas… 

3001 Paruošti terapijai 

0511 Ašutai  
Gyv�n� kraujas 
Košeniliai vabzdžiai 
Pintys  

51 sk. 
3002 
32 sk. 

 

Naudojami audiniams 
Paruoštas terapijai 
Dažai  
Dirbiniai  

 
 
0501 ir 0502 pozicijose klasifikuojami žmoni� plaukai, kiauli� 

šeriai, barsuk� plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepe	iams ir teptu-
kams gaminti bei ašutai ir ašut� atliekos. 

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojamos gyv�n� žarnos, skran-
džiai ir p�sl�s (0504 pozicija), plunksnos ir p�kai (0505 pozicija), 
kaulai ir rag� šerdys (0506 pozicija), dramblio kaulas, v�žli� šarvai, 
bangini� �sai ir ragai (0507 pozicija). 5 skirsnio 3 pastaboje išaiškinta, 
kad s�voka „dramblio kaulas“ visoje nomenklat�roje taikoma dramb-
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lio, j�r� v�plio, narvalo ir šerno iltims, raganosio ragams ir vis� gyv�-
n� dantims. 

0508 pozicijoje klasifikuojami koralai ir panašios medžiagos 
(geldel�s, kriaukl�s arba kiautai), neapdorotos arba paprastai apdoro-
tos.  

0510 pozicijoje klasifikuojama pilkoji ambra (kašaloto išskiriama 
medžiaga), bebr� muskusas, cibetas (Afrikos civet� sekretas) ir mus-
kusas (tam tikros r�šies elni� sekretas); ispaniniai vabalai (naudojami 
d�l j� p�liavim� stabdan	i� ir priešuždegimini� savybi�); tulžis, džio-
vinta ar ne; liaukos ir kiti gyv�niniai produktai, naudojami farmacijos 
preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu b�du konser-
vuoti neilgam saugojimui.  

Ta	iau tulžies ekstraktas šioje pozicijoje neklasifikuojamas (3001 
pozicija) bei džiovint� dribsni� pavidalo gyva	i� arba bi	i� nuodai 
pateikiami užlydytose ampul�se (3001 pozicija). 

Paskutin� šio skirsnio „šiukšliad�žin�“ pozicija – 0511 pozicija. 
Joje klasifikuojami gyv�niniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: 

� gyv�n� sperma bei embrionai; 
� gyv�n� kraujas, skystas arba džiovintas, valgomas ar neval-

gomas. Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojamas gyv�n� 
kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje ar diag-
nostikoje (3002 pozicija); 

� košeniliai ir panaš�s vabzdžiai, naudojami �vairi� daž� gamy-
boje; 

� nevalgomieji žuv� ikreliai, ikrai (su kiaušid�s pl�vel�s apval-
kalu) ir pieniai; paruošti vartoti s�dyti ikrai klasifikuojami 
1604 pozicijoje; 

� žuv� ar v�žiagyvi�, moliusk� ar kit� vandens bestuburi� at-
liekos (žuv� žvynai, žuv� p�sl�s, žarnos, galvos), ta	iau šioje 
pozicijoje neklasifikuojamos valgomosios žuv� kepenys (3 
skirsnis), moliusk�, v�žiagyvi� ar dygiaodži� geldel�s ir kiau-
tai (0508 pozicija) bei nevalgomosios žuv� kepenys, naudo-
jamos farmacijos preparat� gamyboje (0510 pozicija); 

� šilkaverpio kiaušin�liai; 
� skruzdži� kiaušin�liai; 
� sausgysl�s; 
� žaliamini� arba išdirbt� od� atraižos ir panašios atliekos; 
� neapdorot� kailini� žv�reli� kaili� atliekos; 
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� nugaiš gyv�nai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, taip pat 
j� m�sa ir m�sos subproduktai, netinkami vartoti žmoni� 
maistui, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 pozicijoje.  

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- šelakas, sidlakas ir kiti lakai iš raudon�j� sak� (1301 pozici-

ja); 
- gyv�niniai riebalai, klasifikuojami 15 skirsnyje; 
- zoologijos kolekcijos (9705 pozicija). 
 
 
 
Uþduotys 
 

1. Ar visi gyvi gyv�nai klasifikuojami 1 skirsnyje? 
2. Kur klasifikuojami gyvi delfinai? 
3. Kur klasifikuojami kiauliniai riebalai be liesos m�sos, netinkami 

vartoti žmoni� maistui? 
4. Kur klasifikuojama laukini� an�i� sušaldyta m�sa? 
5. Ar v�žlio kiaušiniai gali b�ti klasifikuojami KN 0407 pozicijoje? 
6. Ar geriamasis šokoladas klasifikuojamas 4 skirsnyje? 
7. Ar geriamasis jogurtas su kakava gali b�ti klasifikuojamas 0403 

pozicijoje? 
 
 
 
 
 
2. Augaliniai produktai (II skyrius) 

 
Š� skyri� sudaro 9 skirsniai:  
6 skirsnis „Augantys medžiai ir kiti augalai....“; 
7 skirsnis „Valgomosios daržov�s ir kai kurie šakniavaisiai bei 
gumbavaisiai“; 
8 skirsnis „Valgomieji vaisiai ir riešutai....“; 
9 skirsnis „Kava, arbata, mat� ir prieskoniai“; 
10 skirsnis „Javai“; 
11 skirsnis „Malybos produkcija; salyklas; krakmolas....“; 
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12 skirsnis „Aliejini� kult�r� s�klos ir vaisiai; �vair�s gr�dai, s�k-
los ir vaisiai...“; 
13 skirsnis „Šelakas; lipai, dervos ir kiti augal� syvai bei ekstrak-
tai“; 
14 skirsnis „Augalin�s pynimo medžiagos; augaliniai produktai, 
nenurodyti kitoje vietoje“. 
Skyriaus pastaboje aiškinama s�voka „granul�s“. 
4 lentel�je nurodytas II skyriaus skirsni� ryšys su kitais KN skirs-

niais pagal apdorojim�. 
 
4 lentel�. II skyriaus skirsni� ryšys su kitais KN skirsniais pagal  

apdorojim� 
 

II skyriaus skirsniai Ryšys su kitais KN skirsniais * 
6 97 

7 ir 8 20 
9 21 

10 ir 11 19 ir 35 
12 ir 13 15, 30 ir 33 

14 46, 94 ir 96 
 
* pajuodinti skirsniai, kuriuose paprastai klasifikuojami tolesnio apdir-

bimo produktai. 
 
 
2.1. Augantys medþiai ir kiti augalai; svogûnëliai, 
šaknys ir kitos panašios augalø dalys; skintos gëlës 
ir dekoratyviniai þalumynai (6 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami visi augalai, paprastai tiekiami iš 

daržovi� arba g�li� daigyn� (�skaitant sodus), kurie pagal savo b�sen� 
yra tinkami naudoti veisimui arba dekoratyviniams tikslams, taip pat 
tr�kažol�s (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuoja-
mas 1212 pozicijoje, net jeigu jos paprastai tiekiamos iš daržovi� arba 
g�li� daigyn�. �ia klasifikuojami augantys augalai pradedant me-
džiais, kr�mais bei kerais ir baigiant daržovi� daigais, �skaitant auga-
lus, naudojamus medicinos tikslais.  
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Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojama: 
� skintos g�l�s ir g�li� žiedpumpuriai, lapai, šakos ir kitos auga-

l� dalys, šviežios, džiovintos, dažytos, balintos, �mirkytos arba 
kitu b�du paruoštos naudoti dekoratyviniais tikslais; 

� puokšt�s, vainikai, g�li� krepšeliai ir panaš�s g�linink� dirbi-
niai. 

6 skirsnyje neklasifikuojamos s�klos ir vaisiai, taip pat kai kuri� 
r�ši� gumbai ir svog�n�liai (bulv�s, svog�nai, 	esnakai), kuri� ne�-
manoma suskirstyti � naudojamus maistui ir sodinimui. 

0601 pozicijoje klasifikuojami ši� augal� r�ši� svog�n�liai ir kt., 
�skaitant tiekiamus vazonuose, d�ž�se ir pan., pavyzdžiui, begonij�, 
pakalnu	i�, krok�, ciklamen�, frezij�, kardeli�, hiacint�, lelij�, narci-
z� ir t. t. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami dekoratyviniais tikslais 
nenaudojam� augal� r�ši� svog�n�liai ir pan. (pavyzdžiui, rabarbar� 
ir smidr� (šparag�) šakn� skrotel�s). 

0602 pozicijoje klasifikuojami augantys augalai (�skaitant j� šak-
nis), auginiai ir �gliai; grybiena: 

� vis� r�ši� medžiai, kr�mai ir kerai (miško, vaisius vedantys, 
dekoratyviniai ir kt.), �skaitant skirtus skiepyti; 

� vis� r�ši� augalai ir j� daigai, skirti sodinti, išskyrus klasifi-
kuojamus 0601 pozicijoje; 

� augan	i� augal� šaknys; 
� ne�sišaknij auginiai; �gliai (skiep�gliai ir atžalos); �sai ir at-

lankos; 
� grybiena, kuri� sudaro gryb� si�lai, sumaišyti su dirvožemiu 

arba augaline medžiaga. 
0603 pozicijoje klasifikuojamos puokšt�s ir kitais dekoratyvi-

niais tikslais tinkamos skintos g�l�s ir g�li� žiedpumpuriai, gyvos, 
džiovintos, dažytos, balintos, �mirkytos arba kitu b�du apdorotos. Šio-
je pozicijoje klasifikuojamos ne tiktai atskirai pateikiamos skintos g�-
l�s, bet ir puokšt�s, vainikai, g�li� krepšeliai bei panaš�s dirbiniai su 
g�l�mis. Jeigu šios puokšt�s ir kt. dirbiniai turi g�linink� dirbiniams 
b�dingus požymius, jie klasifikuojami šioje pozicijoje net ir tuo atve-
ju, kai yra su aksesuarais iš kit� medžiag� (juostomis, popieriniais 
papuošalais ir kt.). 

0604 pozicijoje klasifikuojami ne tik lapai, šakos ir pan., bet taip 
pat puokšt�s, vainikai, g�li� krepšeliai ir panaš�s dirbiniai su lapais 
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arba kitomis medži�, kr�m�, ker� ar kit� augal� dalimis, taip pat su 
žol�mis, samanomis ar kerp�mis. Šioje pozicijoje klasifikuojamos 
prek�s gali b�ti papuoštos dekoratyviniais vaisiais, ta	iau joje neklasi-
fikuojamos prek�s su g�l�mis arba j� žiedpumpuriais (0603 pozicija). 
0604 pozicijoje klasifikuojamos gamtin�s Kal�d� eglut�s, jeigu jos 
akivaizdžiai netinka persodinti (pavyzdžiui, j� šaknys nupjautos arba 
numarintos pamerkiant � verdant� vanden�). 

Šioje pozicijoje neklasifikuojami augalai ir augal� dalys, daž-
niausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje, taip pat kaip insektici-
dai, fungicidai ir panašiais tikslais. Joje taip pat neklasifikuojami ko-
liažai ir panašios dekoratyvin�s plaket�s (9701 pozicija). 

 
 

2.2. Valgomosios darþovës ir kai kurie  
šakniavaisiai bei gumbavaisiai (7 skirsnis) 
 
Pirmiausia reikia atkreipti d�mes� � skirsnio pastabas, kuri� yra 4.  
1 pastaba nurodo, kad šiame skirsnyje neklasifikuojami pašari-

niai produktai, klasifikuojami 1214 pozicijoje.  
2 pastaboje nurodoma, kad 0709–0712 pozicijose s�voka „daržo-

v�s“ taip pat reiškia valgomuosius grybus, trumus, alyvas, kaparius, 
aguro	ius ir cukinijas, moli�gus, baklažanus, cukrinius kukur�zus, 
paprikos arba pimentos vaisius, pankolius, petražoles, daržinius bui-
lius, peletr�nus (estragonus), pipirnes ir saldžiuosius mair�nus.  

3 pastaboje nurodyta, kokios džiovintos daržov�s gali b�ti klasifi-
kuojamos 0712 pozicijoje ir nurodytos išimtys.  

4 pastaboje nurodoma, kad džiovintos paprikos turi b�ti klasifi-
kuojamos 0904 pozicijoje. 

Šiame skirsnyje klasifikuojamos daržov�s, �skaitant skirsnio 2 
pastaboje išvardytus produktus, šviežios, šaldytos, sušaldytos (nevir-
tos arba virtos vandenyje ar garuose), konservuotos neilgam saugoji-
mui arba džiovintos (�skaitant dehidratuotas, išgarintas ir šal	iu iš-
džiovintas). Reikia pabr�žti, kad kai kurie iš ši� produkt�, džiovinti ir 
sumalti � miltelius, kartais naudojami kaip aromatin�s medžiagos, ta-
	iau neatsižvelgiant � tai jie taip pat klasifikuojami 0712 pozicijoje. 

S�voka „šaldyti“ taikoma produktams, kuri� temperat�ra suma-
žinta dažniausiai iki maždaug 0 oC, ši� produkt� nesušaldant. Ta	iau 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

32 

kai kurie produktai, pavyzdžiui, bulv�s, laikomi šaldytais, kai j� tem-
perat�ra sumažinama iki + 10 oC ir toliau tokia išlaikoma. 

S�voka „sušaldyti“ taikoma produktams, kurie buvo atšaldyti že-
miau produkto užšalimo temperat�ros kol visas produktas užš�la. 

Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, 7 skirsnyje klasifikuojamos 
daržov�s gali b�ti sveikos, supjaustytos griežin�liais, kapotos, smul-
kintos, trintos, tarkuotos, skustos arba gliaudytos. 

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojami kai kurie gumbavaisiai ir 
šakniavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži arba džio-
vinti, supjaustyti arba nepjaustyti griežin�liais, granuliuoti arba negra-
nuliuoti. 

N� vienoje 7 skirsnio pozicijoje nenurodyto pavidalo daržov�s 
klasifikuojamos 11 skirsnyje arba IV skyriuje. Pavyzdžiui, džiovint� 
ankštini� daržovi� miltai, rupiniai ir milteliai, taip pat bulvi� miltai, 
rupiniai, milteliai, dribsniai ir granul�s klasifikuojami 11 skirsnyje, o 
daržov�s, paruoštos arba konservuotos naudojant šiame skirsnyje ne-
nurodyt� proces�, klasifikuojamos 20 skirsnyje.  

 
5 lentel�. Daržovi� ir vaisi� klasifikavimas pagal apdorojim� 

 
7 ir 8 skirsniai 20 skirsnis 

Pirminis apdorojimas Tolesnis apdorojimas 
Švieži 

Atšaldyti 
Virti ir sušaldyti 

Džiovinti, smulkinti 

Virimas 
Sultys 

Kepimas 
Cukrinimas 

Konservavimas 
S�dymas 

 
 

 
Ta	iau reikia pabr�žti, kad homogenizacija pati savaime nepakei-

	ia ši� skirsni� produkt� klasifikavimo (perk�limo � 20 skirsn�). 
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Šio skirsnio daržov�s klasifikuojamos 7 skirsnyje net ir sud�tos � 
sandarias talpyklas (pavyzdžiui, svog�n� miltai skardin�se). Ta	iau 
dažniausiai � tokias talpyklas sud�ti produktai yra paruošti arba kon-
servuoti naudojant proces�, nenurodyt� šio skirsnio pozicijose, tod�l 
jie 	ia neklasifikuojami (20 skirsnis). 

Šviežios arba džiovintos daržov�s klasifikuojamos šiame skirs-
nyje neatsižvelgiant � tai, ar jos skirtos vartoti maistui, s�ti arba sodinti 
(pavyzdžiui, bulv�s, svog�nai, 	esnakai, ankštin�s daržov�s). Ta	iau 7 
skirsnyje neklasifikuojami daržovi� daigai, pagal savo b�sen� tinkami 
persodinti (0602 pozicija).  

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
� tr�kažol�s (cikorijos) augalai arba šaknys (0601 arba 1212 

pozicijos); 
� kai kuri� r�ši� augaliniai produktai, naudojami kaip maisto 

pramon�s žaliavos, pavyzdžiui, javai (10 skirsnis) ir cukriniai 
runkeliai bei cukranendr�s (1212 pozicija); 

� šakniavaisi� arba gumbavaisi�, klasifikuojam� 0714 pozicijo-
je, miltai, rupiniai ir milteliai (1106 pozicija); 

� kai kurie augalai ir augal� dalys, net jeigu jie kartais naudo-
jami kulinarijoje, (pavyzdžiui, bazilikai, agurkl�s, juozažol�s 
(isopai), vis� r�ši� m�tos, rozmarinai, r�tos, šalavijai ir džio-
vintos varnal�š� šaknys (1211 pozicija)); 

� valgomieji j�r� dumbliai ir kiti j�riniai vandens augalai (1212 
pozicija); 

� šakniavaisiniai griež	iai, pašariniai runkeliai, pašariniai šak-
niavaisiai, šienas, liucerna (alfalfa), dobilai, bandvikiai, paša-
riniai kop�stai, lubinai, vikiai ir panaš�s pašariniai produktai 
(1214 pozicija); 

� burok� ir mork� lapai (2308 pozicija). 
Šio skirsnio 0701–0709 pozicijose klasifikuojamos šviežios ir 

šaldytos daržov�s. Toliau 0710 pozicijoje klasifikuojamos sušaldytos 
daržov�s, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje. 

0711 pozicijoje klasifikuojamos konservuotos daržov�s, netin-
kamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui 
(pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, užpiltos s�rymu, 
sieros vandeniu arba kitais konservuojan	iais tirpalais). Jos apdoroja-
mos vien tik norint jas laikinai konservuoti transportavimo arba sau-
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gojimo prieš vartojant laikui, jeigu tokio pavidalo jos netinka tiesio-
giai vartoti maistui.  

0712 pozicijoje klasifikuojamos džiovintos daržov�s, sveikos, 
supjaustytos gabalais, griežin�liais, smulkintos arba sumaltos � milte-
lius, bet toliau neapdorotos. Šioje pozicijoje klasifikuojamos džiovin-
tos (�skaitant dehidratuotas, išgarintas arba šal	iu išdžiovintas) daržo-
v�s, klasifikuojamos 0701–0709 pozicijose. Vadovaujantis 7 skirsnio 
3 pastaba, šioje pozicijoje neklasifikuojama: 

- gliaudytos džiovintos ankštin�s daržov�s (0713 pozicija); 
- džiovinti paprikos arba pimentos vaisiai (0904 pozicija), bul-

vi� miltai, rupiniai ir milteliai, dribsniai ir granul�s (1105 po-
zicija), džiovint� ankštini� daržovi�, klasifikuojam� 0713 po-
zicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai (1106 pozicija); 

- sumaišyti uždarai ir pagardai (2103 pozicija); 
- sriub� pusgaminiai, pagaminti daugiausia iš džiovint� daržo-

vi� (2104 pozicija). 
Paskutin� šio skirsnio pozicija – 0714. Joje klasifikuojami mani-

jokai, marantos ir panaš�s šakniavaisiai bei gumbavaisiai, turintys di-
del� kiek� krakmolo arba inulino, švieži, šaldyti, sušaldyti arba džio-
vinti. Šie šakniavaisiai ir gumbavaisiai naudojami maisto pramon�je 
arba pramonini� produkt� gamyboje.  

 
 
2.3. Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusiniø vaisiø 
arba melionø þievelës ir luobos (8 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami vaisiai, riešutai ir citrusini� vaisi� 

arba melion� (�skaitant arb�zus) žievel�s ir luobos, dažniausiai skirti 
žmoni� maistui vartoti. Jie gali b�ti švieži (�skaitant šaldytus), sušal-
dyti (prieš tai nevirti arba virti vandenyje ar garuose, su saldikli� prie-
dais arba be j�) arba džiovinti. Jie taip pat gali b�ti konservuoti neil-
gam saugojimui (pavyzdžiui, dujiniu sieros dioksidu, užpilti s�rymu, 
sieros vandeniu arba kitais konservuojan	iais tirpalais), jeigu tokio 
pavidalo jie netinka tiesiogiai vartoti maistui.  

1 pastaba nurodo, kad šiame skirsnyje neklasifikuojami neval-
gomieji riešutai arba vaisiai.  
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2 pastaba išaiškina, kad šaldyti vaisiai ir riešutai turi b�ti klasifi-
kuojami tose pa	iose pozicijose kaip ir tam tikri švieži vaisiai ir riešu-
tai. 

0801–0806 pozicij� tekste yra nuoroda ir � džiovintus riešutus ir 
vaisius. S�vokos „šaldyti“ ir „sušaldyti“ reiškia t� pat�, kaip ir 7 skirs-
nyje. 

Šio skirsnio vaisiai ir riešutai gali b�ti sveiki, supjaustyti griežin�-
liais, sukapoti, susmulkinti, išimtais kauliukais, trinti, tarkuoti, be žie-
veli� ar luob� arba nulupti.  

Nedideli� cukraus kieki� priedai neturi �takos 8 skirsnio vaisi� 
klasifikacijai. Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojami džiovinti vaisiai 
(pavyzdžiui, datul�s, slyvos), kuri� paviršius gali b�ti padengtas iš-
dži�vusio nat�ralaus cukraus apnašomis, suteikian	iomis vaisiui iš-
vaizd�, kuri šiek tiek panaši � cukruot� vaisi�, klasifikuojam� 2006 
pozicijoje. 

Ta	iau 8 skirsnyje neklasifikuojami augaliniai produktai, tiksliau 
aprašyti kituose skirsniuose, net jeigu botanikos poži�riu kai kurie iš 
j� yra vaisiai, pavyzdžiui: 

- alyvos, pomidorai, agurkai, cukinijos, moli�gai, baklažanai ir 
paprikos vaisiai (7 skirsnis); 

- kava, vanil�, kadagi� uogos ir kiti produktai, klasifikuojami 9 
skirsnyje;  

- žem�s riešutai ir kiti aliejini� augal� vaisiai, vaisiai, dažniau-
siai naudojami farmacijoje arba parfumerijoje (12 skirsnis); 

- kakavos pupel�s (1801 pozicija). 
Šiame skirsnyje taip pat neklasifikuojami: 
- vaisi� miltai, rupiniai ir milteliai (1106 pozicija); 
- valgomieji vaisiai ir riešutai bei melion� ir citrusini� vaisi� 

žievel�s ir luobos, paruošti arba konservuoti anks	iau nenuro-
dytu b�du (20 skirsnis); 

- skrudinti vaisiai ir riešutai (pavyzdžiui, kaštonai, migdolai ir 
figos), malti arba nemalti, dažniausiai naudojami kaip kavos 
pakaitalai (2101 pozicija). 

Reikia pasakyti, kad šio skirsnio vaisiai ir riešutai klasifikuojami 
	ia net ir sud�ti � sandarias talpyklas (pavyzdžiui, džiovintos slyvos, 
džiovinti riešutai skardin�se). Ta	iau dažniausiai � šias talpyklas sud�ti 
produktai yra paruošti arba konservuoti kitais b�dais, nenurodytais 8 
skirsnio pozicijose, tod�l jie 	ia neklasifikuojami (20 skirsnis).  
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2.4. Produktai iš darþoviø, vaisiø, riešutø arba kitø 
augalø daliø (20 skirsnis) 

 
Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
� daržov�s, vaisiai, riešutai ir kitos augal� dalys, paruoštos arba 

konservuotos su actu arba acto r�gštimi; 
� daržov�s, vaisiai, riešutai, vaisi� žievel�s ir kitos augal� dalys, 

konservuotos su cukrumi; 
� džemai, vaisi� drebu	iai (žel�), marmeladai, vaisi� ar riešut� 

tyr�s (piur�), vaisi� ar riešut� pastos, turintys virt� gamini� 
pavidal�; 

� homogenizuotos ir paruoštos vartoti arba konservuotos daržo-
v�s ir vaisiai; 

� vaisi� arba daržovi� sultys, nefermentuotos ir � kurias ne�lieta 
alkoholio, arba tokios, kuri� alkoholio koncentracija, išreikšta 
t�rio procentais, ne didesn� kaip 0,5 proc. t�rio; 

� daržov�s, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augal� dalys, 
paruoštos arba konservuotos naudojant 7, 8 ar 11 skirsniuose 
arba kurioje nors kitoje nomenklat�ros vietoje nenurodytus 
procesus; 

� 0714, 1105 ar 1106 pozicijose klasifikuojami produktai (iš-
skyrus miltus, rupinius ir miltelius iš 8 skirsnyje priskiriam� 
produkt�), paruošti arba konservuoti naudojant 7 ar 11 skirs-
niuose nenurodytus procesus. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- maisto produktai, kuri� sud�tyje yra daugiau kaip 20 proc. 

mas�s dešros, m�sos, m�sos subprodukt�, kraujo, žuv� arba 
v�žiagyvi�, moliusk� ar kit� vandens bestuburi� arba �vairi� 
ši� produkt� kombinacij� (derini�) (16 skirsnis); 

- vaisi� tortai ir panaš�s produktai, pagaminti su pyrago gami-
niais (1905 pozicija); 

- sriubos ir sultiniai bei j� pusgaminiai (koncentratai) ir homo-
genizuoti sud�tiniai maisto produktai, klasifikuojami 2104 
pozicijoje; 

- skiestos vaisi� ar daržovi� sultys (kartais vadinamos „nekta-
rais“, „g�rimais“ ir pan.) – 2202 pozicija; 
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- vaisi� ar daržovi� sultys, kuri� alkoholio koncentracija, iš-
reikšta t�rio procentais, didesn� kaip 0,5 proc. t�rio (22 skirs-
nis). 

 
 

2.5. Kava, arbata, matë ir prieskoniai (9 skirsnis) 
 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- kava, arbata ir mat�; 
- prieskoniai, t. y. grup� augalini� produkt� (�skaitant s�klas ir 

kt.), turin	i� didelius kiekius eterini� aliej� ir aromatini� me-
džiag�, kurie d�l jiems b�dingo skonio dažniausiai naudojami 
maistui paskaninti. 

Šie produktai gali b�ti sveiki, gr�sti arba sumalti � miltelius. 
Produkt�, priskiriam� 0904–0910 pozicijoms, mišini� klasifika-

vimas nustatytas 9 skirsnio 1 pastaboje. Remiantis šios pastabos nuo-
statomis, produkt�, klasifikuojam� 0904–0910 pozicijose (arba miši-
ni�, nurodyt� pastabos (a) arba (b) punktuose), papildymas kit� me-
džiag� priedais nedaro �takos j� klasifikacijai, jeigu gauti mišiniai iš-
laiko pagrindines preki�, klasifikuojam� šiose pozicijose, savybes.  

Tai taikoma prieskoniams ir j� mišiniams su šiais priedais: 
� skiedikliais („sklaidos“ priemon�mis), prid�tais prieskoni� 

seik�jimui ir j� paskirstymui maisto produkte palengvinti (ja-
v� miltais, gr�stais dži�v�siais, dekstroze ir kt.); 

� maistiniais dažais (pavyzdžiui, ksantofilu); 
� produktais, prid�tais prieskoni� aromatui sustiprinti (sinerge-

tikais), pavyzdžiui, natrio glutamatatu; 
� medžiagomis, pavyzdžiui, druska arba cheminiais antioksi-

dantais, prid�tais paprastai nedideliais kiekiais, norint konser-
vuoti produktus ir ilgiau išlaikyti j� aromatines savybes.  

Prieskoniai (�skaitant mišinius) su kituose skirsniuose klasifikuo-
jam� medžiag�, kurios pa	ios turi aromatini� arba prieskonini� savy-
bi�, priedais, priskiriami šiam skirsniui, jeigu d�l pried� kiekio miši-
nys nepraranda pagrindini� prieskonio savybi�.  

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojami mišiniai, sudaryti iš auga-
l�, augal� dali�, vaisi� s�kl� (sveik�, supjaustyt�, susmulkint�, gr�st� 
arba sumalt� � miltelius), klasifikuojam� skirtinguose skirsniuose (pa-
vyzdžiui, 7, 9, 11 ir 12 skirsniuose), paprastai tiesiogiai naudojami 
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g�rimams aromatizuoti arba g�rim� gamyboje naudojamiems ekstrak-
tams paruošti,  

- jeigu j� esmines savybes lemia vienas arba keli prieskoniai, 
klasifikuojami kurioje nors vienoje pozicijoje iš intervalo nuo 
0904 iki 0910 (atsižvelgiant � konkret� atvej�, 0904–0910 po-
zicijos); 

- jeigu j� esmines savybes lemia prieskoni�, klasifikuojam� 
dviejose arba daugiau pozicij� iš intervalo nuo 0904 iki 0910, 
mišinys (0910 pozicija). 

Ta	iau šiame skirsnyje neklasifikuojami tokie mišiniai, kuri� es-
mini� savybi� nelemia prieskoniai (2106 pozicija).  

9 skirsnyje taip pat neklasifikuojama: 
� daržov�s (petražol�s, peletr�nai, pipirin�s, saldieji mair�nai, 

kalendros ir krapai), klasifikuojamos 7 skirsnyje; 
� garsty	i� gr�dai (1207 pozicija); garsty	i� miltai, paruošti ar-

ba neparuošti (2103 pozicija); 
� apyni� spurgai (1210 pozicija); 
� tam tikr� r�ši� vaisiai, s�klos ir augal� dalys, kurie, nors ir ga-

li b�ti naudojami kaip prieskoniai, dažniau naudojami parfu-
merijoje ir medicinoje (1211 pozicija) (pavyzdžiui, rozmari-
nai, laukiniai mair�nai, bazilikai, agurkl�s, juozažol�s, vis� 
r�ši� m�tos, r�tos ir šalavijai); 

� sumaišyti pagardai arba uždarai (2103 pozicija). Pavyzdžiui, 
universal�s prieskoniai „Vegeta“, kuri� sud�tyje esanti druska 
sudaro daugiau kaip 50 proc., ir jie naudojami patiekalams ne 
tik pagardinti, bet ir pas�dyti. 

Šio skirsnio 0901 pozicijoje klasifikuojama kavos žaliava (uo-
gos, sveikos pupel�s), kava, iš kurios pašalintas kofeinas, skrudinta 
kava, malta ar nemalta, kavos išraižos ir luobel�s, kavos pakaitalai, 
turintys bet kok� kiek� kavos.  

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojamas kavos vaškas (1521 
pozicija), kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai (kartais vadinami 
tirpia kava) (2101 pozicija), kofeinas, kavos sud�tyje esantis alkaloi-
das (2939 pozicija).  

0902 pozicijoje klasifikuojamos �vairios arbatos r�šys, gautos iš 
Thea genties kr�m�, t. y. žalioji, juodoji ir kitos fermentuotos arbatos. 
Jos gali b�ti aromatizuotos pridedant eterini� aliej� ar �vairi� kit� 



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

39 

aromatini� augal� arba vaisi� dali�. Šioje pozicijoje taip pat klasifi-
kuojama arbata be kofeino.  

0902 pozicijoje neklasifikuojami produktai, gauti ne iš Thea 
genties kr�m�, bet kartais vadinami „arbatomis“, pavyzdžiui:  

- mat� (Paragvajaus arbata) (0903 pozicija); 
- produktai, naudojami augaliniams užpilams arba augalin�ms 

„arbatoms“ paruošti (0813, 0909, 1211 arba 2106 pozicijos); 
- ženšenio „arbata“ (ženšenio ekstrakto ir laktoz�s ar gliukoz�s 

mišinys) (2106 pozicija). 
0904 pozicijoje klasifikuojami Piper genties pipirai, džiovintos 

paprikos arba pimentos vaisiai, gr�sti, malti arba ne. Ta	iau šioje po-
zicijoje neklasifikuojami negr�sti ir nemalti švieži paprikos ir pimen-
tos vaisiai (0709 pozicija).  

Vanil� klasifikuojama 0905 pozicijoje, cinamono žiev� ir žiedai – 
0906 pozicijoje, gvazdik�liai – 0907 pozicijoje, muskatai, meisas 
(mace) ir kardamonas – 0908 pozicijoje, anyžin�s ožiažol�s, žvaigž-
danyži� (badijon�), pankolio, kalendr�, kmyn� arba paprast�j� kmyn� 
s�klos, kadagi� uogos – 0909 pozicijoje, o imbieras, šafranas, ciberžo-
l�, 	iobreliai, laur� lapai, karis ir kiti prieskoniai – 0910 pozicijoje.  

Produkt�, klasifikuojam� 0904–0910 pozicijoje, mišiniai, kai at-
skiros mišinio sud�tin�s dalys priskiriamos skirtingoms pozicijoms, 
klasifikuojami vadovaujantis šio skirsnio 1 pastaba.  

 
 
2.6. Javai (10 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami tik jav� gr�dai, �skaitant gr�dus, 

pateikiamus jav� p�duose arba varpose ir burbuol�se. Jav�, nupjaut� 
prieš jiems subrstant, gr�dai su luobel�mis klasifikuojami kartu su 
paprastais gr�dais. Švieži javai (išskyrus cukrinius kukur�zus, klasifi-
kuojamus 7 skirsnyje), neatsižvelgiant � tai, ar jie tinka vartoti kaip 
daržov�s, taip pat klasifikuojami šiame skirsnyje. 

Ryžiai klasifikuojami 1006 pozicijoje net ir tada, jeigu jie yra 
lukštenti, nulukštenti, poliruoti, glaz�ruoti, plikyti arba skaldyti, bet 
neapdoroti kitu b�du. Ryži� r�šys, apdorotos naudojant procesus, ge-
rokai pakei	ian	ius gr�do strukt�r�, šioje pozicijoje neklasifikuoja-
mos. Apvirti ryžiai, kuriems priskiriami išvirti arba iš dalies išvirti ir 
paskui dehidratuoti apdoroti ryži� gr�dai, klasifikuojami 1904 pozici-
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joje. Iš dalies išvirti ryžiai paruošiami vartoti per 5–12 minu	i�, o vir-
tus ryžius prieš vartojant tereikia pamerkti � vanden� ir užvirinti. Išp�s-
ti ryžiai, gauti naudojant brinkinimo proces� ir paruošti vartoti, taip 
pat klasifikuojami 1904 pozicijoje. 

Ta	iau kiti gr�dai neklasifikuojami šiame skirsnyje, jeigu jie yra 
lukštenti arba apdoroti kitu b�du, pavyzdžiui, traiškyti, perdirbti � 
dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti. 

 
 
2.7. Malybos produkcija; salyklas; krakmolas;  
inulinas; kvieèiø glitimas (11 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami jav�, klasifikuojam� 10 skirsny-

je, ir cukrini� kukur�z�, klasifikuojam� 7 skirsnyje, malybos produk-
tai: miltai, kruopos, rupiniai, granul�s, taip pat jav� gr�dai, apdoroti 
kitais b�dais (pavyzdžiui, traiškyti, perdirbti � dribsnius, gludinti, 
skaldyti arba smulkinti). Ta	iau malybos atliekos klasifikuojamos 
2302 pozicijoje.  

�ia klasifikuojami produktai (miltai, rupiniai ir milteliai), gauti iš 
kituose skirsniuose klasifikuojam� žaliav� (džiovint� ankštini� daržo-
vi�, priskiriam� 0713 pozicijai, bulvi�, vaisi� ir kt.).  

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojamas krakmolas, salyklas, inu-
linas bei kvie	i� glitimas. 

11 skirsnyje neklasifikuojama:  
� skrudintas salyklas, fasuotas kaip kavos pakaitalas (0901 arba 

2101 pozicija); 
� jav� luobel�s (1213 pozicija); 
� paruošti vartoti miltai, rupiniai ir krakmolas, klasifikuojami 

1901 pozicijoje; 
� tapijoka (1903 pozicija); 
� išp�sti ryžiai, kukur�z� dribsniai ir panaš�s produktai, gauti 

brinkinimo arba skrudinimo b�du, bei virti ir išdžiovinti apdo-
rot� kvie	i� gr�dai (1904 pozicija); 

� paruoštos vartoti arba konservuotos daržov�s, klasifikuojamos 
2001, 2004 ir 2005 pozicijose; 

� jav� arba ankštini� augal� sijojimo, malybos arba kitokio ap-
dorojimo metu susidariusios atliekos (2302 pozicija); 



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

41 

� farmacijos produktai (30 skirsnis); 
� 33 skirsnyje klasifikuojami produktai (33 skirsnio 2 ir 3 pas-

tabos). 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- skrudintas salyklas, fasuotas kaip kavos pakaitalas (0901 arba 

2101 pozicijos); 
- paruošti vartoti miltai (1901 pozicija); 
- kukur�z� dribsniai ar kiti produktai, klasifikuojami 1901 pozici-

joje; 
- daržov�s, paruoštos vartoti arba konservuotos, klasifikuojamos 

2001, 2004 arba 2005 pozicijose; 
- farmacijos produktai (30 skirsnis); 
- krakmolai, naudojami kaip parfumerijos, kosmetikos arba tuale-

tiniai preparatai (33 skirsnis).  
2 pastaboje nurodoma, kaip klasifikuojami jav� malybos produk-

tai pagal krakmol�, peln� kiek� bei išsisijojim� per siet�, kurio aku	i� 
dydis yra 315 ir 500 mikron�.  

3 pastaboje išaiškinami terminai „kruopos“ ir „rupiniai“. Vado-
vaujantis 10 ir 11 skirsni� pastabomis pateiksime gr�d� ir kruop� kla-
sifikavim�. 10 skirsnio 1 (a) pastaba nurodo, kad produktai, nurodyti 
šio skirsnio pozicijose, turi b�ti klasifikuojami šiose pozicijose, jeigu 
jie pateikiami gr�d� pavidalu, �skaitant varpas, burbuoles ir augal� 
stiebus su gr�dais, o 1 (b) pastaba nurodo, kad šiame skirsnyje nekla-
sifikuojami lukštenti arba kitu b�du apdoroti gr�dai. Vadinasi, grikiai 
su lukštu turi b�ti klasifikuojami 1008 pozicijoje. 11 skirsnio 3 pasta-
ba nurodo, kad terminai „kruopos“ ir „rupiniai“ �vardija produktus, 
gautus smulkinant jav� gr�dus, iš kuri� (a) kukur�z� atveju ne mažiau 
kaip 95 proc. mas�s išsisijoja per metalin�s vielos audinio siet�, kurio 
aku	i� dydis – 2 mm; (b) kit� jav� produkt� atveju ne mažiau kaip 95 
proc. mas�s išsisijoja per metalin�s vielos audinio siet�, kurio aku	i� 
dydis – 1,25 mm. Taigi griki� kruopos, norint, kad jos b�t� klasifikuo-
jamos 1103 pozicijoje, grikiai turi b�ti smulkinti. Tuo tarpu neskaldy-
tos griki� kruopos turi b�ti klasifikuojamos 1104 pozicijoje, kurioje 
klasifikuojami jav� gr�dai, apdoroti kitais b�dais (pavyzdžiui, lukš-
tenti, traiškyti, perdirbti � dribsnius, gludinti, pjaustyti arba smulkinti).  

1105 pozicijoje klasifikuojami bulvi� miltai, rupiniai, milteliai, 
dribsniai ir granul�s. Šioje pozicijoje klasifikuojami produktai gali 
b�ti pagerinti pridedant labai nedidelius kiekius antioksidant�, emul-
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sikli� arba vitamin�. Ta	iau 1105 pozicijoje neklasifikuojami produk-
tai, � kuriuos prid�ta kit� medžiag�, suteikian	i� jiems bulvi� produk-
t� savybes. 

Šioje pozicijoje taip pat neklasifikuojama:  
- bulv�s, kurios buvo paprastai išdžiovintos, toliau j� neapdoro-

jant (0712 pozicija); 
- bulvi� krakmolas (1108 pozicija); 
- tapijokos pakaitalai, pagaminti iš bulvi� krakmolo (1903 po-

zicija). 
1106 pozicijoje klasifikuojama: 
� džiovint� ankštini� daržovi�, klasifikuojam� 0713 pozicijoje, 

miltai, rupiniai ir milteliai – tai žirni�, pupeli� ar lši� miltai, 
kurie dažniausiai naudojami sriuboms ar tyr�ms gaminti; 

� sago palmi� šerdži� arba šakniavaisi� ar gumbavaisi�, klasifi-
kuojam� 0714 pozicijoje, miltai; 

� produkt�, klasifikuojam� 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milte-
liai – pagrindiniai vaisiai, iš kuri� gaminami miltai yra kaštai-
niai, migdolai, datul�s, bananai, kokosai ir pan.  

11 skirsnyje taip pat klasifikuojamas neskrudintas ir skrudintas 
salyklas (1107 pozicija), krakmolas ir inulinas (1108 pozicija) bei 
kvie	i� glitimas, džiovintas arba nedžiovintas (*).  

 
 
2.8. Gaminiai iš javø, miltø, krakmolo; miltiniai 
konditerijos gaminiai (19 skirsnis)  
 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- maisto produktai, kuri� sud�tyje yra daugiau kaip 20 proc. ma-

s�s dešros, m�sos, m�sos subprodukt�, kraujo, žuv� arba v�žia-
gyvi�, moliusk� ar kit� vandens bestuburi� arba �vairi� ši� pro-
dukt� kombinacij� (derini�) (16 skirsnis), išskyrus �darytus ga-
minius, klasifikuojamus 1902 pozicijoje; 

- sausainiai ir kiti produktai, pagaminti iš milt� arba iš krakmolo, 
specialiai skirti gyv�nams šerti (2309 pozicija); 

- medikamentai arba kiti produktai, klasifikuojami 30 skirsnyje. 
2 ir 4 pastabose aiškinamos s�vokos „kruopos“, „miltai“, „rupi-

niai“ ir „paruošti kitu b�du“. 
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1901 pozicijoje klasifikuojamas salyklo ekstraktas, gaminiai iš 
milt�, kruop�, rupini�, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kuri� sud�ty-
je n�ra kakavos arba kuri� sud�tyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 
40 proc. mas�s; maisto produktai iš preki�, klasifikuojam� 0401–0404 
pozicijose, kuri� sud�tyje n�ra kakavos arba kuri� sud�tyje esanti ka-
kava sudaro mažiau kaip 5 proc. mas�s. Šioje pozicijoje klasifikuoja-
mi maisto produktai vaikams, supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas 
pakuotes, mišiniai ir tešlos, skirtos gaminiams, klasifikuojamiems 
1905 pozicijoje, ir kiti produktai. 

Reikia atsiminti, kad salyklo ekstraktas paprastai vartojamas vai-
k� maisto produktams ir kulinarijos gaminiams paruošti. Ta	iau kai 
kurie cukriniai konditerijos gaminiai, kuri� sud�tyje yra salyklo ekst-
rakto, klasifikuojami 1704 pozicijoje, o alus ir kiti g�rimai, pagaminti 
iš salyklo, klasifikuojami 22 skirsnyje.  

Kiti produktai, klasifikuojami 1901 pozicijoje, paprastai vartoja-
mi vaik� maistui, diabetik� produktams, pyragai	iams, pyragams arba 
kremams gaminti. Tai gal�t� b�ti pusgaminiai, skirti maisto pramonei, 
pavyzdžiui, paruošta tešla duonai, paruošti mišiniai led� gamybai. 
Produktai klasifikuojami šioje pozicijoje pagal j� tolesn� panaudojim�. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- milt� mišiniai, kurie toliau nebuvo apdoroti (11 skirsnis); 
- pasta ir kuskusas (1902 pozicija); 
- tapijoka (1903 pozicija); 
- padažai ir j� pusgaminiai (2103 pozicija); 
- sriubos, sultiniai bei homogenizuoti sud�tiniai maisto produk-

tai (2104 pozicija); 
- vis� r�ši� ledai (2105 pozicija); 
- g�rimai (22 skirsnis). 
1902 pozicijoje klasifikuojami tešlos gaminiai, pavyzdžiui, maka-

ronai, ravioli, kaneoli, kold�nai, virti arba nevirti, �daryti arba ne�dary-
ti. Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojamas kuskusas, paruoštas arba 
neparuoštas vartoti. 

1903 pozicijoje klasifikuojami maisto produktai, pagaminti iš 
manijoko krakmolo (tapijoka), sago krakmolo (sagas), bulvi� krakmo-
lo (farinoka, bulvi� tapijoka, bulvi� sagas) ar iš panaši� krakmol� 
(maranta, salepas, kasava ir kt.). Šie produktai rinkoje pateikiami 
dribsni�, gr�deli�, žirneli�, išsij�, s�kl� arba panašiu pavidalu. Jie 
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naudojami sriuboms, pudingams arba dietiniams maisto produktams 
gaminti. 

1904 pozicijoje klasifikuojami dviej� r�ši� gaminiai: 
- paruošti maisto produktai, pagaminti išpu	iant arba skrudinant 

gr�dus ar jav� gr�d� produktus (pavyzdžiui, kukur�z� dribs-
nius); 

- paruošti maisto produktai, turintys gr�d�, dribsni� arba kitaip 
apdorot� gr�d� pavidal� (išskyrus miltus ir rupinius), apvirti 
arba paruošti kitu b�du, nenurodyti kitoje vietoje. 

Pirmajai produkt� grupei priskiriami �vair�s maisto produktai, 
pagaminti iš jav� gr�d�, kurie pasidaro trašk�s juos išp�tus ar paskru-
dinus. Jie dažniausiai vartojami kaip pusry	i� maistas. � šiuos produk-
tus gali b�ti prid�ta druskos, cukraus, melasos, salyklo ekstrakto, vai-
si� arba kakavos (šio skirsnio 3 pastaba).  

Antrajai produkt� grupei priskiriami apvirti arba kitu b�du pa-
ruošti jav� gr�dai. Taigi šiai grupei priskiriami, pavyzdžiui, ryžiai, 
išvirti arba apvirti ir paskui dehidratuoti. Taip paruošti ryžiai labai 
greitai išverda. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojami: 
- paruošti gr�dai su cukraus apvalkalu arba kitu b�du pasaldinti 

tokiu cukraus kiekiu, d�l kurio laikytini konditerijos gaminiais 
iš cukraus (1704 pozicija); 

- produktai, kuri� sud�tyje esanti kakava sudaro daugiau kaip 6 
proc. mas�s, arba produktai, padengti šokoladu arba kitais 
maisto produktais, turin	iais kakavos ir klasifikuojamais 1806 
pozicijoje. 

Paskutin� šio skirsnio pozicija – 1905. Joje klasifikuojama duona, 
konditerijos dirbiniai, pyragai	iai, sausainiai ir kiti duonos dirbiniai, 
kuri� sud�tyje yra arba n�ra kakavos. Šioje pozicijoje taip pat klasifi-
kuojami vafliai, vaist� kapsul�s, ryži� popierius, ostijos ir panaš�s 
produktai. 

1905 10 subpozicijoje klasifikuojama gruzdanti duonel�, kuri 
gaminama iš tešlos ir mieli�. Joje yra nedidelis kiekis vandens. Duo-
nel� vartojama kaip dietinis produktas. 

1905 20 subpozicijoje klasifikuojama imbiero duona ir panaš�s 
produktai, pagaminti iš milt�, medaus ir �vairi� prieskoni� (meduo-
liai). 
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1905 30 subpozicijoje klasifikuojami sald�s sausainiai ir vafliai. 
Reikia atkreipti d�mes�, kad tarp s�vok� „sald�s sausainiai“ ir „vaf-
liai“ yra kabliataškis. Tai reiškia, kad šioje subpozicijoje turi b�ti kla-
sifikuojami vis� r�ši� vafliai, ta	iau 	ia negalima klasifikuoti vis� 
r�ši� sausaini�, o tik saldžius sausainius. 

1905 40 subpozicijoje klasifikuojami dži�v�siai, kepinta duona ir 
panaš�s kepinti dirbiniai. Jie gali b�ti kepinti riebaluose, o j� sud�tyje 
gali b�ti kiaušini� ir cukraus. 

Paskutin�je šios pozicijos subpozicijoje klasifikuojama: 
- paprasta duona, duona diabetikams;  
- pyragai	iai ir konditerijos gaminiai iš milt�, krakmolo, svies-

to, cukraus, pieno, kiaušini�, grietin�l�s, šokolado, medaus, 
kavos, vaisi�, konjako, s�rio, m�sos, žuvies ar prieskoni�; 

- morengai iš kiaušini� ir cukraus; 
- lietiniai ir blynai; 
- paprasti sausainiai su arba be saldikli�, kuri� sud�tyje yra di-

deli kiekiai riebal�, �skaitant trapu	ius ir panašius dirbinius; 
- s�r�s sausainiai ir sausainiai su prieskoniais, vartojami užkan-

dai; 
- picos; 
- trašk�s maisto produktai, pagaminti iš tešlos su prieskoniais, 

pavyzdžiui, su s�riu, kepti augaliniuose riebaluose ir paruošti 
vartoti; 

- ostijos ir vafliai, vartojami religin�se apeigose; 
- kapsul�s, vartojamos farmacijos pramon�je; 
- popierius, pagamintas iš plon� lakšt� iš išdžiovint� milt�, var-

tojamas kulinariniams dirbiniams vynioti, pavyzdžiui, nugos. 
1905 pozicija, o ypa	 1905 90 subpozicija, yra labai didel�s apim-

ties. Tai tokia pozicija, kuri� dauguma šali� nor�t� detalizuoti.  
 
 
2.9. Aliejiniø kultûrø sëklos ir vaisiai; ávairûs grûdai,  
sëklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonëje ir  
medicinoje; šiaudai ir pašarai (12 skirsnis) 
 
 
1201–1207 pozicijose klasifikuojamos s�klos ir vaisiai, naudo-

jami maistiniams arba pramoniniams aliejams arba riebalams ekstra-
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huoti (spaudžiant arba naudojant tirpiklius), neatsižvelgiant � tai, ar jie 
skirti šiam tikslui, s�jai ar kitiems tikslams. Tai sojos pupel�s, žem�s 
riešutai, kopra, lin� s�menys, raps� arba rapsiuk� s�klos, saul�gr�ž� 
s�klos, palmi� riešutai ir branduoliai, medviln�s s�klos, ricinmedžio, 
sezamo, garsty	i�, dygmino, aguon�, taukmedžio ir kitos s�klos.  

Ta	iau šiose pozicijose neklasifikuojama:  
- produktai, klasifikuojami 0801 arba 0802 pozicijose;  
- alyvos (7 arba 20 skirsnis) arba tam tikros s�klos arba vaisiai, iš 

kuri� gali b�ti gaunamas aliejus, ta	iau jie dažniausiai naudoja-
mi kitais tikslais;  

- abrikos�, persik� arba slyv� kauliukai (1212 pozicija);  
- kakavos pupel�s (1801 pozicija).  
1201–1207 pozicijose klasifikuojamos s�klos ir vaisiai gali b�ti 

sveiki, smulkinti, gr�sti, lukštenti arba gliaudyti. Jie taip pat gali b�ti 
paveikti vidutinio intensyvumo šiluma, paprastai siekiant j� geresnio 
išsilaikymo (pavyzdžiui, dezaktyvuojant lipolitinius fermentus (enzi-
mus) ir pašalinant dal� dr�gm�s), kartumo pašalinimo arba naudojimo 
patogumo. Ta	iau toks apdorojimas leidžiamas tik tuomet, jeigu jis 
nepakei	ia s�kl� ir vaisi� kaip nat�rali� produkt� savybi�.  

Šioje pozicijoje neklasifikuojamos kietos atliekos, susidariusios 
ekstrahuojant augalin� aliej� iš kult�r� s�kl� arba vaisi� (�skaitant mil-
tus ir rupinius, iš kuri� pašalinti riebalai) (2304, 2305 arba 2306 pozi-
cijos).  

1208 pozicijoje klasifikuojami miltai arba rupiniai, iš kuri� nepa-
šalinti arba iš dalies pašalinti riebalai, gauti malant aliejini� kult�r� 
s�klas arba vaisius, klasifikuojamus 1201–1207 pozicijose. Joje taip 
pat klasifikuojami miltai ir rupiniai, iš kuri� pašalinti riebalai, ir iš 
naujo visai arba iš dalies prisotinti juose anks	iau buvusiais aliejais 
(šio skirsnio 2 pastaba).  

1209 pozicijoje klasifikuojamos visos s�klos, vaisiai ir sporos, 
tinkami s�ti. Šie produktai 	ia klasifikuojami net ir tada, kai jie jau 
n�ra daig�s. Tai runkeli�, pašarini� augal�, žolini� augal�, daržovi� ir 
pan. s�klos.  

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojama:  
- grybiena (0602 pozicija);  
- ankštin�s daržov�s ir cukriniai kukur�zai (7 skirsnis);  
- 8 skirsnyje klasifikuojami vaisiai;  
- prieskoniai ir kiti 9 skirsnyje klasifikuojami produktai;  
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- jav� gr�dai (10 skirsnis);  
- aliejini� kult�r� s�klos ir vaisiai, klasifikuojami 1201–1207 po-

zicijose. 
Reikia išsiaiškinti moli�g� s�kl� klasifikavim� (*). Aliejini� kul-

t�r� moli�g� s�klos, dagios ar ne, klasifikuojamos 1207 99 subpozici-
joje; moli�g�, naudojam� kaip daržov�s, daigios s�klos klasifikuoja-
mos 1209 99 99 subpozicijoje, o valgomosios, nedaigios moli�g� s�k-
los – 1212 99 70 subpozicijoje.  

1210 pozicijoje klasifikuojami apyni� spurgai, lupulinas, o 1211 
pozicijoje klasifikuojami augaliniai produktai, kurie dažniausiai nau-
dojami parfumerijoje, farmacijoje, medicinoje arba kaip insekticidai, 
fungicidai, parazit� naikinimo priemon�s ar panašiai. Jie gali tur�ti 
sveik� augal�, saman� arba kerpi� pavidal�. Reikia pabr�žti, kad šioje 
pozicijoje neklasifikuojama:  

- augaliniai produktai, tiksliau aprašyti kitose nomenklat�ros po-
zicijose, net ir tada, jeigu jie tinka naudoti parfumerijoje, farmacijoje 
ir kt., pavyzdžiui, citrusini� vaisi� žievel�s (0814 pozicija);  

- vanil�, gvazdik�liai ir kiti produktai, klasifikuojami 9 skirsnyje;  
- apyni� spurgai (1210 pozicija);  
- tr�kažol�s šaknys, klasifikuojamos 1212 pozicijoje;  
- gamtin�s dervos, sakai, lipai ir kt. (1301 pozicija).  
Reikia pasakyti, kad tam tikr� r�ši� augalai arba augal� dalys 

(�skaitant s�klas arba vaisius), klasifikuojami šioje pozicijoje, gali b�ti 
sufasuoti (pavyzdžiui, � maišelius) ir naudojami augaliniams užpilams 
arba augalin�ms „arbatoms“ paruošti. Tokie produktai, sudaryti iš vie-
nos r�šies augal� ar augal� dali� (pavyzdžiui, pipirm�	i� arbata), taip 
pat klasifikuojami šioje pozicijoje. Ta	iau šioje pozicijoje neklasifi-
kuojami tokie produktai, kurie yra sudaryti iš skirting� r�ši� augal� 
arba augal� dali�, klasifikuojam� kitose pozicijose, taip pat sudaryti iš 
vienos arba skirting� r�ši� augal� arba augal� dali�, sumaišyt� su ki-
tomis medžiagomis, pavyzdžiui, su vienu ar keliais augal� ekstraktais 
(2106 pozicija).  

Taip pat reikia pasakyti, kad pagal konkret� atvej� 3003, 3004, 
3303–3307 arba 3808 pozicijose klasifikuojami šie produktai:  

� produktai, nesumaišyti, bet sufasuoti išmatuotomis doz�mis � 
pakuotes, skirtas mažmeninei prekybai, naudojami terapijoje 
arba profilaktikoje, taip pat sufasuoti mažmeninei prekybai, 
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kaip parfumerijos produktai arba kaip insekticidai, fungicidai 
ar panaš�s produktai; 

� produktai, sumaišyti ir skirti naudoti tais pa	iais nurodytais 
tikslais.  

Šios pozicijos SS paaiškinimuose pateiktas produkt�, klasifikuo-
jam� 1211 pozicijoje, s�rašas (2 priedas).  

1212 pozicijoje klasifikuojami saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, 
j�riniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukra-
nendr�s, švieži, šaldyti arba sušaldyti; vaisi� kauliukai ir branduoliai, 
taip pat kiti augaliniai produktai, dažniausiai vartojami žmoni� mais-
tui, nenurodyti kitoje vietoje. 12 skirsnio 5 pastaboje nurodyta, kad 
terminu „j�riniai vandens augalai ir kiti dumbliai“ ne�vardijama:  

- negyvi vienal�s	iai mikroorganizmai (2102 pozicija); 
- mikroorganizm� kult�ros, klasifikuojamos 3002 pozicijoje; 
- tr�šos, klasifikuojamos 3101 arba 3105 pozicijoje.  
Šioje pozicijoje klasifikuojami visi, valgomi ir nevalgomi, j�ri-

niai vandens augalai ir kiti dumbliai, kurie naudojami �vairiais tikslais 
(pavyzdžiui, kaip farmacijos produktai, kosmetikoje, žmoni� maistui, 
gyvuli� pašarui ar tr�šoms). Jie gali b�ti švieži, šaldyti, sušaldyti, 
džiovinti arba malti.  

1213 pozicijoje klasifikuojami jav� šiaudai ir pelai, neapdoroti, 
kapoti arba nekapoti, smulkinti arba nesmulkinti, presuoti arba nepre-
suoti, granuliuoti arba ne. Ta	iau joje neklasifikuojami valyti, balinti 
arba džiovinti šiaudai (1401 pozicija).  

1214 pozicijoje klasifikuojami šakniavaisiniai griež	iai, pašari-
niai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, liucerna, dobilai, paša-
riniai kop�stai, lubinai, vikiai ir panaš�s pašariniai produktai, granu-
liuoti arba negranuliuoti.  

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
� morkos, klasifikuojamos 0706 pozicijoje; 
� jav� šiaudai ir pelai (1213 pozicija); 
� augaliniai produktai, kurie, nors yra naudojami gyvuli� paša-

rui, n�ra specialiai auginami šiuo tikslu, pavyzdžiui, burok�, 
mork� ir kukur�z� lapai (2308 pozicija); 

� specialiai paruošti produktai, naudojami gyv�nams šerti (pa-
vyzdžiui, pasaldintas pašaras) (2309 pozicija).  
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2.10. Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalø syvai bei 
ekstraktai (13 skirsnis) 
 
Skirsnio pastaboje nurodyta, kas neklasifikuojama šioje pozici-

joje, tod�l reikia atidžiai j� išnagrin�ti.  
1301 pozicijoje klasifikuojamas šelakas ir kitos gamtin�s dervos, 

sakai, lipai ir aliejingos dervos (oleorezinai). Jie gali b�ti neapdoroti, 
plauti, išgryninti, balinti, gr�sti arba sumalti � miltelius. Ta	iau jie ne-
klasifikuojami šioje pozicijoje, jei buvo apdoroti naudojant, pavyz-
džiui, tokius procesus kaip apdorojimas vandeniu esant padidintam 
sl�giui (dervos padaromos tirpios vandenyje – 1302 pozicija), apdoro-
jimas mineralin�mis r�gštimis (3506 pozicija) arba šiluma (dervos 
padaromos tirpios dži�stan	iuose aliejuose (3806 pozicija).  

1301 pozicijoje neklasifikuojama:  
- gintaras (2530 pozicija); 
- medikamentai, kuri� sud�tyje yra gamtini� balzam�, ir vartoti 

paruošti �vairi� r�ši� medikamentai, vadinami balzamais 
(3003 arba 3004 pozicijos); 

- šelako dažai – dažioji medžiaga, ekstrahuota iš šelako (3203 
pozicija); 

- rezinoidai (3301 pozicija); 
- Talo alyva (kartais vadinama „skyst�ja kanifolija“) (3803 po-

zicija); 
- terpentino spiritai (3805 pozicija); 
- kanifolija, kanifolijos r�gštys, kanifolijos spiritas, alyvos ir 

pan. (38 skirsnis). 
1302 pozicijoje klasifikuojami augal� syvai ir ekstraktai; pektino 

medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalin�s gleiv�s bei 
tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti.  

Augal� syvai paprastai b�na sutirštinti arba sukietinti. Ekstraktai 
gali b�ti skysti, pastos pavidalo arba kieti. Tinkt�ros yra ekstraktai, 
kurie teb�ra ištirpinti etilo alkoholyje, naudotame jiems ekstrahuoti.  

Pektino medžiagos – tai polisacharidai, kuri� pagrindin strukt�r� 
sudaro poligalakturono r�gštys. Pektinatai – tai pektinato r�gš	i� 
druskos, o pektatai – tai pektino r�gš	i� druskos.  

Agaras ir kitos augalin�s gleiv�s bei tirštikliai brinksta šaltame 
vandenyje ir tirpsta karštame vandenyje, o atšaldytos sudaro vienalyt 
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drebu	i� pavidalo mas. Jie naudojami kaip želatinos pakaitalai gami-
nant maisto produktus, tekstilin�s arba popierin�s tvarsliavos gamybo-
je, tam tikriems skys	iams nuskaidrinti, bakterij� kult�roms auginti, 
farmacijoje ir kosmetikos preparat� gamyboje. Svarbiausi iš j� yra 
agaras, saldžiavaisio pupmedžio vaisi� miltai ir karageninas.  

 
 
2.11. Augalinës pynimo medþiagos; augaliniai 
produktai, nenurodyti kitoje vietoje (14 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
� augalin�s medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, 

daugiausia tinkamos naudoti pynimui (pavyzdžiui, bambukai, 
rotangai, nendr�s, meldai, gluosni�, karkl� arba žilvi	i� vyte-
l�s, rafija, valyti, balinti arba dažyti jav� šiaudai bei liep� kar-
nos (1401 pozicija)), šluot� arba šepe	i� gamybai (pavyz-
džiui, ryži� šluotel�s, karklinis sorgas, piasava, varpu	io šak-
nys (1403 pozicija)), išklojimui arba kimšimui (pavyzdžiui, 
kapokas, augaliniai plaukai ir andrai (1402 pozicija)); 

� s�klos, kauliukai, kevalai ir riešutai, tinkami raižybai, sag� ir 
kit� smulki� galanterijos dirbini� gamybai (1404 pozicija); 

� kiti augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje (pavyz-
džiui, neapdorotos augalin�s medžiagos, daugiausia naudoja-
mos dažymui arba rauginimui, medviln�s p�kai, espartas, 
ši�ruokl�s (liufos), korozo miltai, kerp�s, japoniškasis ryžinis 
popierius, Betelio lapai, sapindo uogos arba s�klos (1404 po-
zicija)). 

 
 
 
Uþduotys 
 

1. Ar pievagrybis (1 cm) klasifikuojamas 6 skirsnyje? 
2. Ar džiovintos smulkintos saldžiosios paprikos klasifikuojamos 7 

skirsnyje?  
3. Kur klasifikuojama florist� pagaminta puokšt� keramin�je vazoje? 
4. Kur klasifikuojamas žydintis hiacintas vazon�lyje? 
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5. Kur klasifikuojamas balt�j�, kvepian�i�j� ir juod�j� pipir� miši-
nys? 

6. Kur klasifikuojami skaldyti ryžiai? 
7. Ar paruoštas milt� mišinys blynams gali b�ti klasifikuojamas 11 

skirsnyje? 
8. Ar vanil� (augalinis produktas) gal�t� b�ti klasifikuojama 12 

skirsnyje? 
9. Ar opijaus ekstraktas klasifikuojamas 13 skirsnyje? 
10. Ar apdoroti riešut� kevalai gali b�ti klasifikuojami 14 skirsnyje? 
 
 

 
 

3. Gyvûniniai arba augaliniai riebalai ir  
aliejus (III skyrius, 15 skirsnis) 

 
Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
� gyv�niniai arba augaliniai riebalai ir aliejus, �skaitant neapdo-

rotus, išgrynintuosius ar rafinuotuosius arba apdorotus kitais 
b�dais (pavyzdžiui, kaitintus, sulfonintus arba sukietintus); 

� kai kurie produktai, gauti iš riebal� arba aliejaus, �skaitant j� 
skilimo produktus (pavyzdžiui, neapdorot� glicerol�); 

� produktai, kuriuos daugiausia sudaro maistiniai riebalai ir 
aliejus (pavyzdžiui, margarinas); 

� gyv�ninis arba augalinis vaškas; 
� atliekos, susidariusios riebal� medžiag� arba gyv�ninio ar au-

galinio vaško apdorojimo metu. 
Vadovaujantis skirsnio 1 pastaba, šiame skirsnyje neklasifikuo-

jama: 
- kiauliniai riebalai be liesos m�sos ir namini� paukš	i� taukai, 

nelydyti ar kitu b�du neekstrahuoti, klasifikuojami 0209 pozi-
cijoje; 

- sviestas ir kiti iš pieno gauti riebalai bei aliejus (0405 pozici-
ja); pieno pastos, klasifikuojamos 0405 pozicijoje; 

- kakavos sviestas, riebalai ir aliejus (1804 pozicija); 
- spirgu	iai (2301 pozicija); išspaudos, likusios išspaudus aliej� 

(2304–2306 pozicijos); 
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- riebal� r�gštys, r�gštieji rafinuoti aliejai, riebal� alkoholiai, 
glicerolis (išskyrus neapdorot� glicerol�), paruošti vaškai, me-
dikamentai, dažai, lakai, muilas, parfumerijos, kosmetikos ar-
ba tualetiniai preparatai, sulfoninti aliejai arba kitos prek�s, 
klasifikuojamos VI skyriuje; 

- faktisas, gautas iš aliej� (4002 pozicija). 
Gyv�niniai arba augaliniai riebalai ir aliejus yra glicerolio ir rie-

bal� r�gš	i� (pavyzdžiui, palmitino, stearino ir oleino r�gš	i�) este-
riai, išskyrus spermaceto ir simondsij� aliej�.  

Paveikus esterius, sudaran	ius triglicerid� riebalus, perkaitintu 
garu, praskiestomis r�gštimis, fermentais arba katalizatoriais, juos ga-
lima suskaldyti � glicerol� ir riebal� r�gš	i� šarmines druskas (muilus).  

1504 ir 1506–1515 pozicijose taip pat klasifikuojamos riebal� ir 
aliejaus frakcijos. Pagrindiniai metodai, taikomi frakcionavimui, yra 
šie:  

� sausas frakcionavimas, kuris apima spaudim�, dekantavim�, 
iššaldym� ir filtravim�; 

� skystinis frakcionavimas; 
� frakcionavimas su paviršinio aktyvumo medžiagomis.  
Frakcionavimas nepakei	ia riebal� arba aliejaus chemin�s struk-

t�ros. 
Vadovaujantis 15 skirsnio 1 pastaboje nurodytomis išimtimis, au-

galiniai arba gyv�niniai riebalai ir aliejai bei j� frakcijos klasifikuoja-
mi šiame skirsnyje neatsižvelgiant � tai, ar jie vartojami kaip maisto 
produktai, ar techniniais arba pramoniniais tikslais (pavyzdžiui, muilo, 
žvaki�, tepal�, lak� ar daž� gamyboje).  

Augalin� arba gyv�nin� vašk� daugiausia sudaro tam tikr� aukš-
tesni�j� riebal� r�gš	i� (palmitino, cerotino, miristino) ir tam tikr� 
alkoholi� (pavyzdžiui, cetilo), išskyrus glicerol�, esteriai. Hidrolizi-
namas šis vaškas neišskiria glicerolio, o kaitinamas neskleidžia aitraus 
riebalams b�dingo kvapo ir neapkarsta. Vaškas dažniausiai yra kietes-
nis už riebalus.  

Šio skirsnio 1507–1515 pozicijose klasifikuojami atskiri (t. y. ne-
sumaišyti su kitos prigimties riebalais arba aliejumi), nelak�s, rafinuo-
ti arba nerafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti augaliniai riebalai ir 
aliejus. Jose klasifikuojami riebalai ir aliejus dažniausiai gaunami iš 
1201–1207 pozicijose klasifikuojam� kult�r� s�kl� ir vaisi�, bet taip 
pat gali b�ti gaunami iš augalini� medžiag�, klasifikuojam� kitoje 
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vietoje (pavyzdžiui, alyv� aliejus, aliejus, gautas iš 1212 pozicijoje 
klasifikuojam� persik�, abrikos� arba slyv� kauliuk�, aliejus, gautas 
iš 0802 pozicijoje klasifikuojam� migdol�, graikini� riešut�, pistacij� 
ir kt., aliejus, gautas iš jav� daig�).  

1516–1518 pozicijose klasifikuojami maistiniai ir nemaistiniai 
mišiniai ar gaminiai, taip pat chemiškai modifikuoti augaliniai riebalai 
ir aliejus. 1517 pozicijoje klasifikuojamas margarinas ir kiti �vairi� 
šiame skirsnyje klasifikuojam� gyv�nini� ar augalini� riebal� miši-
niai. Pagrindiniai šioje pozicijoje klasifikuojami produktai: 

- margarinas (išskyrus skyst�j� margarin�) – t. y. plastiška, 
dažniausiai gelsvos spalvos mas�, gaunama iš gyv�nini� arba 
augalini� riebal� ar aliejaus mišini�. Tai „vanduo – riebaluo-
se“ r�šies emulsija, dažniausiai gaminama taip, kad pagal iš-
vaizd�, konsistencij�, spalv� ir kt. b�t� panaši � sviest�. 

- gyv�nini� arba augalini� riebal�, aliej� bei frakcij� mišiniai, 
pavyzdžiui, augalini� aliej� mišiniai arba skystasis margari-
nas. 

Riebal� ir aliej� klasifikavim� 15 skirsnyje galima pavaizduoti šia 
schema (1 paveikslas). 

 
 

1 pav. Riebal� ir aliej� klasifikavimas 15 skirsnyje 
 

 
 

Skaidyti Apdoroti 

1501–1506 pozicijos 
(gyv�niniai riebalai) 

1507–1515 pozicijos 
(augaliniai aliejai) 

1516–1518 pozicijos 
Sukietinti, peresterinti,  

elaidizuoti, kaitinti, prap�sti 

1520 pozicija 
Neapdorotas glicerolis 

1521 ir 1522 pozicijos 
Vaškai, atliekos 
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Uþduotys 
 
 

1. Ar aliej� mišinys gali b�ti klasifikuojamas 1517 pozicijoje? 
2. Ar šiame skirsnyje gali b�ti klasifikuojami chemiškai modifikuoti 

riebalai ar aliejai? 
3. Ar denat�ruotas soj� aliejus klasifikuojamas 1518 pozicijoje? 
4. Ar aliej� gamybos liekanos klasifikuojamos 15 skirsnyje? 
5. Ar tinkamas vartoti žmoni� maistui riebal� mišinys, kurio sud�tyje 

yra 40 proc. lajaus ir 20 proc. sviesto, gali b�ti klasifikuojamas 
15 skirsnyje? 
 
 
 
 
4. Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir 
alkoholiniai gërimai bei actas; tabakas ir  
perdirbti tabako pakaitalai (IV skyrius) 

 
Šiame skyriuje paprastai klasifikuojami apdoroti gyv�niniai ir au-

galiniai I ir II skyriaus produktai. 
6 lentel�je pateiktas ryšys tarp I, II ir IV skyri�. 
 

6 lentel�. Ryšys tarp I, II ir IV skyri� 
 

IV skyrius  I ir II skyriai 
16 skirsnis 2 skirsnis 

3 skirsnis 
M�sa 
Žuvis  

19 skirsnis 4 skirsnis 
10 skirsnis 
11 skirsnis 

Pienas ir pieno produktai 
Javai 
Malybos produktai 

20 skirsnis 7 skirsnis 
8 skirsnis 

11 skirsnis 

Daržov�s 
Vaisiai 
Miltai iš bulvi� ir ankštini� 
daržovi� 

21 skirsnis Dažniausiai iš 2–4 bei 7–12 
skirsni� 
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16, 19 ir 20 skirsniai jau aptarti, tod�l toliau perži�r�sime likusius 
IV skyriaus skirsnius.  

 
 
4.1. Cukrûs ir konditerijos gaminiai iš cukraus  
(17 skirsnis) 
 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodoma, kad 	ia neklasifikuojami: 
� konditerijos gaminiai iš cukraus, kuriuose yra kakavos (1806 

pozicija); 
� chemiškai gryni cukr�s (išskyrus sacharoz, laktoz, maltoz, 

gliukoz ir fruktoz) arba kiti produktai, klasifikuojami 2940 
pozicijoje; 

� medikamentai arba kiti produktai, klasifikuojami 30 skirsnyje. 
Šiame skirsnyje klasifikuojami ne tik patys cukr�s (pavyzdžiui, 

sacharoz�, laktoz�, maltoz�, gliukoz� ir fruktoz�), bet taip pat cukr� 
sirupai, dirbtinis medus, karamel� (degintas cukrus), melasa, gauta 
ekstrahuojant arba rafinuojant cukr�, ir konditerijos gaminiai iš cuk-
raus. Jame klasifikuojamas kietas cukrus ir melasa gali tur�ti aromati-
ni� arba daži�j� medžiag� pried�.  

Ta	iau skirsnyje neklasifikuojama: 
- konditerijos gaminiai iš cukraus, kuri� sud�tyje yra bet kuris 

kiekis kakavos arba šokolado (išskyrus balt�j� šokolad�), ir 
pasaldinti kakavos milteliai (1806 pozicija); 

- 19, 20, 21 arba 22 skirsniuose klasifikuojami pasaldinti maisto 
produktai; 

- pasaldinti pašarai (2309 pozicija); 
- chemiškai gryni cukr�s (2940 pozicija); 
- medikamentai, kuri� sud�tyje yra cukraus (30 skirsnis). 
Labai svarbi yra 1904 pozicija, kurioje klasifikuojama daugelis 

konditerijos gamini� iš cukraus, kurie rinkoje pateikiami kietu arba 
pusiau kietu pavidalu ir vadinami saldumynais, konditerijos gaminiais 
arba saldainiais. Tai kramtomoji guma, saldainiai iš virtos cukraus 
mas�s, karamel�s, pastil�s nuo kosulio ir gerkl�s skausmo, marcipa-
nai, baltasis šokoladas, vis� r�ši� drebu	iai, vaisi� džemai, supakuoti 
kaip konditerijos gaminiai, kieti saldumynai iš cukraus ir riešut�, 
chalva ir kiti saldumynai. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
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- saldymedžio ekstraktas, kurio sud�tyje yra ne mažiau kaip 10 
proc. mas�s sacharoz�s (1302 pozicija);  

- konditerijos gaminiai, kuri� sud�tyje yra kakavos (1806 pozici-
ja);  

- saldumynai, kramtomoji guma, kuriuose vietoj cukraus naudo-
jami sintetiniai saldikliai (2106 pozicija);  

- 30 skirsnyje klasifikuojami medikamentai. 
 
 
4.2. Kakava ir gaminiai iš kakavos (18 skirsnis)  

 
Šiame skirsnyje yra 2 labai svarbios pastabos, nurodan	ios, kokie 

gaminiai, kuri� sud�tyje yra kakavos, neklasifikuojami:  
- jogurtas ir kiti produktai, klasifikuojami 0403 pozicijoje; 
- dirbiniai, klasifikuojami 1901 pozicijoje (pavyzdžiui, milt� mi-

šinys keksui su kakava); 
- sausi pusry	iai ir panaš�s dirbiniai, klasifikuojami 1904 pozici-

joje; 
- kepiniai, klasifikuojami 1905 pozicijoje; 
- ledai (2105 pozicijoje); 
- nealkoholiniai g�rimai (2202 pozicija); 
- stipr�s alkoholiniai g�rimai (2208 pozicija); 
- medikamentai, klasifikuojami 3003 ir 3004 pozicijose. 
Vadovaujantis šiomis pastabomis, lietuviški pieno gaminiai su 

kakava, tokie kaip šokoladu glaistyti varšk�s s�reliai, šokoladinis 
sviestas, lydyti s�reliai su kakava ir kiti panaš�s gaminiai, klasifikuo-
jami 1806 pozicijoje, o ne 4 skirsnyje.  

Šiame skirsnyje klasifikuojama vis� pavidal� kakava (�skaitant 
kakavos pupeles), kakavos sviestas, riebalai ir aliejus bei kiti maisto 
produktai, turintys kakavos (bet kur� kiek�). Vadovaujantis 18 skirsnio 
1 pastaba, 	ia neklasifikuojama:  

� jogurtas ir kiti produktai, klasifikuojami 0403 pozicijoje; 
� baltasis šokoladas (1704 pozicija); 
� maisto produktai iš milt�, krakmolo arba salyklo ekstrakto, 

kuri� sud�tyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti rieba-
lai, sudaro mažiau kaip 40 proc. mas�s, ir maisto produktai iš 
preki�, klasifikuojam� 0401–0404 pozicijose, kuri� sud�tyje 
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esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro ma-
žiau kaip 5 proc. mas�s, klasifikuojami 1901 pozicijoje; 

� išp�sti ir skrudinti jav� gr�dai, kuri� sud�tyje esanti kakava, 
iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro ne daugiau kaip 6 
proc. mas�s (1904 pozicija); 

� pyragai, bandel�s, pyragai	iai, sausainiai ir kiti kepiniai su 
kakava (1905 pozicija); 

� grietininiai ir kiti valgomieji ledai su bet kuriuo kiekiu kaka-
vos (2105 pozicija); 

� nealkoholiniai ir alkoholiniai g�rimai su kakava, kurie tinka 
tiesiogiai vartoti (22 skirsnis); 

� medikamentai (3003 arba 3004 pozicijos). 
 
 
4.3. Ávairûs maisto produktai (21 skirsnis) 
 
Tai maisto produkt� „šiukšliad�ž�“. Šiame skirsnyje klasifikuo-

jami maisto produktai, nenurodyti kitoje KN vietoje.  
Vadovaujantis skirsnio 1 pastaba, jame neklasifikuojama: 
� daržovi� mišiniai, klasifikuojami 0712 pozicijoje; 
� skrudinti kavos pakaitalai, kuri� sud�tyje yra bet kuris santy-

kinis kiekis kakavos (0901 pozicija); 
� aromatizuota arbata (0902 pozicija); 
� prieskoniai arba kiti produktai, klasifikuojami 0904–0910 po-

zicijose; 
� maisto produktai, išskyrus produktus, aprašytus 2103 arba 

2104 pozicijose, kuri� sud�tyje yra daugiau kaip 20 proc. ma-
s�s dešros, m�sos, kraujo, žuv� arba v�žiagyvi�, moliusk� ar 
kit� vandens bestuburi� arba �vairi� ši� produkt� kombinacij� 
(derini�) (16 skirsnis); 

� miel�s, supakuotos arba suformuotos kaip medikamentai, arba 
kiti produktai, klasifikuojami 3003 arba 3004 pozicijose; 

� paruošti vartoti fermentai (enzimai), klasifikuojami 3507 po-
zicijoje. 

Šiame skirsnyje klasifikuojami kavos, arbatos arba mat�s ekst-
raktai (2101 pozicija) (pavyzdžiui, tirpi kava, mišiniai su tirpia kava, 
tirpi arbata); miel�s (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vie-
nal�s	iai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 
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pozicijoje); paruošti kepimo milteliai (2102 pozicija); padažai ir j� 
pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir pagardai; garsty	i� 
milteliai bei paruoštos garsty	ios (2103 pozicija); sriubos ir sultiniai 
bei j� pusgaminiai; homogenizuoti sud�tiniai maisto produktai (2104 
pozicija); grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos 
(2105 pozicija) ir galiausiai 2106 pozicija, t. y. pozicija, kurioje klasi-
fikuojami maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje („šiukšliad�ž�“).  

Be kita ko, šioje pozicijoje klasifikuojama: 
- milteliai, iš kuri� gaminami stalo kremai, drebu	iai (žel�), le-

dai arba panaš�s produktai, pasaldinti ar nepasaldinti; ta	iau 
milteliai, daugiausia sudaryti iš milt�, krakmolo, preki�, klasi-
fikuojam� 0401–0404 pozicijose, su kakavos priedais arba be 
j�, atsižvelgiant � j� sud�tyje esant� kakavos kiek�, klasifikuo-
jami 1806 ar 1901 pozicijose bei aromatinio arba nudažyto 
cukraus pavidalo milteliai, naudojami limonadams gaminti 
(1701 ar 1702 pozicijos); 

- nat�ralus medus su bi	i� pieneliu; 
- baltym� koncentratai, gauti pašalinus tam tikras sojos milt�, iš 

kuri� jau pašalinti riebalai, sud�tines dalis, naudojami maisto 
produktams papildyti baltymais; tekst�ruoti sojos miltai ir ki-
tos tekst�ruotos baltymin�s medžiagos; ta	iau šioje pozicijoje 
neklasifikuojami netekst�ruoti sojos miltai, iš kuri� pašalinti 
riebalai (2304 pozicija) ir baltym� izoliatai (3504 pozicija); 

- saldainiai, guma ir panaš�s produktai (ypa	 skirti diabeti-
kams), kuriuose vietoj cukraus naudojami sintetiniai saldikliai 
(pavyzdžiui, sorbitolis); 

- preparatai, sudaryti iš sacharino ir maisto produkt�, pavyz-
džiui, laktoz�s, naudojami kaip sintetiniai saldikliai; 

- ženšenio ekstrakt� mišiniai su kitomis sud�tin�mis dalimis 
(pavyzdžiui, laktoze ar gliukoze), naudojami ženšenio arba-
toms ar g�rimams paruošti; 

- produktai, sudaryti iš skirting� r�ši� augal�, kurie tiesiogiai 
nenaudojami, nevartojami maistui, ta	iau naudojami užpilams 
ar augalin�ms „arbatoms“ paruošti (pavyzdžiui, turin	ios vi-
durius laisvinan	i�j�, valan	i�j�, šlapim� varan	i�j� ar rami-
nan	i�j� savybi�), �skaitant produktus, laikomus tinkamais 
tam tikriems susirgimams gydyti arba palankiai veikian	iais 
bendr�j� sveikatos b�kl;  
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- skirtinguose skirsniuose (pavyzdžiui, 7, 9, 11 ir 12 skirsniuo-
se) klasifikuojam� r�ši� arba 1211 pozicijoje klasifikuojam� 
skirting� r�ši� augal�, s�kl�, vaisi� mišiniai, kurie patys 
maistui nevartojami, ta	iau tiesiogiai naudojami g�rimams 
aromatizuoti arba g�rim� gamyboje naudojamiems ekstrak-
tams gaminti. Ta	iau šios r�šies produktai, kuri� esmines sa-
vybes nulemia j� sud�tyje esantys prieskoniai, priskiriami 9 
skirsniui, šioje pozicijoje neklasifikuojami; 

- produktai, dažnai vadinami maisto papildais, daugiausia suda-
ryti iš augal� ekstrakt�, medaus, fruktoz�s su vitamin� ir kar-
tais labai nedideli� kieki� geležies jungini� priedais. Šie pro-
duktai dažnai pateikiami pakuot�se, ant kuri� nurodyta, kad 
jie stiprina bendr�j� sveikatos b�kl ir gerina savijaut� (pa-
vyzdžiui, multivitaminai). Ta	iau panaš�s produktai, skirti li-
g� ar susirgim� profilaktikai ar gydymui, šioje pozicijoje ne-
klasifikuojami (3003 ar 3004 pozicijos).  

 
 
4.4. Nealkoholiniai ir alkoholiniai gërimai bei  
actas (22 skirsnis)  
 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad 	ia neklasifikuojama: 
� šio skirsnio produktai (išskyrus klasifikuojamus 2209 pozici-

joje), paruošti vartoti kulinarijoje ir tod�l turintys pavidal�, d�l 
kurio netinka vartoti kaip g�rimai (dažniausiai 2103 pozicija); 

� j�ros vanduo (2501 pozicija); 
� distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas elektros laidumui matuoti, 

ir panašaus švarumo vanduo (2851 pozicija); 
� acto r�gštis, kurios koncentracija didesn� kaip 10 proc. acto 

r�gšties mas�s (2915 pozicija); 
� medikamentai, klasifikuojami 3003 arba 3004 pozicijose; 
� parfumerijos arba tualetiniai preparatai (33 skirsnis).  
Šio skirsnio produktai sudaro produkt� grup, gerokai besiski-

rian	i� nuo maisto produkt�, klasifikuojam� ankstesniuose KN skirs-
niuose.  

Jie skirstomi � keturias pagrindines grupes: 
- vanduo ir kiti nealkoholiniai g�rimai bei ledas (2201 ir 2202 

pozicijos); 
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- fermentuoti alkoholiniai g�rimai (alus – 2203 pozicija, vynas 
– 2204 ir 2205 pozicijos, sidras – 2206 pozicija ir kt.); 

- distiliuoti alkoholiniai tirpalai ir g�rimai (likeriai, degtin�s ir 
kt.) (2207 ir 2208 pozicijos); 

- actas ir jo pakaitalai (2209 pozicija).  
 
 
4.5. Maisto pramonës liekanos ir atliekos;  
paruošti pašarai gyvûnams (23 skirsnis)  
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamos �vairios augalini� medžiag�, 

naudojam� maisto pramon�je, liekanos ir atliekos, taip pat tam tikri 
gyv�nin�s kilm�s produktai. Daugelis ši� produkt� dažniausiai naudo-
jami gyv�nams šerti, atskirai arba sumaišyti su kitomis medžiagomis, 
neatsižvelgiant � tai, kad kai kurie iš j� tinkami vartoti žmoni� maistui. 
Tam tikri produktai (pavyzdžiui, vyno nuos�dos, vyno akmuo, išspau-
dos, likusios išspaudus aliej�) taip pat naudojami pramon�je.  

2309 pozicijoje, be kita ko, klasifikuojamas paruoštas šun� ir ka-
	i� maistas. 

 
 
4.6. Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai  
(24 skirsnis)  
 
Tabakas yra gaminamas iš �vairi� kult�rini� Solanaceae šeimos 

Nicotiana genties r�ši�. Tabako lapai b�na �vairaus dydžio ir formos.  
Derliaus nu�mimo b�das ir džiovinimo procesas priklauso nuo 

tabako r�šies. Gali b�ti nupjaunamas visas augalas, pasieks vidutin 
brand� (stieb� pjovimas), arba skabomi atskiri lapai, pasiek reikiam� 
brand� (brandži� lap� skabymas). Tod�l gali b�ti džiovinami visi ta-
bako augalai (su stiebais) arba atskiri j� lapai.  

Naudojami �vair�s džiovinimo b�dai: džiovinimas saul�je (atvi-
rame ore), džiovinimas ore (uždarose daržin�se, kuriose laisvai cirku-
liuoja oras), šiluminis džiovinimas (kaitrovamzdžiuose, kuriais pu-
	iamas karštas oras) arba džiovinimas ant ugnies (kaitinant atvira 
liepsna).  

Išdžiovinti lapai prieš j� siunt� pakavim� apdorojami norint, kad 
jie geriau išsilaikyt�. Tai gali b�ti atliekama kontroliuojamos nat�ra-
lios fermentacijos arba dirbtinio perdžiovinimo b�du. Nuo tokio apdo-
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rojimo ir džiovinimo priklauso tabako skonis ir aromatas, nes supa-
kuotas tabakas savaime subrsta.  

Taip apdorotas tabakas pakuojamas � ryšulius, pakus (�vairi� for-
m�), dideles statines arba d�žes.  

Kai kuriais atvejais po fermentacijos (arba vietoj jos), norint pa-
gerinti tabako aromat� arba išsilaikymo savybes, � j� pridedama aro-
matini� arba dr�kinan	i� medžiag� (keisingas).  

Šiame skirsnyje klasifikuojamas ne tik neapdorotas ir perdirbtas 
tabakas, bet taip pat ir perdirbti tabako pakaitalai, kuri� sud�tyje n�ra 
tabako. Tuo b�du 2402 pozicijoje, kur klasifikuojamos cigaret�s, ciga-
rai, cigaril�s su tabaku, klasifikuojamos ir cigaret�s, kuri� sud�tyje 
n�ra nei tabako, nei nikotino (pavyzdžiui, cigaret�s, pagamintos iš 
specialiai apdorot� tam tikros r�šies salot� lap�).  

 
 

Uþduotys 
  

1. Ar gyv�n� pašaras, kurio sud�tyje yra 75 proc. cukraus, klasifi-
kuojamas 17 skirsnyje? 

2. Ar konditerijos gaminiai, kuri� sud�tyje yra kakavos, gali b�ti 
klasifikuojami 17 skirsnyje? 

3. Kur reik�t� klasifikuoti becukr� kramtom�j� gum�? 
4. Kur reik�t� klasifikuoti lydyt� s�rel� su kakava? 
5. Ar jogurtas su kakava klasifikuojamas 18 skirsnyje? 
6. Gaminys, kurio sud�tyje yra 15 proc. vištienos, 10 proc. kiaulie-

nos ir 75 proc. krakmolo, klasifikuojamas 16 skirsnyje? 
7. G�rimas, kurio sud�tyje yra 90 proc. limonado ir 10 proc. alaus, 

klasifikuojamas 2202, 2203 ar 2206 pozicijoje? 
8. Ar m�sos miltai, tinkami naudoti žmoni� maistui, gali b�ti klasifi-

kuojami 23 skirsnyje? 
9. Ar gr�d� mišinys, naudojamas gyv�n� maistui, klasifikuojamas 

2309 pozicijoje? 
10. Ar augantys tabako augalai klasifikuojami 24 skirsnyje? 
11. Ar medicinin�s cigaret�s, naudojamos astmai gydyti, klasifikuo-

jamos 24 skirsnyje?    
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II. MINERALINIØ MEDÞIAGØ IR JØ GAMINIØ  
KLASIFIKAVIMAS  

(KN V skyrius, 25–27 skirsniai ir XIII skyrius,  
68–70 skirsniai) 

 
 
 

KN V skyriuje klasifikuojami mineraliniai produktai, išgauti ir to-
liau neapdoroti, o XIII skyriuje – mineralini� medžiag� gaminiai (2 
pav.).  

 
2 pav. Mineralini� medžiag� klasifikavimas V ir XIII skyriuose 

 
 

 

 

 

 
 

26 skirsnis 
R�dos,  
pelenai 

27 skirsnis 
Kuras, 
nafta 

68 skirsnis 
Dirbiniai 

69 skirsnis 
Keramika 

70 skirsnis 
Stiklas 

25 skirsnis  
Mineralin�s  
medžiagos 
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1. Mineraliniai produktai (V skyrius) 
 

KN V skyrius (25–27 skirsniai) sudarytas pagal preki� kilm�s 
princip�. Jame klasifikuojamos mineralin�s medžiagos tokiu pavidalu, 
kokiu jos išgaunamos iš žem�s arba iš j�ros, kartu su ribotu produkt� 
kiekiu, gaunamu iš mineralini� medžiag�, perdirbant palyginus pa-
prastu b�du. V skyriuje klasifikuojamos liekanos, gaunamos perdir-
bant šio skirsnio produktus arba bet kokias kitas medžiagas. 

 
 
1.1. Druska; siera; þemës ir akmenys; tinkavimo  
medþiagos, kalkës ir cementas (25 skirsnis) 
 
25 skirsnio keturi� pastab� reikšm�: 
- apibr�žia skirsnio ribas (1 ir 2 pastabos); 
- nustato pirmenybes skirsnio viduje (3 pastaba); 
- nustato konkre	ios pozicijos apimtis (4 pastaba).  
1 pastaba apima produktus, kurie yra neapdoroti arba perplauti 

(�skaitant perplautus panaudojant chemines medžiagas, pašalinan	ias 
priemaišas, bet nepakei	ian	ias produkto strukt�ros), susmulkinti, per-
malti, sutrinti � miltelius, išvalyti nuo drumzli�, persijoti, �sodrinti ir 
koncentruoti flotacijos, magnetin�s separacijos b�du arba panaudojant 
kitus mechaninius arba fizinius procesus (išskyrus kristalizacij�). Šia-
me skirsnyje klasifikuojami produktai taip pat gali b�ti iškaitinti no-
rint pašalinti dr�gm arba priemaišas arba kitais tikslais, jeigu toks 
kaitinimas nepakei	ia j� chemin�s arba kristalin�s strukt�ros. Ta	iau 
kitoks j� apdorojimas veikiant šiluma (pavyzdžiui, degimas, lydymas 
arba kalcinavimas) neleistinas, išskyrus atvejus, kai tai specialiai nu-
rodyta pozicijos tekste.  

Ta	iau tam tikrais atvejais šio skirsnio pozicijose klasifikuoja-
mos: 

- prek�s, kurios d�l j� prigimties turi b�ti apdorojamos naudojant 
25 skirsnio 1 pastaboje nenurodyt� proces�. Pavyzdžiui, grynas 
natrio chloridas (valgomoji druska) (2501 pozicija), tam tikros 
rafinuotos sieros r�šys (2503 pozicija), šamotas (2508 pozicija), 
gipsiniai tinkai (2520 pozicija), negesintos kalk�s (2522 pozici-
ja) ir hidrauliniai cementai (2523 pozicija); 
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- prek�s, kai nurodytos s�lygos ir procesai, kurie laikomi leistinais 
tokiais atvejais kartu su leistinais visais atvejais, nurodytais šio 
skirsnio 1 pastaboje. Pavyzdžiui, viteritas (2511 pozicija); sili-
cin�s infuzorin�s žem�s ir panašios silicin�s žem�s (2512 pozi-
cija) bei dolomitas (2518 pozicija) gali b�ti išdegti; magnezitas 
ir magnezija (2519 pozicija) gali b�ti išlydyti arba išdegti (per-
degti arba degti šarmuose). Analogiškai medžiagos, klasifikuo-
jamos 2506, 2514–2516, 2518 ir 2526 pozicijose, gali b�ti pa-
prastai aplygintos, supjaustytos arba kitu b�du suskaldytos � sta-
	iakampius (�skaitant kvadratinius) blokus arba plokštes.  

Tuo b�du skirsnio 1 pastaba apriboja skirsnio apimt�. 2 skirsnio 
pastaba taip pat sumažina skirsnio ribas, nes neleidžia klasifikuoti kai 
kuri� papildomai apdorot� produkt� ir kai kuri� gamini�, kurie spe-
cialiai aprašyti kitose KN pozicijose.  

2 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje:  
- sublimacin�, nusodinamoji ar koloidin� siera (2802 pozicija); 
- žem�s dažai (2821 pozicija); 
- medikamentai ir kiti 30 skirsnyje klasifikuojami produktai; 
- tualetiniai, kosmetikos bei parfumerijos preparatai (33 skirsnis); 
- tašyti grindinio akmenys (6801 pozicija); 
- brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (7102 ar 7103 pozicija); 
- biliardo kreidel�s (9504 pozicija); 
- rašymo ar piešimo kreidel�s (9609 pozicija). 
3 pastaba nurodo 2517 pozicijos pirmenyb prieš kitas šios 

skirsnio pozicijas, jei produktus galima klasifikuoti keliose 25 skirsnio 
pozicijose.  

4 pastaboje nurodyti konkret�s produktai, kurie turi b�ti klasifi-
kuojami KN 2530 pozicijoje (pavyzdžiui, perlitas, vermikulitas, j�ros 
puta, gintaras, juodasis gintaras (gagatas), keramikos dirbini�, plyt� 
arba betono dirbini� duženos). 

Vadovaujantis 1 pastaba, šiame skirsnyje klasifikuojami tik mi-
neraliniai produktai, neapdoroti arba perplauti, susmulkinti, permalti, 
sutrinti � miltelius, išvalyti nuo drumzli�, persijoti, �sodrinti ir kon-
centruoti flotacijos, magnetin�s separacijos b�du arba panaudojant 
kitus mechaninius arba fizinius procesus (išskyrus kristalizacij�). Kaip 
jau min�ta, 25 skirsnyje klasifikuojami produktai gali b�ti iškaitinti 
norint pašalinti dr�gm arba priemaišas arba kitais tikslais, jeigu toks 
kaitinimas nepakei	ia j� chemin�s arba kristalin�s strukt�ros. Ta	iau 
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kitoks j� apdorojimas veikiant šiluma (pavyzdžiui, degimas, lydymas 
arba kalcinavimas) neleistinas, išskyrus atvejus, kai tai specialiai nu-
rodyta pozicijos tekste. Taip, pavyzdžiui, produktai, klasifikuojami 
2513 ir 2517 pozicijose, gali b�ti apdoroti veikiant šiluma, nors toks 
apdorojimas ir sukelia j� chemin�s arba kristalin�s strukt�ros pasikei-
tim�, nes ši� pozicij� tekste aiškiai nurodytas toks šiluminis apdoroji-
mas. 

25 skirsnyje klasifikuojam� produkt� sud�tyje gali b�ti dulk�jim� 
mažinan	i� agent� pried�, jeigu jie nepakei	ia produkto savybi�, pa-
darydami j� tinkamesn� specifiniam, o ne �prastam naudojimui. Mine-
ralai, kurie buvo apdoroti kitu b�du (pavyzdžiui, išgryninti perkristali-
nimo b�du, gauti sumaišius mineralus, klasifikuojamus toje pa	ioje 
arba skirtingose šio skirsnio pozicijose, suformuoti � dirbinius forma-
vimo, raižybos ar kt. b�dais), dažniausiai klasifikuojami tolesniuose 
skirsniuose (pavyzdžiui, 28 arba 68 skirsniuose). 

Jeigu produktai gali b�ti klasifikuojami ir 2517 pozicijoje, ir bet 
kurioje kitoje 25 skirsnio pozicijoje, jie turi b�ti klasifikuojami 2517 
pozicijoje. 

2501 pozicijoje klasifikuojamas natrio chloridas, paprastai vadi-
namas druska. Druska naudojama kulinarijoje (valgomoji druska, 
smulki druska) ir daugelyje kit� sri	i�, prireikus ji gali b�ti denat�ruo-
jama, kad netikt� vartoti žmoni� maistui. Ta	iau šioje pozicijoje ne-
klasifikuojami s�r�s prieskoniai (pavyzdžiui, 	esnak� druska) (2103 
pozicija), natrio chlorido tirpalai, �skaitant j�ros vanden�, sufasuoti 
ampul�se, ir natrio chloridas, kitu b�du sufasuotas kaip medikamentai 
(pavyzdžiui, fiziologinis tirpalas) (30 skirsnis).  

2505–2509 pozicijose klasifikuojami gamtiniai sm�liai (pavyz-
džiui, silikatiniai sm�liai, molingi sm�liai, putnaginiai sm�liai), kvar-
cas, vis� r�ši� moliai (pavyzdžiui, kaolininiai moliai, bentonitas, blu-
kinan	ios ir balinan	ios žem�s, andal�zitas, kianitas ar silimanitas, 
kreida). Ta	iau biliardo kreidel�s (9504 pozicija) ir rašymo kreidel�s 
(9609 pozicija) šiame skirsnyje neklasifikuojamos. 

2513 pozicijoje klasifikuojama pemza, ta	iau pemza, apdorota iki 
sta	iakampio formos, jau klasifikuojama 6804 pozicijoje. 

Vadovaujantis 25 skirsnio 4 pastaba, 2530 pozicijoje klasifikuo-
jama: vermikulitas, nep�stieji perlitas ir chloritai, žem�s dažai, j�ros 
puta, gintaras, aglomeruota j�ros puta ir aglomeruotas gintaras, kera-
mikos dirbini�, plyt� arba betono duženos. 
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1.2. Rûdos, šlakai ir pelenai (26 skirsnis) 
 
26 skirsn� sudaro 21 pozicija. 2601–2617 pozicijose klasifikuo-

jamos tiktai �vairi� metal� r�dos ir koncentratai, kurie (26 skirsnio 2 
pastaba): 

- priskiriami mineralogin�ms r�šims, faktiškai naudojamoms me-
talurgijos pramon�je metalams, klasifikuojamiems XIV arba XV sky-
riuose, gyvsidabriui arba metalams, klasifikuojamiems 2844 pozicijo-
je, išgauti, net jeigu jie neskirti naudoti metalurgijoje; 

- nebuvo apdorojami metalurgijos pramon�je paprastai nenaudo-
jamais b�dais. 

Paskutinioji iš j� (2617 pozicija) yra metalo r�d� „šiukšliad�ž�“. 
Joje klasifikuojamos visos metal� r�dos ir koncentratai, neaprašyti 
ankstesn�se skirsnio pozicijose (berilio, bismuto ir kitos r�dos bei 
koncentratai). 

Šiose pozicijose s�voka „r�dos“ reiškia metalingus mineralus, su-
sijungusius su medžiagomis, kuriuose jie randami ir su kuriomis kartu 
kasami kasyklose; ši s�voka taikoma ir metal� grynuoliams, esantiems 
j� nat�ralioje terp�je (pavyzdžiui, metalingiems sm�liams). S�voka 
„koncentratai“ reiškia r�das, iš kuri� specialaus apdorojimo b�du pa-
šalintos visos nereikalingos medžiagos (priemaišos) arba j� dalys, nes 
šios nereikalingos medžiagos gali trukdyti tolesn�ms metalurgijos 
operacijoms arba mažinti transportavimo ekonomiškum�. 

Procesams, kurie gali b�ti naudojami medžiagoms, klasifikuoja-
moms 2601–2617 pozicijose, apdoroti priskiriamos fizin�s, fizin�s-
chemin�s arba chemin�s operacijos, jeigu jos paprastai naudojamos 
paruošiant r�das metalui išgauti. Išskyrus pakitimus, �vykstan	ius de-
gant, klasifikuojant arba kaitinant šias medžiagas (vykdant aglomera-
cij� arba jos nevykdant), tokios operacijos neturi pakeisti pagrindinio 
junginio, iš kurio išgaunamas pageidaujamas metalas, chemin�s sud�-
ties. 

Fizin�ms arba fizin�ms-chemin�ms operacijoms priskiriamos 
smulkinimo, malimo, magnetinio atskyrimo, gravitacinio atskyrimo, 
flotacijos, sijojimo, r�šiavimo, milteli� aglomeracijos (pavyzdžiui, 
vykdomos sukepinant arba granuliuojant) � gr�delius, rutuliukus arba 
briketus, džiovinimo, kalcinavimo, deginimo iki oksidacijos, r�d� re-
dukavimo arba �magnetinimo ir kt. operacijos (bet išskyrus deginim�, 
vykdom� sulfatinimo, chloravimo ar kt. tikslais). 
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Vykdant cheminius procesus siekiama pašalinti nereikalingas 
medžiagas (priemaišas) (pavyzdžiui, jas ištirpinant). 

R�dos, klasifikuojamos 2601–2617 pozicijose, naudojamos 
šiems metalams išgauti pramoniniu b�du: 

1. tauriesiems metalams, apibr�žtiems 71 skirsnyje (t. y. sidab-
rui, auksui, platinai, iridžiui, osmiui, paladžiui, rodžiui ir rute-
niui); 

2. netauriesiems (juodiesiems ir spalvotiesiems) metalams, nu-
rodytiems XV skyriuje (t. y. geležiai, variui, nikeliui, aliumi-
niui, švinui, cinkui, alavui, volframui, molibdenui, tantalui, 
kobaltui, bismutui, kadmiui, titanui, cirkoniui, stibiui, manga-
nui, chromui, germaniui, vanadžiui, beriliui, galiui, hafniui, 
indžiui, niobiui, reniui ir taliui); 

3. gyvsidabriui, klasifikuojamam 2805 pozicijoje; 
4. metalams, klasifikuojamiems 2844 pozicijoje. 
Tam tikrais atvejais r�dos naudojamos lydini�, pavyzdžiui, fero-

mangano arba ferochromo gamyboje. 
Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, r�dos ir koncentratai, sudaryti 

daugiau kaip iš vienos mineralogin�s r�šies medžiag�, taip pat turi 
b�ti klasifikuojami 2601–2617 pozicijose, konkre	i� pozicij� nusta-
tant vadovaujantis BAT 3 taisykl�s (b) punktu, o jeigu ne�manoma – 
(c) punktu.  

Kita vertus, šiose pozicijose neklasifikuojamos r�dos, kuri� su-
d�tyje yra metal�, nurodyt� šio skirsnio 2 pastaboje, kurios nenaudo-
jamos metalurgijos pramon�je, tiems metalams išgauti. Daugeliu atve-
j� tokie produktai klasifikuojami 25 skirsnyje, pavyzdžiui, neišdegti 
geležies piritai klasifikuojami KN 2502 pozicijoje, magnezitai – 2519 
pozicijoje, arba kaip mineralin�s medžiagos, kitur neaprašytos – 2530 
pozicijoje, pavyzdžiui, alunitas arba ret�j� žem�s metal� r�dos. Ta-
	iau kai kuriais atvejais panašios medžiagos klasifikuojamos specia-
liose KN pozicijose, pavyzdžiui, karnalitas klasifikuojamas KN 3104 
pozicijoje arba brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys klasifikuojami 
71 skirsnyje. 

2601–2617 pozicijose taip pat neklasifikuojama: 
� urano (2844 pozicija) arba germanio (paprastai 2825 pozicija) 

„koncentratai“, kurie gaunami netipiškais metalurgijos pra-
monei procesais; 
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� r�d� koncentratai (pavyzdžiui, lydytas vanadžio oksidas), 
gauti apdorojant skirtingais b�dais, nei kalcinavimas, išdegi-
mas arba deginimas (su aglomeravimu ar be jo), kurie pakei-
	ia chemin sud�t�, kristalin strukt�r� (paprastai 28 skirsnis); 

� beveik gryni produktai, gauti daline kristalizacija, sublimacija 
ir panašiai, net jei n�ra chemin�s sud�ties poky	io; 

� produktai, kurie buvo konkre	iai paruošti tam tikru tikslu, pa-
vyzdžiui, smulkintos geležies ar titano r�dos, skirtos naudoti 
kaip pigmentai (32 skirsnis). 

Paskutin�se keturiose (2618–2621 pozicijos) šio skirsnio pozici-
jose klasifikuojamos svarbios liekanos ir pelenai, gaunami metalurgi-
jos pramon�je. Pirmose dviejose pozicijose klasifikuojamos geležies, 
ketaus ir plieno pramon�s atliekos – dzindros, pelenai, šlakai ir pana-
šios liekanos (t. y. geležies oksido gabalai). 

Vadovaujantis KN 2620 pozicijos tekstu bei 26 skirsnio 3 pasta-
ba, šioje pozicijoje klasifikuojami pelenai ir liekanos, išskyrus produk-
tus, klasifikuojamus ankstesn�se pozicijose. J� sud�tyje yra metal� ir 
metal� jungini�, kurie gali b�ti panaudoti pramon�je arba metalams 
išgauti bei metal� junginiams gaminti.  

Paskutin�je šio skirsnio pozicijoje klasifikuojamas kitas šlakas ir 
pelenai, �skaitant ir j�ros dumbli� pelenus. 

Ta	iau metal� mechaninio apdirbimo liekanos 26 skirsnyje nekla-
sifikuojamos (XV skyrius). 

 
 
1.3. Mineralinis kuras, mineralinës alyvos ir jø  
distiliavimo produktai; bituminës medþiagos;  
mineraliniai vaškai (27 skirsnis) 
 
27 skirsnyje klasifikuojamos labai svarbios medžiagos, nes iš j� 

gaunama didžioji dalis energijos, kuri naudojama pramon�je, transpor-
te, šildyti, apšviesti ir pan. Šios medžiagos taip pat yra naudojamos 
kaip pradin�s medžiagos kitiems chemijos produktams gaminti, pa-
vyzdžiui, naftos, chemijos pramon�s produktai. 

27 skirsnyje klasifikuojamos akmens anglys ir kitos gamtin�s mi-
neralinio kuro r�šys, naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bitumini� mine-
ral�, j� distiliavimo produktai ir panaš�s produktai, gauti naudojant 
bet kuriuos kitus procesus. Jame taip pat klasifikuojami mineraliniai 



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

69 

vaškai ir gamtin�s bitumin�s medžiagos. Šiame skirsnyje klasifikuo-
jamos medžiagos gali b�ti neapdorotos (žalios) arba rafinuotos; ta	iau 
atskiri, gryni arba techniškai gryni chemijos atžvilgiu apib�dinti orga-
niniai junginiai, išskyrus metan� ir propan�, klasifikuojami 29 skirsny-
je. Kai kuriems junginiams (pavyzdžiui, etanui, benzenui, fenoliui ar 
piridinui) nustatyti special�s grynumo kriterijai, nurodyti 2901, 2907 
ir 2933 pozicij� paaiškinimuose. Metanas ir propanas klasifikuojami 
2711 pozicijoje, net jei jie yra gryni. 

Reikia pabr�žti, kad šiame skirsnyje klasifikuojami ne tik pirmi-
niai (žaliaviniai) produktai, bet ir panaš�s produktai, daugiausia gau-
nami apdorojant pirminius produktus (7 lentel�). 

 
7 lentel�. Produktai, klasifikuojami 27 skirsnyje 

 
Pozicijos Pirminiai produktai iš 27 skirsnio 

2701 Akmens anglys 
2702 Lignitas (rusvosios anglys) 
2703 Durp�s 
2709 Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos 
2714 Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas 
 Antriniai produktai ir liekanos iš 27 skirsnio 
2704 Koksas ir puskoksis 
2705 Akmens angli�, vandens ir generatorin�s dujos 
2706 Dervos, distiliuotos iš akmens angli� 
2707 ir 2710 Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bitumini� mineral� 
2708 Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens angli� 
2711 Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai 
2712  Vazelinas, parafinas ir panaš�s produktai 
2713  Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyv� liku	iai 
2715 Bituminiai mišiniai 

 
Tokiu b�du 2705 pozicijoje klasifikuojamos dujos, gaunamos kai-

tinant akmens anglis, arba kitos technologin�s dujos, o 2709 pozicijoje 
klasifikuojama žalia nafta (neapdorotos naftos alyvos) ir neapdorotos 
naftos alyvos, gautos iš bitumini� mineral�, klasifikuojam� 2714 po-
zicijoje. Analogiškai 2711 pozicijoje klasifikuojamos ne tik gamtin�s 
dujos, bet ir dujos, gautos iš naftos arba cheminiu b�du. 
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Likusiose skirsnio pozicijose (2704, 2706–2708, 2710, 2712, 
2713 ir 2715 pozicijos) klasifikuojami �vair�s produktai, gaunami 
daugiausia distiliuojant šio skirsnio pirminius produktus arba produk-
tus, gaunamus iš pirmini� produkt�. Kai kuriais atvejais šie produktai 
vadinami liekanomis, ta	iau j� panaudojimas labai platus. Kai kada 
šiose pozicijose klasifikuojami ir panaš�s produktai, gaunami kitais 
b�dais, nei iš pradini� produkt�, klasifikuojam� 27 skirsnyje. Pavyz-
džiui, 2712 pozicijoje klasifikuojamas gamtinis ozokeritas (kaln� vaš-
kas), taip pat sintetinis parafinas. Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuo-
jami polimeriniai parafinai, sintetiniai parafinai arba parafinai, gauti 
chemiškai apdorojant lignito vašk� (3404 pozicija).  

Reikia atkreipti d�mes� � tai, kad 27 skirsnyje yra neprivaloma 
pozicija – 2716, kurioje klasifikuojama elektros energija. 

Šio skirsnio 2710 pozicijoje klasifikuojamos naftos alyvos, kuri� 
sud�tyje esantys nearomatiniai junginiai sudaro daugiau kaip 50 proc. 
Priešingu atveju tokios naftos alyvos turi b�ti klasifikuojamos 2707 
pozicijoje. � naftos produktus, klasifikuojamus 2710 pozicijoje, gali 
b�ti pridedama pried�, siekiant padaryti tinkamus specifiniam naudo-
jimui, jeigu produkt� sud�tyje yra daugiau kaip 70 proc. mas�s naftos 
alyv� arba alyv�, gaut� iš bitumini� mineral�, sudaran	i� j� pagrindi-
n dal�. Toki� produkt� pavyzdžiai gali b�ti tepalai, transformatorin�s 
alyvos, hidraulini� stabdži� skys	iai. Ta	iau šioje pozicijoje neklasifi-
kuojama daug preparat�, kuri� sud�tyje esan	ios naftos alyvos sudaro 
mažiau kaip 70 proc. mas�s – tai tepimo priemon�s, antikorozin�s 
priemon�s, klasifikuojamos 3403 pozicijoje. 

27 skirsnyje neklasifikuojami atskiri chemijos atžvilgiu apib�-
dinti organiniai junginiai, išskyrus gryn� metan� ir propan�, klasifi-
kuojamus 2711 pozicijoje. Tokie junginiai klasifikuojami 29 skirsny-
je.  

Be to, šiame skirsnyje neklasifikuojami: 
- medikamentai, klasifikuojami 3003 ir 3004 pozicijose; 
- parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai (3303–

3307 pozicijos); 
- skysti arba suskystint� duj� pavidalo degalai, esantys talpyk-

lose, naudojamose cigare	i� arba panašiems žiebtuv�liams 
užpildyti arba iš naujo pripildyti, kuri� talpa ne didesn� kaip 
300 cm3 (3606 pozicija).  
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Uþduotys 
 

1. Ar valgomoji juoduota druska klasifikuojama 25 skirsnyje? 
2. Kur klasifikuojamos keramikos duženos? 
3. Ar talko milteliai, paruošti kaip pudra k�dikiams, klasifikuojami 

25 skirsnyje? 
4. Ar neišdegtas geležies piritas klasifikuojamas 26 skirsnyje? 
5. Ar tepalin� alyva, kurios sud�tyje yra 60 proc. naftos alyv�, gali 

b�ti klasifikuojama 27 skirsnyje? 
 

 
 
 

2. Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, 
þëruèio arba panašiø medþiagø; keramikos  
dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai (XIII skyrius) 

 
Šiame skyriuje klasifikuojami perdirbti mineraliniai produktai (8 

lentel�). 
 

8 lentel�. XIII skyriaus skirsniai 
 

68 skirsnis 69 skirsnis 70 skirsnis 
Apdoroti akmenys, 

dirbiniai iš durpi� ir 
cemento 

Degti dirbiniai 
1 pastaba 

Mišinys lydomas, o 
paskui formuojamas 

dirbinys 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

6815 pozicija 6912 pozicija 7013 pozicija 
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2.1. Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto,  
þëruèio arba panašiø medþiagø (68 skirsnis)  
 
Š� skirsn� sudaro 2 pastabos: 
1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje – išvar-

dyta 13 išim	i�. Tai produktai, klasifikuojami 25 skirsnyje, �rankiai ir 
�ranki� dalys, klasifikuojami 82 skirsnyje, elektros izoliatoriai (8546 
pozicija) arba jungiamosios detal�s iš izoliacini� medžiag�, klasifi-
kuojamos 8547 pozicijoje, dant� gržtuv� borai (9018 pozicija) bei 
dirbiniai, klasifikuojami 97 skirsnyje (pavyzdžiui, meno k�riniai). 

2 pastaboje išaiškinama, kad 6802 pozicijoje s�voka „apdoroti 
paminkliniai arba statybiniai akmenys“ reiškia ne tik �vairi� r�ši� ak-
menis, nurodytus 2515 arba 2516 pozicijose, bet taip pat ir visus kitus 
panašiai apdirbtus gamtinius akmenis (pavyzdžiui, kvarcit�, titnag�, 
dolomit� ir steatit�); ta	iau ši s�voka netaikoma skal�nams. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
� �vair�s dirbiniai, klasifikuojami 25 skirsnyje, apdoroti dau-

giau, nei nurodyta 25 skirsnio 1 pastaboje; 
� dirbiniai, neklasifikuojami 25 skirsnyje pagal šio skirsnio 2 

(e) pastab�; 
� kai kurios prek�s iš mineralini� medžiag�, klasifikuojam� 5 

skyriuje; 
� prek�s, pagamintos iš kai kuri� medžiag�, klasifikuojam� 28 

skirsnyje (pavyzdžiui, dirbtin�s abrazyvin�s medžiagos). 
Kai kurios prek�s gali b�ti aglomeruotos rišikliais ir užpildais, 

armuotos ar padengtos ant tekstilin�s medžiagos, popieriaus, kartono 
ar kit� medžiag�, toki� produkt� kaip abrazyvas ar ž�rutis atveju.  

Dauguma ši� produkt� ar gatav� gamini� yra išgaunami tam tik-
romis operacijomis (pavyzdžiui, formavimu, liejimu), kurios pakei	ia 
produkt� form�, bet ne strukt�r�. Kai kurie išgaunami aglomeracijos 
b�du (pavyzdžiui, dirbiniai iš asfalto ar kai kurios prek�s, kaip šlifa-
vimo diskai, aglomeruojami pridedant silikatines rišli�sias medžia-
gas); kai kurie gr�dinami autoklavuose (silikatin�s plytos). Skirsnyje 
taip pat klasifikuojamos tam tikros prek�s, išgaunamos procesais, ku-
rie iš esm�s pakei	ia nat�ralias žaliavas (pavyzdžiui, lydymas, gami-
nant šlakuot� vat�, lydytas bazaltas ir kt.). 

Be to, 6802 pozicijoje klasifikuojami maži apdoroti mozaik� ku-
beliai ir panaš�s iš marmuro kubeliai, naudojami �vairioms grind�, 



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

73 

sien� dangoms ir t. t. su popieriniu pagrindu arba be jo. �ia taip pat 
klasifikuojami dažyti gr�deliai, trupiniai ir milteliai iš marmuro ar bet 
kokio kito nat�ralaus akmens (taip pat skal�n�) (pavyzdžiui, parduo-
tuvi� vitrin� ekspozicijoms), bet neapdorotas žvirgždas, gr�deliai, tru-
piniai ir dažyti nat�ral�s sm�liai klasifikuojami 25 skirsnyje. 

Dar reikia atkreipti d�mes� � 6802 2 subpozicijose toleruojam� 
akmen� apdorojim�, t. y. akmenys gali b�ti plokš	iu arba lygiu pavir-
šiumi – plokštum� susikirtimas kampais. Jei kampai yra suapvalinti – 
akmenys klasifikuojami KN 6802 9 subpozicijose. 

 
 
2.2. Keramikos dirbiniai (69 skirsnis) 
 
Š� skirsn� sudaro 2 pastabos. 1 pastaba, viena vertus, apibr�žia 

skirsnio ribas, kita vertus, nusako šio skirsnio strukt�r�. 1 pastabos 
dalis nurodo, kad 69 skirsnyje klasifikuojami tik po formavimo išdegti 
keramikos dirbiniai. Tai, kad dirbiniai buvo išdegti po formavimo, yra 
pagrindinis skirtumas nuo dirbini�, klasifikuojam� 68 skirsnyje (šie 
paprastai neišdegami), ir nuo dirbini�, klasifikuojam� 70 skirsnyje 
(dirbiniai ne išdegami, o visiškai išlydomi). 

Keramikos dirbini� gamybos proces� sudaro šios stadijos: 
� keramin�s mas�s paruošimas; 
� formavimas; 
� gaut� dirbini� džiovinimas; 
� išdegimas; 
� apdaila. 
Atsižvelgiant � sud�t� ir pasirinkt� išdegimo b�d�, 69 skirsnis 

skirstomas � 2 pogrupius:  
- dirbiniai iš titnagžemio milt� ar panaši� silicing� žemi� ir ne-

deg�s dirbiniai (6901–6903 pozicijos); 
- kiti keramikos dirbiniai, daugiausia moliniai, fajansiniai, por-

celianiniai ir t. t. (6904–6914 pozicijos). 
2 skirsnio pastaba yra tradicin�. Joje nurodoma, kas neklasifikuo-

jama šiame skirsnyje: 
- girnakmeniai, tek�lai, šlifavimo diskai ir pan. (6804 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 71 skirsnyje (pavyzdžiui, dirbtin� bi-

žuterija); 
- kermetai (metalo keramika), klasifikuojami 8113 pozicijoje; 
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- dirbiniai, klasifikuojami 82 skirsnyje; 
- elektros izoliatoriai (8546 pozicija); 
- dirbtiniai dantys (9021 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 91, 94, 95, 97 skirsniuose bei 9606 

(sagos) ir 9614 pozicijose (r�kymo pypk�s).  
 
 

2.3. Stiklas ir stiklo dirbiniai (70 skirsnis) 
 

Š� skirsn� sudaro 5 pastabos ir 1 subpozicij� pastaba.  
1 pastaboje, kaip paprastai, nurodoma, kas neklasifikuojama 70 

skirsnyje: 
- stiklo fritas, stikl�jantys emaliai ir glaz�ros (3207 pozicija); 
- dirbtin� bižuterija iš stiklo (71 skirsnis); 
- šiesolaidži� kabeliai, klasifikuojami 8544 pozicijoje, elektros 

izoliatoriai (8546 pozicija) arba jungiamosios dalys iš izoliaci-
jos medžiag� (8547 pozicija); 

- prek�s, klasifikuojamos 90 skirsnyje; 
- šviestuvai ir šviestuv� dalys (9405 pozicija); 
- žaislai, Kal�d� eglu	i� papuošalai (95 skirsnis); 
-  sagos, termosai ir kvepal� purkštukai (96 skirsnis). 
2 pastaboje išaiškinamos s�vokos vartojamos 7003–7005 pozici-

jose: 
* stiklas nelaikomas „apdorotu“, jeigu bet kuris apdorojimo pro-

cesas atliktas iki atkaitinimo; 
* stiklo supjaustymas � tam tikros formos lakštus neturi �takos 

lakštinio stiklo klasifikavimui; 
* s�voka „absorbcinis, atspindintis arba neatspindintis sluoksnis“ 

reiškia mikroskopiškai plon� metalo arba cheminio junginio sluoksn�, 
absorbuojant�, pavyzdžiui, infraraudon�j� spinduliuot arba padidi-
nant� stiklo atspind�jimo savybes, be to, tokiu sluoksniu padengtas 
stiklas išlaiko dal� skaidrumo arba persišvie	iamumo savybi�; arba 
padarant� stiklo pavirši� neatspindint� šviesos. 

Ši pastaba pateikia 3 naujas s�vokas, vartojamas nomenklat�roje. 
3 pastaboje nustatyta, kad produktai, nurodyti 7006 pozicijoje, 

klasifikuojami toje pozicijoje neatsižvelgiant � tai, ar jie turi dirbini� 
pavidal�. 

4 ir 5 pastabose išaiškintos s�vokos „stiklo vata“ bei „stiklas“. 
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Šiame skirsnyje klasifikuojami vis� form� stiklo dirbiniai (bet ne 
tie, kurie pamin�ti 70 skirsnio 1 pastaboje ar kitoje KN pozicijoje). 

Stiklas (išskyrus lydyt� kvarc� ir kitus lydytus titnagžemius, mi-
n�tus anks	iau) yra homogeniškas skirting� proporcij� lydytas miši-
nys iš šarminio metalo silikato (natrio ar kalio) ir su vienu ar daugiau 
silikat� iš kalcio bei švino ir kartais bario, aliuminio, magnio, manga-
no ir t. t. 

Yra labai daug stiklo r�ši� pagal j� sud�t� (pavyzdžiui, Bohemijos 
stiklas, kronglasas, švino krištolas, angliškasis krištolas, strazas). Šie 
�vair�s tipai yra nekristaliniai (amorfiniai) ir visiškai skaidr�s. 

70 skirsnyje taip pat klasifikuojama: 
- Pieninis ar opalinis stiklas. Šios stiklo r�šys yra skaidrios ir 

gaunamos �maišant � stiklo mas (5 proc. proporcija) tokias medžia-
gas, kaip fluoršpatas ar kaul� pelenai. Šie priedai, lydiniui stingstant ir 
v�l kaistant, sukelia dalin kristalizacij�. 

- Specialios medžiagos, žinomos kaip stiklo keramika, kuriose 
stiklas paver	iamas beveik visiškai kristaline strukt�ra, kontroliuoja-
mas kristalizacijos proceso metu. Jos yra gaunamos �maišant � stikl� 
branduol� formuojan	ius reagentus, dažnai metalo oksidus (kaip titano 
dioksidas ir cirkonio oksidas) ar metalus (kaip natrio milteliai). Po to, 
kai dirbinys yra apdirbamas pagal �prast� stiklo gaminimo technologi-
j�, jis laikomas temperat�roje, užtikrinan	ioje stiklo mas�s kristaliza-
vim�si apie branduol� formuojan	ius kristalus (devitrifikacija – stik-
liškos strukt�ros suardymas). Stiklo keramika gali b�ti nepermatoma 
ar kartais skaidri. Ji turi kur kas geresnes mechanines, elektrines savy-
bes bei didesn� atsparum� karš	iui nei paprastas stiklas. 

- Stiklas, turintis maž� tempimosi koeficient�, pavyzdžiui, boro 
silikato stiklas. 

Šio skirsnio pozicijose dirbini� klasifikacija nepriklauso nuo stik-
lo, iš kurio jie yra pagaminti, tipo. 

Stiklo gamybos proces� sudaro: 
� liejimas; 
� valcavimas; 
� flotacija; 
� formavimas; 
� p�timas; 
� tempimas arba spaudimas; 
� presavimas; 
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� litavimas; 
� pjaustymas. 
Toliau pateiksime keramikos, porceliano ir stiklo dirbini� kai ku-

ri� fizini� savybi� palyginim� (9 lentel�).  
 
9 lentel�. Keramikos, porceliano ir stiklo dirbini� fizin�s savyb�s 
  

Keramika Porcelianas Stiklas 
Labai poringa 
Nekieta 
Laidi vandeniui 
Neskaidri 

Mažai poringas 
Kietas 
Sunkiai laidus vande-
niui 
Pusiau skaidrus 

Neporingas 
Labai kietas 
Nelaidus vandeniui 
Skaidrus 

 

 
 
 
Uþduotys 
 

1. Kur klasifikuojama stiklin� nag� dild�? 
2. Ar gaminiai iš stiklo keramikos gali b�ti klasifikuojami 69 skirsny-

je? 
3. Kokiai pozicijai priskirsime kavos puodukus iš stiklo keramikos? 
4. Ar v�rin� iš stiklo karoli� galime klasifikuoti 7018 pozicijoje? 
5. Kur klasifikuojamos silikatin�s (nedegtos) plytos? 
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III. CHEMIJOS PRAMONËS IR JAI GIMININGØ  
PRAMONËS ŠAKØ PRODUKCIJA  

(VI skyrius) 
 
 
 

KN VI skyrius „Chemijos pramon�s ir jai gimining� pramon�s 
šak� produkcija“ (28–38 skirsniai) sudarytas pagal preki� chemin 
sud�t�. Šiame skyriuje yra 3 pastabos. 

 Vadovaujantis 1 pastabos (a) punktu, visi radioaktyvieji chemi-
niai elementai ir radioaktyvieji izotopai, taip pat ši� element� ir izoto-
p� junginiai (neatsižvelgiant �  tai, ar jie organiniai ar neorganiniai, 
chemijos atžvilgiu apib�dinti ar neapib�dinti) klasifikuojami 2844 
pozicijoje, net jeigu jie gal�t� b�ti klasifikuojami kurioje nors kitoje 
nomenklat�ros pozicijoje. Taigi, pavyzdžiui, radioaktyvusis natrio 
chloridas ir radioaktyvusis glicerolis klasifikuojami 2844 pozicijoje, o 
ne atitinkamai 2501 arba 2905 pozicijose. Panašiai radioaktyvusis eti-
lo alkoholis, radioaktyvusis auksas ir radioaktyvusis kobaltas visais 
atvejais klasifikuojami 2844 pozicijoje. Ta	iau reikia pabr�žti, kad 
radioaktyviosios r�dos klasifikuojamos V skyriuje.  

Neradioaktyvieji izotopai ir j� junginiai (neatsižvelgiant � tai, ar 
jie organiniai ar neorganiniai, chemijos atžvilgiu apib�dinti ar neapi-
b�dinti), vadovaujantis šia pastaba, klasifikuojami tik 2845 pozicijoje, 
o ne kurioje nors kitoje nomenklat�ros pozicijoje. Taigi anglies izoto-
pas klasifikuojamas 2845 pozicijoje, o ne 2803 pozicijoje. 

Šios pastabos (b) punkte nustatyta, kad prek�s, aprašytos 2843 ar-
ba 2846 pozicijose, turi b�ti klasifikuojamos kurioje nors iš ši�, jas 
atitinkan	i� pozicij�, o ne kurioje nors kitoje VI skyriaus pozicijoje, 
jeigu jos visada yra neradioaktyvios ir ne izotop� pavidalo (priešingu 
atveju jos klasifikuojamos 2844 pozicijoje arba 2845 pozicijoje). Taigi 
šis pastabos punktas nurodo, kad, pavyzdžiui, sidabro kazeinatas kla-
sifikuojamas 2843 pozicijoje, o ne 3501 pozicijoje ir kad sidabro nit-
ratas, net jeigu jis supakuotas � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes 
ir paruoštas naudoti fotografijoje, klasifikuojamas 2843 pozicijoje, o 
ne 3707 pozicijoje. 

Ta	iau reikia pabr�žti, kad 2843 ir 2846 pozicijoms pirmenyb� 
teikiama tik kit� VI skyriaus pozicij� atžvilgiu. 
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2 pastaboje nustatyta, kad prek�s (išskyrus aprašytas 2843–2846 
pozicijose), klasifikuojamos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303–3307, 
3506, 3707 arba 3808 pozicijose d�l to, kad jos sufasuotos nustatyto-
mis doz�mis arba supakuotos � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, 
turi b�ti klasifikuojamos nurodytosiose pozicijose, neatsižvelgiant � 
tai, kad jos taip pat gal�t� b�ti klasifikuojamos ir kurioje nors kitoje 
šios nomenklat�ros pozicijoje. Pavyzdžiui, siera, supakuota � mažme-
ninei prekybai skirtas pakuotes ir skirta naudoti terapijoje, klasifikuo-
jama 3004 pozicijoje, o ne 2503 arba 2802 pozicijose, dekstrinas, su-
pakuotas � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes kaip klijai, klasifi-
kuojamas 3506 pozicijoje, o ne 3505 pozicijoje. 

3 pastaba nustato preki�, sukomplektuot� � rinkinius, sudarytus 
iš dviej� arba daugiau skirting� komponent�, kuri� dalis arba visi kla-
sifikuojami VI skyriuje, klasifikavimo tvark�. Ta	iau ši pastaba tai-
koma tik rinkiniams, kuri� komponentai skirti tarpusavyje sumaišyti 
tam, kad b�t� gauti produktai, klasifikuojami VI arba VII skyriuose. 
Tokie rinkiniai turi b�ti klasifikuojami tuos produktus atitinkan	iose 
pozicijose, jeigu j� komponentai atitinka s�lygas, nurodytas šios pas-
tabos (a), (b) ir (c) punktuose. 

Toki�, � rinkinius sukomplektuot�, preki� pavyzdžiai – dant� ce-
mentai ir kiti stomatologiniai užpildai, klasifikuojami 3006 pozicijoje, 
tam tikri lakai ir dažai, klasifikuojami 3208–3210 pozicijose, ir masti-
kos bei kt., klasifikuojami 3214 pozicijoje. 

Reikia pažym�ti, kad šio skyriaus 3 pastaba netaikoma prek�ms, 
sukomplektuotoms � rinkinius, sudarytus iš dviej� arba daugiau skir-
ting� komponent�, kuri� dalis arba visi klasifikuojami VI skyriuje, 
jeigu j� komponentai naudojami nuoseklumo tvarka, iš anksto j� ne-
sumaišius. Tokios prek�s, supakuotos � mažmeninei prekybai skirtas 
pakuotes, turi b�ti klasifikuojamos vadovaujantis bendrosiomis interp-
retavimo taisykl�mis (dažniausiai 3 taisykl�s (b) punktu); jeigu jos 
nesupakuotos � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, rinkini� kom-
ponentai turi b�ti klasifikuojami atskirai.    

VI skyriuje sugrupuoti visi cheminiai junginiai, t. y. pirmuose 
skyriaus 28 (6 poskirsniai, 51 pozicija) ir 29 (13 poskirsni�, 42 pozici-
jos) skirsniuose klasifikuojami neorganiniai ir organiniai junginiai.  

Ši� skirsni� strukt�ra remiasi chemini� jungini� bei chemikal� si-
steminimo ir grupavimo logika, pradedant nuo nesud�ting� chemini� 
jungini� iki labai sud�ting�. Bendrieji klasifikavimo principai (t. y. 
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bendrosios aiškinimo taisykl�s) šiuose skirsniuose taikomi labai retai, 
nes yra skirsni� pastabos, kurios nurodo, kaip klasifikuojami vienokie 
ar kitokie cheminiai junginiai. Be to, BAT paprastai taikomos miši-
niams, o 28 ir 29 skirsniuose mišiniai neklasifikuojami.    

Neorganiniai junginiai – didel� dalis žem�s gelmi�, t. y. akme-
nys, sm�lis, kalk�s ir molis. Kai kurie junginiai randami mineraluose 
kaip paprasti junginiai, pavyzdžiui, natrio chloridas, kalio nitratas arba 
cinko sulfatas. Kai kurie junginiai yra labai sud�tingos sud�ties, pa-
vyzdžiui, kaolinitas. Gryni junginiai išskiriami iš gamtini� mineral� 
arba chemin�mis reakcijomis. Juose paprastai n�ra anglies atom�. 

Organiniai junginiai apima medžiagas, randamas gamtoje, pa-
prastai augaluose ir gyv�niniai, pavyzdžiui, baltymai, angliavandeniai, 
vitaminai, hormonai, taip pat gyv�nin�s ar augalin�s medžiagos, ran-
damos gamtoje, t. y. akmens anglys, nafta arba gamtin�s dujos. Gryni 
organiniai junginiai gaunami tiek iš gamtini� medžiag�, tiek sintetiniu 
b�du. Organiniai junginiai sudaro apie 90 proc. žinom� jungini�, nu-
statyta 700 000 jungini�. Vis� ši� jungini� sud�tyje yra anglies.  

Reikia pabr�žti, kad medžiag� veikiant fiziniais b�dais, ji nepa-
kei	ia savo fizini� savybi�. Tuo tarpu cheminis poveikis (chemin� 
reakcija) kei	ia medžiagos sud�t� – pradin� medžiaga transformuojasi. 
Naujai gauta medžiaga turi visai naujas savybes. Cheminiai elementai 
sudaro cheminius junginius. Mažiausia dalel�, kuri išlaiko junginio 
savybes, yra molekul�. 

 
 
1. Neorganiniai chemikalai; organiniai arba  
neorganiniai tauriøjø metalø, retøjø þemiø  
metalø, radioaktyviøjø elementø arba izotopø  
junginiai (28 skirsnis)  
 
 Išskyrus atvejus, kai kontekste nurodyta kitaip, 28 skirsnyje kla-

sifikuojami tik atskiri cheminiai elementai ir atskiri chemijos atžvil-
giu apib�dinti junginiai. 

Atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti junginiai – tai medžiagos, 
sudarytos iš vienos r�šies molekuli� (pavyzdžiui, kovalentini� arba 
jonini�), kuri� sud�tis apibr�žta pastoviu element� santykiu ir gali b�ti 
atvaizduota fiksuota strukt�rine diagrama. Kristalin�je gardel�je mo-
lekul�s r�šis atitinka pasikartojant� gardel�s vienetin� element�. 
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Chemijos atžvilgiu apib�dint� jungini� elementai jungiasi tam 
tikrais b�dais, jiems b�dingais santykiniais kiekiais, kuriuos nulemia 
atskir� atom� valentingumas ir ryšio savyb�s. Šie kiekvieno elemento 
santykiniai kiekiai yra pastov�s ir b�dingi kiekvienam junginiui, tod�l 
jie vadinami stecheometriniais.  

Nedideli stecheometrini� santyki� nuokrypiai gali atsirasti d�l 
kristalin�se gardel�se esan	i� tuštum� ar intarp�. Tokie junginiai api-
b�dinami kaip kvazistecheometriniai ir laikomi cheminiu atžvilgiu 
apib�dintais junginiais, jeigu  nukrypimai nebuvo padaryti specialiai. 

Chemijos atžvilgiu apib�dinti elementai ir junginiai (1 skirsnio 
pastaba) 

Atskiri cheminiai elementai ir atskiri chemijos atžvilgiu apib�din-
ti junginiai, su priemaišomis arba ištirpinti vandenyje, taip pat klasifi-
kuojami šiame skirsnyje.  

S�voka „priemaišos“ reiškia tik medžiagas, patekusias � atskir� 
chemin� jungin� vien tik gamybos proceso (�skaitant gryninim�) metu, 
tiesiogiai jam vykstant. Ši� medžiag� gali atsirasti veikiant bet kuriam 
proceso veiksniui, ta	iau dažniausiai šios medžiagos yra: 

- nepakitusios (nesureagavusios) pirmin�s medžiagos; 
- priemaišos, kuri� buvo pirmin�se medžiagose; 
- reagentai, naudoti gamybos procese (�skaitant gryninim�); 
- šalutiniai produktai. 
Ta	iau reikia pažym�ti, kad tokios medžiagos ne visais atvejais 

laikomos „priemaišomis“, leistinomis pagal 1 (a) pastab�. Kai tokios 
medžiagos specialiai paliekamos produkte norint padaryti j� tinkames-
n� specifiniam, o ne �prastiniam naudojimui, jos nelaikomos leistino-
mis priemaišomis.  

Tokie elementai ir junginiai neklasifikuojami 28 skirsnyje, jeigu 
jie ištirpinti ne vandenyje, bet kituose tirpikliuose, išskyrus atvejus, 
kai toks ištirpinimas yra �prastinis ir b�tinas metodas, taikomas vien 
tik ši� produkt� saugumo arba transportavimo tikslais (tokiu atveju 
tirpiklis neturi padaryti produkto tinkamesnio specifiniam, o ne �pras-
tiniam naudojimui). 

Taigi amoniako alkoholiniai tirpalai ir aliuminio hidroksido ko-
loidiniai tirpalai neklasifikuojami šiame skirsnyje, bet  turi b�ti klasi-
fikuojami 3824 pozicijoje.   

Atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti elementai ir junginiai su sta-
bilizatori� priedais, b�tinais jiems konservuoti arba transportuoti, taip 
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pat klasifikuojami šiame skirsnyje. Pavyzdžiui, vandenilio peroksidas, 
stabilizuotas boro r�gšties priedais, taip pat klasifikuojamas 2847 po-
zicijoje; ta	iau natrio peroksidas, sumaišytas su katalizatoriais (naudo-
jamas vandenilio peroksidui gaminti), neklasifikuojamas 28 skirsnyje 
ir turi b�ti klasifikuojamas 3824 pozicijoje.  

� produktus, klasifikuojamus 28 skirsnyje, gali b�ti prid�ta ir 
agent�, apsaugan	i� nuo sukepimo. Ta	iau, antra vertus, tokie produk-
tai su hidrofobiniais priedais šiame skirsnyje neklasifikuojami, nes šie 
agentai pakei	ia pirmines produkt� savybes. 

28 skirsnyje klasifikuojam� produkt� sud�tyje taip pat gali b�ti: 
� dulk�jim� mažinan	i� agent� pried� (pavyzdžiui, mineralini� 

alyv�, pridedam� � tam tikrus nuodingus chemikalus, kad jie 
nedulk�t� naudojimo metu); 

� daži�j� medžiag�, pridedam� produkt� nustatymui palengvin-
ti arba saugumo tikslais dedam� � pavojingus arba nuodingus 
chemikalus (pavyzdžiui, � švino arsenat�, klasifikuojam� 2842 
pozicijoje) ir naudojam� kaip „žymekliai“ arba �sp�jimas pro-
dukto naudotojams. Ta	iau produktai, � kuriuos daži�j� me-
džiag� pridedama kitais tikslais (pavyzdžiui, silikagelis su ko-
balto drusk� priedais, naudojamais kaip dr�gnumo indikato-
rius (3824 pozicija)), šiame skirsnyje neklasifikuojami. 

Jungini�, klasifikuojam� 28 ir 29 skirsniuose, atskyrimas (2 
skirsnio pastaba) 

Toliau pateikiamas neišsamus 28 skirsnyje klasifikuojam� jungi-
ni�, kuri� sud�tyje yra anglies, ir pozicij�, kuriose jie turi b�ti klasifi-
kuojami, s�rašas:  

2811 pozicija – anglies oksidai, vandenilio cianidas ir fulminato, 
izocianato, tiocianato ir kitos paprastos arba kompleksin�s ciano r�gš-
tys; 

2812 pozicija – anglies oksohalogenidai; 
2813 pozicija – anglies disulfidas; 
2831 pozicija – ditionitai ir sulfoksilatai, stabilizuoti organin�mis 

medžiagomis; 
2836 pozicija – neorganini� bazi� karbonatai ir peroksokarbona-

tai; 
2837 pozicija – neorganini� bazi� cianidai, oksicianidai ir cianid� 

kompleksai; 
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2838 pozicija – neorganini� bazi� fulminatai, cianatai ir tiociana-
tai; 

2842 pozicija – neorganini� bazi� tiokarbonatai, selenokarbona-
tai, tel�rokarbonatai, selenocianatai, tel�rocianatai, reinekatai ir kiti 
dvigubieji arba kompleksiniai cianatai; 

2843–2846 tauri�j� metal�, radioaktyvi�j� element�, izotop� ir 
ret�j� žemi� metal� neorganiniai ir organiniai junginiai; 

2847 pozicija – vandenilio peroksidas; 
2849 pozicija – karbidai; 
2851 pozicija – anglies oksisulfidas, halogen� tipkarbonilai, cia-

nas ir cianohalogenidai, cianamidas ir jo metal� dariniai. 
Visi kiti anglies junginiai 28 skirsnyje neklasifikuojami. 
Produktai, kurie klasifikuojami 28 skirsnyje, net jeigu jie n�ra at-

skiri cheminiai elementai ar junginiai 
Išimtys yra šios: 
2802 pozicija – koloidin� siera; 
2803 pozicija – suodžiai; 
2807 pozicija – oleumas; 
2808 pozicija – sieros ir azoto r�gš	i� mišiniai; 
2809 pozicija – polifosforo r�gštis; 
2813 pozicija – fosforo trisulfidas; 
2818 pozicija – dirbtinis korundas; 
2821 pozicija – žem�s dažai; 
2822 pozicija – techniniai kobalto oksidai; 
2830 pozicija – polifosfidai; 
2831 pozicija – ditionitai ir sulfosilikatai; 
2835 pozicija – polifofatai; 
2836 pozicija – techninis amonio karbonatas; 
2839 pozicija – techniniai šarmini� metal� silikatai; 
2843 pozicija – tauri�j� metal� koloidai, amalgamos, neorgani-

niai ir organiniai junginiai; 
2844 pozicija – radioaktyvieji elementai, radioaktyvieji izotopai 

arba junginiai; 
2845 pozicija – kiti izotopai ir junginiai; 
2846 pozicija – ret�j� žemi� metal� neorganiniai ir organiniai 

junginiai; 
2848 pozicija – fosfidai; 
2849 pozicija – karbidai;   
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2850 pozicija – hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai; 
2851 pozicija – suskystintas ir suspaustas oras. 
28 skirsnyje neklasifikuojami tam tikri atskiri cheminiai elemen-

tai ir tam tikri atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti neorganiniai jungi-
niai (3 ir 8 skirsnio pastabos)  

Tam tikri atskiri cheminiai elementai ir tam tikri atskiri chemijos 
atžvilgiu apib�dinti neorganiniai junginiai niekada neklasifikuojami 
28 skirsnyje, net jeigu jie yra gryni. Pavyzdžiui:  

� tam tikri produktai, klasifikuojami 25 skirsnyje (natrio chlori-
das ir magnio oksidas); 

� tam tikros neorganin�s druskos, klasifikuojamos 31 skirsnyje 
(natrio nitratas, amonio nitratas, amonio sulfatas ir pan.); taip 
pat kalio chloridas, nors jis tam tikrais atvejais gali b�ti klasi-
fikuojamas 3824 arba 9001 pozicijose; 

� dirbtinis grafitas, klasifikuojamas 3801 pozicijoje; 
� brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, klasifikuojami 71 

skirsnyje; 
� taurieji metalai ir netaurieji metalai, �skaitant ši� metal� lydi-

nius, klasifikuojami XIV arba XV skyriuose.  
Tam tikri kiti atskiri elementai arba atskiri chemijos atžvilgiu api-

b�dinti junginiai, kurie tur�t� b�ti klasifikuojami 28 skirsnyje, gali 
b�ti 	ia neklasifikuojami, jeigu jie suformuoti � tam tikras formas 
arba apdoroti tam tikrais b�dais, kurie nepakei	ia j� chemin�s sud�-
ties:  

- produktai, tinkami naudoti terapijoje ar profilaktikoje, sufa-
suoti nustatytomis doz�mis arba supakuoti � mažmeninei pre-
kybai skirtas pakuotes (3004 pozicija); 

- produktai, naudojami kaip liuminoforai (pavyzdžiui, kalcio 
volframatas), apdoroti tokiu b�du, kad �gaut� liuminescenci-
jos savybi� (3206 pozicija); 

- parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai (pavyz-
džiui, al�nai), supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas pakuo-
tes (3303–3307 pozicijos); 

- produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai (pavyz-
džiui, natrio silikatas, ištirpintas vandenyje), pateikiami kaip 
klijai arba adhezyvai, supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas 
pakuotes, kuri� neto mas� ne didesn� kaip 1 kg (3506 pozici-
ja); 
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- fotografijos produktai (pavyzdžiui, natrio tiosulfatas), sufa-
suoti nustatytais santykiniais kiekiais arba supakuoti � maž-
meninei prekybai skirtas pakuotes ir tokiu pavidalu tinkami 
naudoti fotografijoje (3707 pozicija); 

- insekticidai ir kt. (pavyzdžiui, natrio tetraboratas), supakuoti 
3808 pozicijoje aprašytu b�du. 

- produktai (pavyzdžiui, sieros r�gštis), supakuoti kaip gesintu-
v� užpildai arba gesinimo granatos (3813 pozicija); 

- cheminiai elementai (pavyzdžiui, silicis ir selenas), su priedais 
ir skirti naudoti elektronikoje, turintys disk�, plokšteli� arba 
panaši� form� pavidal� (3818 pozicija); 

- rašalo d�mi� iš�mikliai, supakuoti � mažmeninei prekybai 
skirtas pakuotes (3824 pozicija); 

- šarmini� arba šarmini� žemi� metal� halogenidai (pavyzdžiui, 
li	io fluoridas, kalcio fluoridas, kalio bromidas ir kt.), turintys 
optini� element� pavidal� (9001 pozicija), arba dirbtinai išau-
ginti kristalai, kuri� kiekvieno mas� ne mažesn� kaip 2,5 g 
(3824 pozicija). 

Produktai, kurie potencialiai gali b�ti klasifikuojami dviejose arba 
daugiau 28 skirsnio pozicij� 

Chemijos atžvilgiu apib�dintos kompleksin�s r�gštys, sudarytos 
iš nemetalo r�gšties (klasifikuojamos II poskirsnyje) ir metalo r�gšties 
(klasifikuojamos IV poskirsnyje), turi b�ti klasifikuojamos 2811 pozi-
cijoje (28 skirsnio 4 pastaba). 

Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, dvigubosios arba kompleksin�s 
neorganin�s druskos turi b�ti klasifikuojamos 2842 pozicijoje (28 
skirsnio 5 pastaba). 28 skirsnis suskirstytas � 6 poskirsnius: 

I poskirsnyje klasifikuojami cheminiai elementai; 
II poskirsnyje – neorganin�s r�gštys ir neorganiniai nemetal� 

junginiai su deguonimi; 
III poskirsnyje – nemetal� junginiai su halogenais arba siera; 
IV poskirsnyje – neorganin�s baz�s ir metal� oksidai, hidroksidai 

ir peroksidai; 
V poskirsnyje – neorganini� r�gš	i� ir metal� druskos bei perok-

sodruskos; 
VI poskirsnyje – �vair�s produktai.  
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2. Organiniai chemijos produktai (29 skirsnis) 
 

Paprastai 29 skirsnyje klasifikuojami tik atskiri chemijos atžvilgiu 
apib�dinti junginiai, kaip nurodyta šio skirsnio 1 pastaboje. 

29 skirsnio 1 pastaba. Chemijos atžvilgiu apib�dinti junginiai. 
Atskiras chemijos atžvilgiu apib�dintas junginys – tai medžiaga, 

sudaryta iš vienos r�šies molekuli� (pavyzdžiui, kovalentini� arba 
jonini�), kuri� sud�tis apibr�žta pastoviu element� santykiu ir gali b�ti 
atvaizduota tikslia strukt�rine diagrama. Kristalin�je gardel�je mole-
kuli� r�šys atitinka pasikartojan	ius gardel�s vienetus. Atskiri chemi-
jos atžvilgiu apib�dinti junginiai, kuri� sud�tyje yra kit� medžiag�, 
specialiai �d�t� jo gamybos metu arba j� užbaigus (�skaitant grynini-
m�), šiame skirsnyje neklasifikuojami. Tod�l produktas, sudarytas iš 
sacharino, sumaišyto su laktoze, pavyzdžiui, tam, kad j� b�t� galima 
naudoti kaip saldikl�, šiame skirsnyje neklasifikuojamas (2106 pozici-
ja). 

29 skirsnyje klasifikuojam� atskir� chemijos atžvilgiu apib�dint� 
jungini� sud�tyje gali b�ti priemaiš� (1 (a) pastaba). Šios taisykl�s 
išimtis nurodyta 2940 pozicijos pavadinime ir susijusi su cukrumis, 
nes šioje pozicijoje klasifikuojami tik chemiškai gryni cukr�s. 

S�voka „priemaišos“ reiškia tik medžiagas, tiesiogiai patekusias � 
atskiro chemijos atžvilgiu apib�dinto junginio sud�t� tik jo gamybos 
proceso (�skaitant gryninim�) metu. 

Ši� medžiag� gali atsirasti d�l bet kuri� su procesu susijusi� 
veiksni� ir tai dažniausiai yra: 

- nesureagavusios pradin�s medžiagos; 
- priemaišos, kuri� buvo pradini� medžiag� sud�tyje; 
- reagentai, naudoti gamybos proceso (�skaitant gryninim�) me-

tu; 
- šalutiniai produktai. 
Ta	iau reikia pažym�ti, kad šios medžiagos ne visais atvejais lai-

komos „priemaišomis“, leistinomis pagal 1 (a) pastab�. Jeigu tokios 
medžiagos specialiai paliekamos produkto sud�tyje, norint padaryti j� 
tinkamesn� specifiniam, o ne �prastiniam naudojimui, jos nelaikomos 
leistinomis priemaišomis. Pavyzdžiui, šiame skirsnyje neklasifikuo-
jamas produktas, sudarytas iš metilacetato ir metanolio, specialiai pa-
likto jo sud�tyje norint pagerinti šio produkto kaip tirpiklio savybes 
(3814 pozicija). Tam tikriems junginiams (pavyzdžiui, etanui, benze-
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nui, fenoliui ar piridinui) nustatyti specifiniai grynumo kriterijai, nu-
rodyti 2901, 2902, 2907 ir 2933 pozicij� paaiškinimuose. 

Šiame skirsnyje klasifikuojami atskiri chemijos atžvilgiu apib�-
dinti junginiai gali b�ti ištirpinti vandenyje. Atsižvelgiant � tokias 
dideles išlygas kaip ir išd�stytosios 28 skirsnio paaiškinimuose, 29 
skirsnyje taip pat klasifikuojami nevandeniniai tirpalai bei junginiai su 
stabilizatori�, dulk�jim� mažinan	i� agent� arba daži�j� medžiag� 
priedais. Pavyzdžiui, stirenas su inhibitoriumi – tretiniu butilkatehinu 
taip pat klasifikuojamas 2902 pozicijoje. 

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojami to paties organinio jungi-
nio izomer� mišiniai, su priemaišomis arba be priemaiš�. Ta	iau jame 
neklasifikuojami so	i�j� arba neso	i�j� alifatini� angliavandenili� 
izomer� (išskyrus stereoizomerus) mišiniai (27 skirsnis). 

Jungini�, klasifikuojam� 28 ir 29 skirsnyje, atskyrimas pa-
teiktas anks	iau 28 skirsnio apžvalgoje. 

Organiniai ir neorganiniai junginiai, išskyrus išvardytus 28 skirs-
nio 2 pastaboje, klasifikuojami 29 skirsnyje. 

Produktai, klasifikuojami 29 skirsnyje net ir tada, jeigu jie 
n�ra atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti junginiai. 

Taisykl�je, kad 29 skirsnyje klasifikuojami tik atskiri chemijos 
atžvilgiu apib�dinti junginiai, padarytos tam tikros išimtys:  

2909 pozicija – keton� peroksidams; 
2912 pozicija – aldehid� cikliniams polimerams, paraformaldehi-

dui; 
2919 pozicija – laktofosfatams; 
2923 pozicija – lecitinams ir kitiems fosfoaminolipidams; 
2934 pozicija – nukleor�gštims ir j� druskoms; 
2936 pozicija – provitaminams ir vitaminams (�skaitant j� kon-

centratus ir tarpusavio mišinius), ištirpintiems  ar neištirpintiems tir-
piklyje; 

2938 pozicija – glikozidams ir j� dariniams; 
2939 pozicija – augaliniams alkaloidams ir j� dariniams; 
2940 pozicija – cukr� eteriams ir cukr� esteriams bei j� drus-

koms; 
2941 pozicija – antibiotikams. 
Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojamos diazonio druskos, me-

džiagos, surišan	ios šias druskas, taip pat diazotinti aminai ir j� drus-
kos, praskiestos iki standartin�s koncentracijos, pavyzdžiui, neutra-
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liomis druskomis. Šie produktai naudojami azodažikliams gaminti. Jie 
gali b�ti kieti arba skysti. 

Tam tikri atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti organiniai 
junginiai, neklasifikuojami 29 skirsnyje (2 pastaba) 

Tam tikri atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti organiniai junginiai 
niekada neklasifikuojami šiame skirsnyje net jeigu jie yra gryni:  

- sacharoz� (1701 pozicija); laktoz�, maltoz�, gliukoz� ir fruk-
toz� (1702 pozicija);  

- etilo alkoholis (2207 ar 2208 pozicijos);  
- metanas ir propanas (2711 pozicija);  
- karbamidas (3102 ar 3105 pozicijos);  
- augalin�s arba gyv�nin�s dažiosios medžiagos (pavyzdžiui, 

chlorofilas) (3203 pozicija);  
- sintetin�s organin�s dažiosios medžiagos (3204 pozicija). 
Tam tikri atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti organiniai produk-

tai, kurie kitais atvejais gal�t� b�ti klasifikuojami 29 skirsnyje, 	ia 
neklasifikuojami tuomet, kai jie suformuoti � tam tikras formas arba 
apdoroti tam tikru b�du, nepakei	iant j� chemin�s sud�ties. Toki� 
produkt� pavyzdžiai yra šie: 

- produktai, naudojami terapijoje ar profilaktikoje, sudozuoti, 
suformuoti � formas arba supakuoti � mažmeninei prekybai 
skirtas pakuotes (3004 pozicija); 

- produktai, naudojami kaip liuminoforai, specialiai apdoroti 
norint padaryti juos liuminescencinius (3204 pozicija); 

- dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos � formas 
arba supakuotos � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes 
(3212 pozicija); 

- parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai (pavyz-
džiui, acetonas), supakuoti � tokiam naudojimui pritaikytas ir 
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (3303–3307 pozicijos); 

- produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, patei-
kiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kuri� 
neto mas� ne didesn� kaip 1 kg (3506 pozicija); 

- kietojo kuro r�šys (pavyzdžiui, metaldehidas) suformuotos � 
formas, skirtas naudoti kurui, taip pat skysti arba suskystint� 
duj� pavidalo degalai (pavyzdžiui, skystasis butanas), esantys 
talpyklose, naudojamose cigare	i� arba panašiems žiebtuv�-
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liams užpildyti, kuri� talpa ne didesn� kaip 300 cm3 (3606 po-
zicija); 

- hidrochinonas ir kiti nesumaišyti produktai, skirti naudoti fo-
tografijai, sufasuoti išmatuotais santykiniais kiekiais arba pa-
ruošti mažmeninei prekybai tokiu pavidalu, kokiu juos galima 
tiesiogiai naudoti fotografijai (3707 pozicija); 

- dezinfekcijos priemon�s, insekticidai ir kt., pateikiami 3808 
pozicijoje aprašytu pavidalu; 

- produktai (pavyzdžiui, tetrachlormetanas), pateikiami kaip ge-
sintuv� užpildai arba gesinimo granatos (3813 pozicija); 

- preparatai rašalo d�m�ms išimti (pavyzdžiui, chloraminai, 
klasifikuojami 2935 pozicijoje, ištirpinti vandenyje), supakuo-
ti � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (3824 pozicija); 

- optiniai elementai (pavyzdžiui, etilendiamino tartratas) (9001 
pozicija). 

Produktai, kurie potencialiai gali b�ti klasifikuojami keliose 29 
skirsnio pozicijose (šio skirsnio 3 pastaba), turi b�ti klasifikuojami 
toje pozicijoje, kuri numeracijos poži�riu yra paskutin� iš t�, kuriose 
juos b�t� galima klasifikuoti. Pavyzdžiui, askorbo r�gštis gali b�ti 
laikoma laktonu (2932 pozicija) arba vitaminu (2936 pozicija), tod�l ji 
turi b�ti klasifikuojama 2936 pozicijoje. 

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai ir jungini� 
dariniai (šio skirsnio 4 pastaba)  

Tam tikrose 29 skirsnio pozicijose pateiktos nuorodos � haloge-
nintus, sulfonintus, nitrintus arba nitrozintus darinius. Šios nuorodos 
taip pat taikomos ir jungini� dariniams, pavyzdžiui, sulfohalogenin-
tiems, nitrosulfonintiems ir kt. dariniams. 2929 pozicijoje nitro- ir nit-
rozo- grup�s neturi b�ti laikomos azotin�mis funkcin�mis grup�mis. 

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai susidaro pa-
keitus pirminiame junginyje vien� arba kelis vandenilio atomus vienu 
arba keliais halogeno atomais, sulfo- (-SO3H), nitro (-NO2) arba nitro-
zo (-NO) grup�mis arba ši� grupi� deriniais. Ši� darini� funkcin� gru-
p� (pavyzdžiui, aldehido, karboksir�gšties, amino), nulemianti j� kla-
sifikavim�, turi likti nepakeista. 

Esteri�, drusk� ir tam tikr� halogenid� klasifikavimas (5 pasta-
ba) 

Esteriai. Organini� jungini�, kuri� sud�tyje yra r�gštini� funkci-
ni� grupi�, klasifikuojam� I–VII poskirsniuose, ir organini� jungini�, 
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klasifikuojam� tuose pa	iuose poskirsniuose, esteriai turi b�ti nurodyti 
ten pat, kur ir junginys, priskiriamas paskutinei numeracijos poži�riu 
ši� poskirsni� pozicijai. Pavyzdžiui, dietilenglikolio acetatas (esteris, 
susidars reaguojant acto r�gš	iai (2915 pozicija) su dietilenglikoliu 
(2909 pozicija) turi b�ti klasifikuojamas 2915 pozicijoje. Šios taisyk-
l�s negalima taikyti esteriams, sudarytiems iš jungini�, kuri� sud�tyje 
yra r�gštini� funkcini� grupi�, ir etilo alkoholio, nes pastarasis jungi-
nys neklasifikuojamas 29 skirsnyje. Tokie esteriai turi b�ti klasifikuo-
jami ten pat, kur klasifikuojami su r�gštin�mis funkcin�mis grup�mis, 
iš kuri� šie esteriai gauti. Pavyzdžiui, etilacetatas (esteris, susidars 
reaguojant acto r�gš	iai (2915 pozicija) su etilo alkoholiu) turi b�ti 
klasifikuojamas 2915 pozicijoje. 

Druskos. Vadovaujantis VI skyriaus 1 pastaba ir 28 skirsnio 2 
pastaba: 

� organini� jungini� neorganin�s druskos, gautos iš jungini�, 
kuri� sud�tyje yra r�gštini�, fenolio ar enolio funkcini� gru-
pi�, arba iš organini� bazi�, skirstom� I–X poskirsniuose arba 
2942 pozicijoje, turi b�ti klasifikuojamos pozicijose, atitin-
kan	iose organin� jungin�. Pavyzdžiui, 

� druskos, susidariusios tarpusavyje reaguojant organiniams 
junginiams, nurodytiems I–X poskirsniuose arba 2942 pozici-
joje, turi b�ti klasifikuojamos paskutin�je numeracijos poži�-
riu šio skirsnio pozicijoje, atitinkan	ioje baz ar r�gšt�, iš ku-
ri� gautos šios druskos. Pavyzdžiui, anilino acetatas (druska, 
susidariusi reaguojant acto r�gš	iai, klasifikuojamai 2915 po-
zicijoje, su anilinu, klasifikuojamu 2921 pozicijoje) klasifi-
kuojamas 2921 pozicijoje.      

Karboksir�gš�i� halogenidai. Šie halogenidai klasifikuojami to-
se pa	iose pozicijose kaip juose atitinkan	ios r�gštys. Pavyzdžiui, 
izobutiltrichloridas klasifikuojamas (kaip ir izosviesto r�gštis, kuri j� 
atitinka) 2915 pozicijoje. 

Darini� klasifikavimas. Klasifikuojant chemini� jungini� dari-
nius pozicija turi b�ti parenkama vadovaujantis Bendrosiomis aiški-
nimo taisykl�mis. Šio skirsnio 3 pastaba taikoma tik tuomet, kai dari-
nys potencialiai gali b�ti klasifikuojamas keliose pozicijose.  

Kondensuot� žied� sistemos. Kondensuot� žied� sistem� sudaro 
ne mažiau kaip 2 žiedai, turintys tik vien� bendr� jungt� ir tik 2 ben-
drus atomus. Kondensuot� žied� sistemos susiformuoja policiklini� 
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jungini� molekul�se, kuriose du ciklinius žiedus jungia bendra krašti-
n�, sudaryta dviej� kaimynini� atom�. 

Skirsnis suskirstytas � 13 poskirsni�: angliavandeniliai; alkoho-
liai; fenoliai; eteriai bei epoksidai; aldehidai; ketonai; karboksir�gštys; 
neorganini� r�gš	i� esteriai; junginiai su azotin�mis funkcin�mis gru-
p�mis; organiniai ir neorganiniai junginiai, heterocikliniai junginiai, 
nukleor�gštys; vitaminai, provitaminai ir hormonai; glikozidai ir alka-
loidai; kiti organiniai junginiai. 

29 skirsnio pabaigoje pateiktas narkotini� ir psichotropini� me-
džiag� s�rašas. 

 
 
3. Farmacijos produktai (30 skirsnis) 
 
1 pastaboje nurodyta, kas neklasifikuojama skirsnyje: 
- maisto produktai ir g�rimai; 
- specialiai degti ir smulkinti stomatologiniai gipsai (2520 pozi-

cija); 
- medicinoje naudojam� eterini� aliej� vandeniniai distiliatai 

(3301 pozicija); 
- preparatai, klasifikuojami 3303–3307 pozicijose, net jei jie tu-

ri terapini� savybi�; 
- muilai ir kiti produktai, klasifikuojami 3401 pozicijoje, su 

medikamentais; 
- preparatai, pagaminti daugiausia iš gipso, skirti naudoti sto-

matologijoje (3407 pozicija); 
- kraujo albuminas, neparuoštas naudoti terapijoje (3502 pozici-

ja). 
4 pastaboje išvardyti gaminiai, kurie gali b�ti klasifikuojami 

3006 pozicijoje. 
Reikia atkreipti d�mes� � 30 skirsnio papildom�sias pastabas. 
1 papildomoji pastaba nurodo, kokias s�lygas turi tenkinti medi-

cininiai vaistažoli� preparatai ir preparatai, kuri� pagrindin�s sud�ti-
n�s dalys yra šios aktyviosios medžiagos: vitaminai, mineralai, nepa-
kei	iamosios aminor�gštys arba riebal� r�gštys, kad jie b�t� priski-
riami 3004 pozicijai. 

2 papildomoji pastaba nurodo, kad šiam skirsniui nepriskiriami 
produktai, kaip antai tablet�s, kramtomoji guma ar kiti preparatai, 
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skirti pad�ti r�kantiesiems mesti r�kyti, kurie priskiriami 2106 ar 3824 
pozicijoms, išskyrus nikotino pleistrus.  

Šiame skirsnyje klasifikuojami medikamentai ir kai kurios me-
džiagos, naudojamos medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje ar vete-
rinarijoje. Produktus, klasifikuojamus 30 skirsnyje, galima sugrupuoti 
� dvi dideles grupes: 

1. produktai, naudojami terapijoje ar profilaktikoje; 
2. produktai, kurie patys nenaudojami terapijoje ar profilaktiko-

je, ta	iau gali b�ti naudojami tik medicinoje, chirurgijoje, 
stomatologijoje ar veterinarijoje. 

30 skirsnyje klasifikuojamos ir vienetin�s medžiagos, ta	iau jos 
turi b�ti pateiktos kaip medikamentai su vartojimo nuoroda ar sudo-
zuoti ir pateikti mažmeninei prekybai (30 skirsnio 3 pastaba).  

3001 pozicijoje klasifikuojamos liaukos ir kiti organai, skirti nau-
doti organoterapijoje. 

3002 pozicijoje klasifikuojamas žmoni� kraujas; gyv�n� kraujas, 
paruoštas naudoti terapijoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakci-
jos bei modifikuoti imunologijos produktai; vakcinos, toksinai, mik-
roorganizm� kult�ros ir panaš�s produktai. Ta	iau šioje pozicijoje 
neklasifikuojami fermentai (reninas, amilaz� ir kt.), net jeigu jie yra 
mikrobin�s kilm�s (3507 pozicija). 

3003 pozicijoje klasifikuojami medicininiai preparatai, sudaryti iš 
dviej� arba daugiau sud�tini� dali�, tarpusavyje sumaišyt�, nesudo-
zuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti � mažmeninei prekybai skirtas pa-
kuotes. Tai sumaišyti medicininiai preparatai, �traukti � oficialios far-
makop�jos s�rašus, patentuoti medikamentai, preparatai, kuriuos suda-
ro viena farmacin� medžiaga kartu su užpildu, saldikliu ar kt., intrave-
niniai mitybos preparatai, suleidžiami � paciento ven� atliekant injek-
cij�, medicinin�s paskirties sud�tiniai augal� ekstraktai, �skaitant gau-
namus apdorojant augal� mišinius, preparatai astmai gydyti, anesteti-
kai, naudojami medicinoje ir kt. preparatai. Šios pozicijos nuostatos 
netaikomos maisto produktams ir g�rimams, vadinamiems „maisto 
papildais“, kurie turi b�ti klasifikuojami juos atitinkan	iose pozicijo-
se. Tai taikytina mitybos preparatams, kuriuos sudaro vitaminai ir mi-
neralin�s druskos. 

3004 pozicija yra antroji pozicija, kurioje klasifikuojami medi-
kamentai. Jie gali b�ti tiek sumaišyti, tiek kaip viena medžiaga. Ta-
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	iau visais atvejais jie skirti naudoti terapijoje arba profilaktikoje, yra 
dozuoti arba supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. 

Vadovaujantis 30 skirsnio 2 pastabos a dalimi, nesumaišytos 
medžiagos ištirpintos vandenyje, augal� standartizuoti ekstraktai, kla-
sifikuojami 1302 pozicijoje, visi junginiai, klasifikuojami 28 ir 29 
skirsnyje. Šie produktai negali b�ti klasifikuojami 3003 pozicijoje, net 
jei jie supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes ir tikt� nau-
doti profilaktikoje ar terapijoje. Tokie preparatai klasifikuojami 3004 
pozicijoje tik tada, jei: 

� jie skirti naudoti terapijoje ar profilaktikoje; 
� sudozuoti išmatuotomis doz�mis arba supakuoti � mažmeninei 

prekybai skirtas pakuotes. 
Kita vertus, atsižvelgiant � skirsnio 2 pastabos b dal�, 3003 pozi-

cijoje klasifikuojami preparatai, sufasuoti � mažmeninei prekybai skir-
tas pakuotes arba sudozuoti, turi b�ti klasifikuojami 3004 pozicijoje. 

Vadovaujantis 30 skirsnio 1 pastabos (a) punktu, šiame skirsnyje 
neklasifikuojami maisto produktai ir g�rimai (pavyzdžiui, dietiniai, 
diabetiniai ar pagerinti maisto produktai, maisto priedai ir papildai, 
tonizuojantys g�rimai ir mineraliniai vandenys), kitokie, nei maitina-
mieji intraveniniai preparatai. Juose nenurodoma, koki� lig� gydymui 
ar profilaktikai jie skirti. 3003 bei 3004 pozicijose taip pat neklasifi-
kuojami produktai, kuri� sud�tyje yra cukraus, ir konditerijos gami-
niai, kuriuose medikamentai sudaro tik nedidel dal�. Tokie preparatai 
nelaikytini turin	iais profilaktin ar terapin paskirt�. Jie klasifikuoja-
mi 1704 pozicijoje. Ta	iau preparatuose, klasifikuojamuose 3003 ar 
3004 pozicijose, cukrus ir kiti maistiniai produktai gali b�ti kaip me-
dikament� saldinio priemon�, kaip nešiklis (pavyzdžiui, virškinimui 
gerinti). 

Taip pat reik�t� atkreipti d�mes�, kad preparat�, klasifikuojam� 
3003 ir 3004 pozicijose, sud�tyje gali b�ti medžiag�, klasifikuojam� 
3001 pozicijoje, kai jie sumaišyti su kitomis farmacin�mis medžiago-
mis ir skirti naudoti terapijoje. Kita vertus, atsižvelgiant � pozicij� te-
kst�, jose neklasifikuojami produktai, klasifikuojami 3002, 3005 ar 
3006 pozicijose pagal sufasavim� ar supakavim�. 

3005 pozicijoje klasifikuojama vata, marl�, bandažai ir panaši 
tvarsliava, �mirkyti ar padengti farmacin�mis medžiagomis arba supa-
kuoti � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Vadinasi, bintas, ne�-
mirkytas farmacin�mis medžiagomis, b�tinai turi b�ti sufasuotas � 
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mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, tinkamas naudoti medicinoje. 
Atsižvelgiant � šio skirsnio 1 pastabos (b) ir (f) punktus, 3005 pozici-
joje  neklasifikuojami specialiai degti arba smulkiai sumalti stomato-
loginiai gipsai bei preparatai, pagaminti daugiausia iš gipso ir skirti 
naudoti stomatologijoje (3407 pozicija).         

3006 pozicijoje klasifikuojamos prek�s, nurodytos 30 skirsnio 4 
pastaboje. Šioje pozicijoje klasifikuojamos prek�s paprastai nenaudo-
jamos terapijoje ar profilaktikoje, ta	iau jos naudojamos tik medicino-
je, chirurgijoje, stomatologijoje ar veterinarijoje. �ia klasifikuojami ir 
kai kurie rinkiniai, pavyzdžiui, pirmosios pagalbos vaistin�l�s (30 
skirsnio 4 pastabos (g) punktas). Šioje pozicijoje �trauktos dvi naujos 
subpozicijos – 3006 70, kurioje klasifikuojami žel�s pavidalo prepara-
tai, skirti naudoti medicinoje, paciento k�no dalims sutepti chirurgini� 
operacij� arba fizin�s apži�ros metu arba kaip kontaktin� medžiaga 
tarp k�no ir medicinos prietaiso, bei 3006 80, kurioje klasifikuojamos 
farmacin�s atliekos, apib�dintos 30 skirsnio 4 pastabos (k) punkte.  

 
 
4. Tràšos (31 skirsnis) 

 
Šio skirsnio penkiose pozicijose klasifikuojama daugelis produk-

t�, dažniausiai naudojam� kaip gamtin�s arba dirbtin�s tr�šos: 
- gyv�nin�s ir augalin�s tr�šos (3101 pozicija), tarpusavyje su-

maišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; 
gyv�niniai arba augaliniai produktai, paversti tr�šomis juos tarpusavy-
je sumaišant arba chemiškai apdorojant; 

- konkre	i� r�ši� mineralin�s ir chemin�s tr�šos (3102–3104 po-
zicijos), kuri� sud�tyje yra tik vienas iš ši� tr�š� element�: azotas, 
fosforas arba kalis. Šiose pozicijose klasifikuojamos tik prek�s, api-
br�žtos 31 skirsnio 2–4 pastabose; 

- kitos tr�šos, j� mišiniai su augalin�mis ir gyv�nin�mis tr�šomis. 
Taip pat speciali tr�š� kategorija, apimanti vis� skirsn�, – tai tr�šos, 
turin	ios table	i� ar panaši� form� arba supakuotos �  mažmeninei 
prekybai skirtas pakuotes, kuri� bruto mas� ne didesn� kaip 10 kg 
(3105 pozicija). 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- kalk�s (2522 pozicija);  
- mergelis ir lap� puvenos (2530 pozicija);  
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- durp�s (2703 pozicija).  
�ia taip pat neklasifikuojamos terp�s, naudojamos augalams au-

ginti, pavyzdžiui, vazoniniams augalams auginti skirti dirvožemiai, 
daugiausia sudaryti iš durpi� arba durpi� ir sm�lio (2703 pozicija), 
taip pat dirvožemio, sm�lio, molio ir kt. mišiniai (3824 pozicija).  

Reikia atkreipti d�mes�, kad 3102–3104 pozicijose klasifikuoja-
mos tik pastabose nurodytos prek�s. Taip pat svarbu atsiminti, kad 
šiose pozicijose klasifikuojamos nurodytos medžiagos net ir tais atve-
jais, jei jos neskirtos naudoti kaip tr�šos. Pavyzdžiui, natrio nitratas 
klasifikuojamas 3102 pozicijoje, o ne 2834 pozicijoje net ir tuo atveju, 
kai šis skirtas naudoti ne kaip tr�ša. Taip pat kalio sulfatas klasifikuo-
jamas 3104 pozicijoje, o ne 2833 pozicijoje. 

Kita vertus, šiose pozicijose neklasifikuojamos medžiagos, ne-
pamin�tos pastabose, net ir tais atvejais, kai jos naudojamos kaip tr�-
šos. Pavyzdžiui, amonio chloridas klasifikuojamas 2827 pozicijoje, o 
ne 3102 pozicijoje, taip pat natrio fosfatas klasifikuojamas 2835 pozi-
cijoje, o ne 3103 pozicijoje, kalio karbonatas – 2836 pozicijoje, o ne 
3104 pozicijoje. 

Tr�šos, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turin	ios table	i� arba 
panaši� form� pavidal� arba supakuotos � pakuotes, kuri� bruto mas� 
ne didesn� kaip 10 kg, visada klasifikuojamos 3105 10 subpozicijoje. 

 
 
5. Rauginimo arba daþymo ekstraktai; taninai  
ir jø dariniai; daþikliai, pigmentai ir kitos  
daþiosios medþiagos; daþai ir lakai; glaistai  
ir kitos mastikos; rašalai (32 skirsnis) 
  
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti elementai arba junginiai 

(išskyrus klasifikuojamus 3203 arba 3204 pozicijose neorgani-
nius produktus, naudojamus kaip liuminoforai (3206 pozicija);  

- stiklas, pagamintas iš lydyto kvarco arba kit� lydyt� silicio 
dioksid� ir turintis 3207 pozicijose nurodytus pavidalus, taip pat 
dažiklius ir kitas daži�sias medžiagas, suformuotus � formas ar-
ba supakuotus � mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, klasifi-
kuojamus 3212 pozicijose; 
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- tanatai ir tanino dariniai iš produkt�, klasifikuojam� 2936–2939, 
2941 arba 3501–3504 pozicijose; 

- mastikos iš asfalto arba kitos bitumin�s mastikos (2715 pozici-
ja). 

Šiame skirsnyje klasifikuojami preparatai, naudojami kailiams ir 
odoms rauginti bei minkštinti po rauginimo (augaliniai rauginimo 
ekstraktai, sintetin�s rauginimo medžiagos, sumaišytos arba nesumai-
šytos su gamtin�mis rauginimo medžiagomis, ir dirbtiniai minkštik-
liai).  

Jame taip pat klasifikuojamos augalin�s, gyv�nin�s arba minera-
lin�s dažiosios medžiagos bei sintetin�s organin�s dažiosios medžia-
gos, taip pat daugelis preparat�, gaut� iš ši� daži�j� medžiag� (dažai, 
lakai, glaz�ros, rašalai ir kt.). �vair�s kiti preparatai, pavyzdžiui, džio-
vikliai ir glaistai taip pat klasifikuojami šiame skirsnyje.  

Tam tikr� daž� ir lak�, klasifikuojam� 3208–3210 pozicijose, ar-
ba mastik�, klasifikuojam� 3214 pozicijoje, atveju, �vairios sud�tin�s 
dalys turi b�ti sumaišomos tarpusavyje arba tam tikros sud�tin�s dalys 
(pavyzdžiui, kietikliai) turi b�ti �dedamos nurodyt�j� produkt� naudo-
jimo metu. Tokie produktai taip pat klasifikuojami šiose pozicijose, 
jeigu j� sud�tin�s dalys: 

� pagal j� pateikimo b�d� aiškiai atpaž�stamos kaip skirtos nau-
doti kartu, prieš tai j� neperpakavus; 

� pateikiamos kartu;  
� pagal savo pob�d� arba santykinius kiekius, kuriais jos patei-

kiamos, atpaž�stamos kaip papildan	ios viena kit�. 
Ta	iau tai, kad produktuose, � kuriuos kietiklio �maišoma j� nau-

dojimo metu, n�ra kietiklio, nereiškia, kad šie produktai neturi b�ti 
klasifikuojami šiose pozicijose, jeigu jie pagal savo sud�t� arba �paka-
vim� aiškiai atpaž�stami kaip skirti dažams, lakams arba mastikoms 
paruošti.  

3201 pozicijoje klasifikuojami augaliniai rauginimo ekstraktai, 
naudojami odoms ir kailiams rauginti. �ia taip pat klasifikuojami ta-
ninai ir j� druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai, kurie naudojami 
kaip �sdinimo preparatai dažymo metu, spaustuviniams dažams ga-
minti, vynams ir alui nuskaidrinti, farmakologijoje ir fotografijoje. 
Tanin� dariniai, kurie paprastai naudojami medicinoje, taip pat klasi-
fikuojami šioje pozicijoje.  
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3202 pozicijoje klasifikuojamos sintetin�s rauginimo medžiagos, 
neorganin�s rauginimo medžiagos ir preparatai. Šioje pozicijoje taip 
pat klasifikuojami fermentiniai preparatai (dirbtiniai minkštikliai), 
naudojami apdorojimui prieš rauginim�. 

3203 ir kitose pozicijose klasifikuojamos �vairios dažiosios me-
džiagos ir j� kompozicijos. Reikia pabr�žti, kad 3203–3206 pozicijose 
neklasifikuojami pigmentai, nurodyti skirsnio 3 pastaboje, t. y. pig-
mentai, disperguoti nevandenin�je terp�je, turintys skys	io ar pastos 
pavidal�, naudojami paviršini� daž�, �skaitant emalius, (3212 pozicija) 
arba kit� preparat�, klasifikuojam� 3207–3210, 3212, 3213 ar 3215 
pozicijose, gamyboje. 

3211 pozicijoje klasifikuojami paruošti sikatyvai (džiovikliai), 
naudojami daž� ir lak� dži�vimui pagreitinti.  

3213 pozicijoje klasifikuojami dailininkams, mokiniams arba iš-
kab� apipavidalintojams skirti dažai, pramogoms skirti dažai. 

3214 pozicijoje klasifikuojami lang� glaistai, sodo tepalai, sanda-
rinimo mišiniai, mastikos, gruntai ir panašios dangos. 

3215 pozicijoje – spaustuviniai dažai, rašalai, tušai. Šiai pozicijai 
priskiriamos ir užpildytos kapsul�s parkeriams, užpildytos rašalini� 
spausdintuv� kaset�s be mechanini� dali� (*).  

 
 
6. Eteriniai aliejai ir kvapieji dervø ekstraktai  
(rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir  
tualetiniai preparatai (33 skirsnis) 
 
Š� skirsn� sudaro 4 pastabos, iš kuri� 1 nurodo, kas neklasifikuo-

jama: 
- gamtin�s aliejingos dervos – 1301 ir 1302 pozicija; 
- muilas ir kiti produktai, klasifikuojami 3401 pozicijoje;   
- sak�, medienos ir sulfatinis terpentinas – 3805 pozicija. 
3 pastaba paaiškina, kad 3303–3307 pozicijose klasifikuojami 

produktai, sumaišyti arba nesumaišyti, tinkantys naudoti kaip šiose 
pozicijose klasifikuojamos prek�s. Pavyzdžiui, talkas, supakuotas kaip 
priemon� nuo iššutimo, klasifikuojamas 3304, o ne 25  pozicijoje, ace-
tonas, pateiktas kaip nag� lako nu�mimo priemon�, – 3304, o ne 2914 
pozicijoje. 
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4 pastaboje išaiškinama s�voka „parfumerijos, kosmetikos arba 
tualetiniai preparatai“ 3307 pozicijoje, be kita ko, reiškia: 

- maišelius su kvapiosiomis medžiagomis;  
- gardžiakvapius preparatus; 
- kvepint� popieri�, �mirkyt� popieri� kosmetikos preparatais; 
- tirpalus kontaktiniams lšiams; 
- tualetinius preparatus gyv�nams. 
Šiame skirsnyje klasifikuojamos kvapiosios medžiagos ir j� mi-

šiniai (3301 ir 3302 pozicijos), didelis asortimentas preparat�, kurie 
paprastai skirti žmogui gr�žintis (3303–3307 pozicijos). 

3301 pozicijoje klasifikuojami augalin�s ir gyv�nin�s kvapiosios 
medžiagos bei eteriniai aliejai, kvapieji derv� ekstraktai, ekstrahuoto-
sios aliejingos dervos, kurios gaunamos distiliuojant vandens garais.  

Kalbant apie 3303–3306 pozicijas, jose klasifikuojami konkret�s 
preparatai, skirti naudoti žmon�ms, pavyzdžiui, kvepalai, tualetiniai 
vandenys, odekolonai (3303 pozicija), kosmetika ir makiažo prepara-
tai, maniki�ro ir pediki�ro preparatai, odos prieži�ros preparatai (3304 
pozicija), plauk� prieži�ros preparatai (3305 pozicija) bei burnos ert-
m�s prieži�ros preparatai, �skaitant protez� fiksavimo pastas (3306 
pozicija). 

3307 pozicijoje klasifikuojami kiti kosmetikos ir parfumerijos 
preparatai, neklasifikuojami 3303–3306 pozicijose. Šioje pozicijoje 
klasifikuojami ne tik preparatai, skirti žmogaus k�no prieži�rai, bet ir, 
vadovaujantis 33 skirsnio 3 pastaba,  paruošti oro gaivikliai, kvapio-
sios medžiagos, kurios skleidžia kvap� degdamos, popierin�s servet�-
l�s, �mirkytos kvapiosiomis medžiagomis, kosmetikos preparatais, 
kontaktini� lši� tirpalai, taip pat tualetiniai preparatai, skirti gyv�-
nams.   

3307 30 subpozicijoje klasifikuojami vonios preparatai (pavyz-
džiui, vonios putos), ta	iau dušo žel� jau klasifikuojama 3401 pozici-
joje. 

Svarbu pabr�žti, kad produktai, klasifikuojami 3303–3307 pozici-
jose, net ir tuo atveju, jei turi gydom�j� ar profilaktini� savybi�, t. y. 
jei preparatuose yra gydom�j� medžiag� (30 skirsnio 1 pastabos (e) 
punktas). Ši s�lyga taikytina produktams, kuriuose terapinis poveikis 
yra antraeilis. Medicininiai preparatai, kuriuose kosmetinis pritaiky-
mas yra antraeilis, klasifikuojami 30 skirsnyje. 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

98 

Paruošti oro gaivikliai klasifikuojami 3307 pozicijoje, net jei j� 
sud�tyje yra  dezinfekcini� preparat� ir jie naudojami ne tik kaip gai-
vikliai, bet ir kaip dezinfektantai. 

Vadovaujantis šio skirsnio 2 pastaba, 3303–3307 pozicijose kla-
sifikuojami tiek mišiniai, tiek atskiros medžiagos, kurie supakuoti � 
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Taigi šios pozicijos turi pirme-
nyb prieš kitas KN pozicijas (išskyrus 2843– 2846 pozicijas). Pavyz-
džiui, nearomatizuoti talko milteliai, supakuoti � mažmeninei prekybai 
skirtas pakuotes, klasifikuojami 3304 pozicijoje.   

 
 
7. Muilas, organinës paviršinio aktyvumo  
medþiagos, skalbikliai, tepimo priemonës,  
dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo  
arba šveitimo priemonës, þvakës ir panašûs  
dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai  
vaškai, taip pat stomatologijos preparatai,  
daugiausia iš gipso (34 skirsnis)  

 
Šiame skirsnyje klasifikuojami riebal�, aliej�, vašk� pramoninio  

apdirbimo produktai (pavyzdžiui, muilas, tam tikros tepimo priemo-
n�s, paruošti vaškai, poliravimo ir valymo priemon�s, žvak�s). �ia 
taip pat klasifikuojami tokie patys preparatai, gauti sintetiniu b�du, 
pavyzdžiui, paviršinio aktyvumo medžiagos (toliau – PAM), dirbtinis 
vaškas. 

1 pastaba nurodo, kad šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- valgomieji mišiniai ir preparatai iš riebal�, naudojami kaip 

preparatai skirti iš�mimui iš form� palengvinti (1517 pozici-
ja); 

- atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti junginiai; 
- šamp�nai, dant� pastos ir milteliai, skutimosi kremai ir pastos 

arba vonios preparatai, kuri� sud�tyje yra muilo arba PAM 
(3305–3307 pozicija). 

3401 ir 3402 pozicijose klasifikuojami plovikliai ir skalbikliai, 
kuri� pagrindin� sudedamoji dalis yra muilas (kaip nurodyta 2 pasta-
boje) arba PAM (kaip nurodyta 3 pastaboje). 
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Muilas 3401 pozicijoje gali b�ti �vairi� form�, o PAM tik gabal� 
ar luit� pavidalo. 

Reikia atkreipti d�mes�, kad 3401 pozicijoje �traukta 3401 30 sub-
pozicija, kurioje klasifikuojamas skystas muilas ir dušo žel�. 

Vadovaujantis 2 pastaba, kieti muilai su abrazyviniais milteliais, 
medikamentais, aromatin�mis medžiagomis, dezinfekcin�mis priemo-
n�mis klasifikuojami 3401 pozicijoje, o kit� pavidal� preparatai su 
abrazyviniais milteliais – 3405 pozicijoje. 

Popierius, vata, veltinys ir neaustin�s medžiagos, �mirkytos muilo 
ar PAM preparatais, klasifikuojami taip pat 3401 pozicijoje, pavyz-
džiui, dr�gnos servet�l�s „Pampers“.  

3402 pozicijoje klasifikuojami �vair�s skalbikliai ir valikliai, ku-
ri� sud�tyje yra arba n�ra muilo, pavyzdžiui, skalbimo milteliai, pas-
tos, skalavimo priemon�s, lang� plovikliai ir pan. 

Be skalbikli� ir plovikli� 	ia klasifikuojami ir PAM preparatai, 
kurie naudojami kaip �mirkymo, emulgavimo ar dispergavimo prie-
mon�s pramon�je. 

Reikia pabr�žti, kad preparatai su PAM, kuriuose PAM yra neb�-
tinas ar atlieka tik pagalbin funkcij�, klasifikuojami ne 3402 pozicijo-
je, o 3403, 3405, 3808, 3809 ar 3824 pozicijose. 

Prek�s, klasifikuojamos 3401, 3402 pozicijose, savo sud�tyje gali 
tur�ti medikament�, dažikli�, kvapi�j� medžiag� ar dezinfekcini� 
preparat�. 

Vadovaujantis skirsnio 1 pastabos (c) punktu, šioje pozicijoje 
neklasifikuojami šamp�nai, dant� eleksyrai, skutimosi  priemon�s ir 
skutimosi putos, voni� preparatai, kuri� sud�tyje yra muilo arba PAM. 
Šie preparatai klasifikuojami 3305–3307 pozicijose. 

3403 pozicijoje klasifikuojamos tepimo priemon�s, naudojamos 
audiniams apdirbti, ta	iau ši� priemoni� pagrindin�s sudedamosios 
dalys –  naftos alyvos – neturi sudaryti daugiau kaip 70 proc. mas�s. 
�ia klasifikuojamos ir priemon�s nuo r�dijimo ar antikoroziniai pre-
paratai, varžt� atpalaidavimo preparatai. 

Tolesn�se skirsnio pozicijose klasifikuojami dirbtiniai vaškai 
(3404 pozicija), blizginimo ir poliravimo priemon�s, skirtos avalyn�s, 
bald�, grind�, k�bul� ir pan. prieži�rai (3405 pozicija), žvak�s (3406 
pozicija) bei modeliavimo pastos, plastilinas (3407 pozicija).    
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8. Albumininës medþiagos; modifikuoti  
krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)  
(35 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami baltymai, baltymin�s medžiagos 

ir baltym� dariniai, dekstrinai, modifikuoti krakmolai ir fermentai, 
taip pat klijai iš min�t�j� medžiag�. 

1 skirsnio pastaba nurodo, kas neklasifikuojama skirsnyje: 
- miel�s (2102 pozicija); 
- kraujo frakcijos, medikamentai ir kiti produktai, klasifikuoja-

mi 30 skirsnyje; 
- fermentiniai parengiamojo rauginimo preparatai (3202 pozici-

ja); 
- fermentiniai mirkymo preparatai ir skalbikliai, klasifikuojami 

34 skirsnyje; 
- sukietinti baltymai (3913 pozicija); 
- želatinos produktai, naudojami poligrafijos pramon�je (49 

skirsnis). 
Be kazeino, klasifikuojamo 3501 pozicijoje, ten pat klasifikuoja-

mi ir kazeininiai klijai. 
Be želatinos ir jos darini�, žuv� klij�, klasifikuojam� 3503 pozi-

cijoje, ten pat klasifikuojami kiti gyv�niniai klijai. 
3504 pozicijoje klasifikuojami peptonai ir j� dariniai bei kitos 

baltymin�s medžiagos, kitur nepamin�tos, odos milteliai (beveik gry-
nas kolagenas). 

3505 pozicijoje klasifikuojamas dekstrinas ir kiti modifikuoti 
krakmolai. Šioje pozicijoje klasifikuojami ir klijai, kuri� pagrindin�s 
sud�tin�s dalys yra krakmolai, dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai. 

3506 pozicijoje klasifikuojami paruošti klijai, skirti mažmeninei 
prekybai, kaip klijai arba adhezyvai, kuri� neto mas� ne didesn� kaip 
1 kg. Reikia pažym�ti, kad VI skyriaus 3 pastaba teikia pirmenyb 
3506 pozicijai prieš kitas KN pozicijas. Tod�l šioje pozicijoje klasifi-
kuojami klijai, kuri� sud�tin�s dalys sumaišomos prieš vartojant. 

Paskutin�je 3507 pozicijoje klasifikuojami fermentai, ferment� 
koncentratai ir paruošti fermentai, nenurodyti kitose KN pozicijose.    
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9. Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai;  
degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros  
degiosios medþiagos (36 skirsnis) 

 
Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- šovininis parakas (3601 pozicija);  
- paruošti sprogmenys (3602 pozicija), tai yra toki� medžiag� mi-

šiniai, kuriuose yra deguonies, reikalingo degimui, kurie deg-
dami aukštoje temperat�roje išskiria didel� duj� kiek�. 

3603 pozicijoje klasifikuojamos prek�s, reikalingos šovininiam 
parakui ir sprogmenims uždegti, pavyzdžiui, sprogdikliai, degtuvai, 
detonavimo galvut�s, detonatoriai ir pan. 

Gaminiai, pagaminti iš sprogmen�, piroforini�, degi�j� jungini�, 
skirti šviesos, garso, d�m�, liepsnos ar žiežirb� efektams išgauti, kla-
sifikuojami 3604–3606 pozicijose. 

36 skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad šiame skirsnyje neklasifi-
kuojami atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti junginiai, išskyrus 2 
pastaboje min�tuosius atvejus. Paprastai tokios medžiagos klasifikuo-
jamos 28 ar 29 skirsnyje, pavyzdžiui, trinitrotoluenas, klasifikuojamas 
2904 pozicijoje.  

3604 pozicijoje klasifikuojamos prek�s, pagamintos iš sprogi�j�, 
degi�j�, piroforini� medžiag�, skirtos šviesai, d�mams, liepsnai ar 
žiežirboms išgauti. Tai fejerverkai, signalin�s raketos, lietaus raketos 
ir kiti pirotechnikos gaminiai, pavyzdžiui, Bengalijos ugnys, „stebuk-
lingos žvakut�s“. 

3605 pozicijoje klasifikuojami �vairi� r�ši� degtukai. 
Vadovaujantis šio skirsnio 2 pastaba, 3606 pozicijoje klasifikuo-

jami suskystint� duj� balion�liai, skirti žiebtuv�liams užpildyti, ir kie-
tojo kuro tablet�s.  

Šioje pozicijoje klasifikuojami ir derviniai deglai, švie	iantys ga-
na ilg� laik�, kurie paprastai b�na sudaryti iš degi�j� medžiag�, �mir-
kyt� derva, asfaltu, pikiu ar kt. ir dažniausiai užmaut� ant lazd�, �d�t� 
� popieriaus, tekstil�s medžiagos ar kit� apvalkal�. Ta�iau bambuki-
niai deglai tur�t� b�ti klasifikuojami 9405 pozicijoje prie neelektrini� 
šviestuv�. 
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10. Fotografijos ir kinematografijos prekës  
(37 skirsnis) 
 
37 skirsnyje klasifikuojamos prek�s, skirtos fotografijai ir kine-

matografijai, t. y. fotojuostos, fotoplokšt�s, popierius, kartonas ir te-
kstil�, padengti šviesai jautriu sluoksniu. Šie dirbiniai gali b�ti ekspo-
nuoti arba neeksponuoti, išryškinti arba neišryškinti (3701–3706 pozi-
cijos). 

3707 pozicijoje klasifikuojami cheminiai preparatai, skirti naudoti 
fotografijoje, išskyrus lakus, klijus, adhezyvus ir panašius preparatus. 
Nesumaišyti cheminiai reagentai turi b�ti sufasuoti nustatytomis do-
z�mis. 

 
 
11. Ávairûs chemijos produktai (38 skirsnis) 
 
Tai chemijos skyriaus „šiukšliad�ž�“. 38 skirsnio pozicijose klasi-

fikuojamas didelis chemini� preparat�, nepamin�t� atskiruose KN 
skirsniuose, skai	ius. 

1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama skirsnyje: 
a) atskiri chemijos atžvilgiu apib�dinti elementai ar junginiai, iš-

skyrus: 
- dirbtin� grafit� (3801 pozicija); 
- produktus, klasifikuojamus 3808 pozicijoje; 
- produktus, pateikiamus kaip gesintuv� užpildai arba gesinimo 

granatos (3813 pozicija); 
- sertifikuotas etalonines medžiagas, nurodytas 2 pastaboje; 
- produktus, nurodytus toliau 3 pastabos (a) ar (c) punktuose. 
b) chemijos produkt� mišiniai su maisto produktais (dažniausiai 

2106 pozicija); 
c) šlakas, pelenai ir liekanos, kuri� sud�tyje yra metal� (2620 po-

zicija); 
d) medikamentai (3003 ar 3004 pozicijos); 
e) panaudoti katalizatoriai. 
Labai svarbi yra 3808 pozicija ir jai skirta 1 subpozicij� pastaba. 

Šioje pozicijoje klasifikuojami insekticidai, rodenticidai, fungicidai, 
herbicidai, dezinfekcijos priemon�s ir panaš�s produktai. Tai paskuti-
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n� pozicija, kuriai teikiama pirmenyb� vadovaujantis VI skyriaus 2 
pastaba. 

Dar viena svarbi pozicija – 3824. Jai skirta 3 pastaba, kurioje nu-
rodoma, kas gali b�ti joje klasifikuojama: 

- dirbtinai išauginti magnio oksido kristalai, kuri� mas� ne ma-
žesn� kaip 2,5 g; 

- fuzelis; kaul� alyva; 
- rašalo d�mi� iš�mikliai, supakuoti mažmeninei prekybai; 
- korekt�ros skys	iai, supakuoti mažmeninei prekybai; 
- lyd�s keramikos išdegimo bandikliai. 
Ta	iau tai neišsamus šioje pozicijoje klasifikuojam� preki� s�ra-

šas, be išvardyt� produkt� 	ia dar klasifikuojama, pavyzdžiui: 
- neaglomeruoti metal� karbidai, naudojami �ranki� antgali� ga-

myboje; 
- paruošti cement�, statybini� skiedini� arba beton� priedai; 
- ugniai neatspar�s statybiniai skiediniai ir betonai; 
- jonitai, naudojami kalcio arba magnio druskoms pašalinti van-

denyje; 
- apsaugos nuo nuovir� susidarymo preparatai; 
- lak� arba klij� kietikliai; 
- preparatai, dažniausiai naudojami vynams skaidrinti; 
- konservavimo arba s�dymo druskos (natrio chlorido ir natrio 

nitrito mišinys); 
- dirbiniai, sukeliantys šviesos efekt� d�l juose vykstan	io chemi-

liuminescencijos reiškinio, pavyzdžiui, švie	ian	iosios lazdel�s; 
- mišiniai, naudojami kaip terp�s augalams auginti, pavyzdžiui, 

dirvos vazoniniams augalams auginti, sudaryti iš produkt�, kla-
sifikuojam� 25 skirsnyje. 

 
 
Uþduotys 
 

1. Kur klasifikuojamas sidabro kazeinatas? 
2. Ar koloidinis sidabras, paruoštas naudoti terapijoje, klasifikuoja-

mas 28 skirsnyje? 
3. Ar aktyvintos anglys gali b�ti klasifikuojamos 28 skirsnyje? 
4. Ar gyv�nin�s tr�šos, supakuotos � maišus po 15 kg, gali b�ti klasi-

fikuojamos 3105 pozicijoje? 
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5. Koks skirtumas tarp tanin�, klasifikuojam� 3201 pozicijoje ir kla-
sifikuojam� 1404 10 subpozicijoje? 

6. Ar gali b�ti rašalu �mirkyta rašomosios mašin�l�s juostel� klasifi-
kuojama 32 skirsnyje? 

7. Ar šamp�nas šunims gali b�ti klasifikuojamas 3305 pozicijoje? 
8. Ar bambukiniai deglai klasifikuojami 36 skirsnyje? 
9. Kur klasifikuojamos rašalo kapsul�s parkeriams?   
10. Kur klasifikuojamas klij� pieštukas? 
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IV. PLASTIKAI, KAUÈIUKAS IR JØ DIRBINIAI  
(VII skyrius) 

 
 
 

KN VII skyrius „Plastikai ir j� dirbiniai; kau	iukas ir jo dirbiniai“ 
(39–40 skirsniai) sudarytas pagal preki� chemin sud�t�. Šiame sky-
riuje yra 2 pastabos. 

 
1 skyriaus pastaba 
Ši pastaba aptaria prekes, tiekiamas rinkiniais, sudarytais iš dviej� 

arba daugiau atskir� element�, kuri� dalis arba visi iš VII skyriaus. 
Ta	iau reikia atkreipti d�mes�, kad VI ir VII skyriuose klasifikuojami 
tik rinkiniai, kuri� elementai skirti sumaišyti tarpusavyje, siekiant gau-
ti gatavus produktus. Tokius rinkinius reikia klasifikuoti pozicijose, 
kuriose tie produktai klasifikuojami tik tada, jei j� elementai tenkina 
(a), (b) ir (c) pastab� s�lygas. 

Reikia atkreipti d�mes�, kad 1 pastaba netaikoma prek�ms, tie-
kiamoms rinkiniais, sudarytais iš dviej� arba daugiau atskir� elemen-
t�, kuri� dalis arba visi klasifikuojami VII skyriuje, jei elementai skirti 
naudoti vienas po kito, be išankstinio j� sumaišymo. Tokios prek�s, 
tiekiamos mažmeninei prekybai, klasifikuojamos remiantis Bendro-
siomis aiškinimo taisykl�mis (dažniausiai 3 taisykl�s (b) punktu); kai 
prek�s netiekiamos mažmeninei prekybai, rinkinio elementus reikia 
klasifikuoti atskirai. 

 
2 skyriaus pastaba 
Išskyrus prekes, klasifikuojamas 3918 pozicijoje (grind� ir sien� 

dangos arba lub� dangos) arba 3919 pozicijoje (lipnios plokšt�s ir t. t. 
iš plastik�), plastikai, kau	iukas ir j� gaminiai su atspaustais raštais, 
ženklais arba vaizdais, kurie turi esmin �tak� pagrindinei ši� preki� 
paskir	iai, klasifikuojami 49 skirsnyje.  

Pavyzdžiui, plastiko folija, skirta vynioti sviestui su atspaudais 
(prek�s pavadinimas, gamintojas, sud�tis ir kiti duomenys), turi b�ti 
klasifikuojama prie plastiko lakšt�, nes pagrindin� funkcija (vynioti 
prek) išlieka. O kalendorius, atspausdintas ant plastiko ir skirtas pa-
kabinti ant sienos, klasifikuojamas 4910 pozicijoje. 
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1. Plastikai ir jø dirbiniai (39 skirsnis) 
 
39 skirsnyje klasifikuojamos medžiagos, vadinamos polimerais, 

pusgaminiai ir dirbiniai iš j� tik tada, jei jie n�ra šio skirsnio 2 pasta-
bos išim	i� s�raše. 

Polimerai gali susidaryti reaguojant tarpusavyje kelioms tos pa-
	ios arba skirtingos chemin�s sud�ties molekul�ms. Procesas, kurio 
metu susidaro polimeras, vadinamas polimerizacija. Pla	i�ja prasme ši 
s�voka apima šiuos pagrindinius reakcijos tipus: 

- Prisijungimo polimerizacija, kurioje atskiros molekul�s su eti-
lenin�mis jungtimis reaguoja su kitomis molekul�mis prisijungdamos, 
be vandens arba kit� pašalini� produkt� susidarymo, ir sudarydamos 
polimerin grandin, turin	i� tik anglis-anglis jungtis, t. y. polietileno 
susidarymas iš etileno arba etileno ir vinilo acetato kopolimerai iš eti-
leno ir vinilo acetato. Ši polimerizacijos reakcija kartais vadinama po-
limerizacijos ir kopolimerizacijos reakcijos tiesiogine prasme. 

- Persigrupavimo polimerizacija, kurioje molekul�s su funkci-
n�mis grup�mis, turin	iomis tokius atomus kaip deguonis, azotas ir 
siera, reaguoja su kitomis molekul�mis prisijungdamos, prieš tai per-
sigrupavusios, be vandens bei kit� pašalini� produkt� išskyrimo, ir 
sudarydamos polimerin grandin, kurioje monomer� elementai su-
jungti eterine, amidine, uretanine arba kitomis jungtimis, pavyzdžiui, 
polimetileno oksido susidarymas iš formaldehido, poliamido-6 iš kap-
rolaktamo arba poliuretano iš polioli� ir diizocianat�. Ši polimerizaci-
jos reakcija taip pat vadinama poliprisijungimu. 

- Kondensacin� polimerizacija, kurioje molekul�s su funkcin�-
mis grup�mis, turin	iomis tokius atomus kaip deguonis, azotas ir sie-
ra, kondensacijos reakcijos metu reaguoja su kitomis, išskirdamos 
vanden� bei kitus pašalinius produktus ir sudarydamos polimerin 
grandin, kurioje monomer� elementai sujungti eterine, esterine, ami-
dine arba kitomis jungtimis, pavyzdžiui, polietileno tereftalato susida-
rymas iš etilenglikolio ir tereftalio r�gšties, poliamido-6,6 iš heksame-
tilendiamino ir adipo r�gšties. Ši polimerizacijos reakcija vadinama 
kondensacijos arba polikondensacijos. 

Polimerai gali b�ti chemiškai modifikuoti, pavyzdžiui, chlorinant 
polietilen� arba polivinilchlorid�, chlorsulfoninant polietilen�, acetili-
nant arba nitrinant celiulioz arba hidrolizuojant polivinilacetat�. 
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Polimerams žym�ti naudojami sutrumpinimai pateikti 10 lente-
l�je. 

 
10 lentel�. Polimer� sutrumpinimai 

 
ABC Akrilonitrilo, butadieno ir 

stireno kopolimeras 
PIB Poliizobutilenas 

CA Celiulioz�s acetatas PMMA Polimetilmetakrilatas 
CAB Celiulioz�s acetato buti-

ratas 
PP Polipropilenas 

CP Celiulioz�s propionatas PPO Poli(fenileno oksidas) 
CMC Karboksimetilceliulioz� PPOX Polipropileno oksidas 

(polioksipropilenas) 
CPE Chlorintas polietilenas PPS Poli(fenileno oksidas) 
EVA Etileno ir vinilacetato 

kopolimeras 
PS Polistirenas 

HDPE Didelio tankio polietile-
nas 

PTFE Politetrafluoretilenas 

LDPE Mažo tankio polietilenas PVAC Polivinilacetatas 
LLDPE Linijinis mažo tankio 

polietilenas 
PVAL Poli(vinilo alkoholis) 

PBT Poli(butileno tereftalatas) PVB Polivinilbutiralis 
PDMS Polidimetilsiloksanas PVC Polivinilchloridas 
PE Polietilenas PVDF Polivinilidenfluoridas 
PEOX Poli(metileno oksidas) 

arba polioksietilenas 
PVP Polivinilpirolidonas 

PET Poli(etileno tereftalatas) SAN Stireno ir akrilo nitrilo 
kopolimeras 

 
39 skirsnio pastabos 
S�voka „plastikai“ apibr�žta 39 skirsnio 1 pastaboje ir apima 

medžiagas iš 3901–3914 pozicij�, kurios sugeba per polimerizacij� 
arba kuri� nors kit� stadij�, veikiamos išorini� veiksni� (sl�gio arba 
dažniausiai kaitinat ir jeigu reikia naudojant tirpikl� arba plastifikato-
ri�) �gauti form� presuojant, liejant, štampuojant, valcuojant ir t. t. ir j� 
išlaikyti, nustojus veikti išoriniams veiksniams. Visoje nomenklat�ro-
je s�voka „plastikai“ taip pat apima vulkanizuotas medžiagas.  

Ta	iau ši s�voka neapima medžiag�, kurios klasifikuojamos kaip 
tekstilin�s iš XI skyriaus. Reikia atkreipti d�mes�, kad s�voka „plasti-
kai“ vartojama visoje nomenklat�roje. 
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2 pastaba nurodo, kas nepriskiriama 39 skirsniui: 
- tirpalai, sudaryti iš bet koki� produkt�, nurodyt� 3901–3913 

pozicijoje, ištirpint� lakiuose organiniuose tirpikliuose, kai 
tirpiklio mas� didesn� kaip 50 proc. tirpalo mas�s (3208 pozi-
cija; 32 skirsnio 4 pastaba); 

- diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su plastik� laikme-
nomis (3822 pozicija); 

- lagaminai, lagamin�liai, rankin�s ir panaš�s daiktai, klasifi-
kuojami 4202 pozicijoje; 

Ta	iau: 
- maišeliai iš plastik� lakšt�, su atspaudais arba be j�, su ranke-

nomis, neskirti ilgai naudoti, priskiriami 3926 pozicijai (42 
skirsnio 2 a) pastaba); 

- bendrosios paskirties �ranki� d�ž�s, specialiai neišformuotos 
ar nepritaikytos konkretiems �rankiams ir j� priedams laikyti, 
priskiriamos 3926 pozicijai.  

- sien� dangos, klasifikuojamos 4814 pozicijoje: 
� popieriniai apmušalai ir panašios sien� dangos iš popieriaus, 

kuri� geroji pus� padengta gr�d�tu, �spaustiniu, dažytu, 
margintu ar kitu b�du dekoruotu plastik� paviršiumi; 

� popieriniai apmušalai ir panašios sien� dangos iš popieriaus, 
gr�d�to, �spaustinio, dažyto, marginto ar kitu b�du dekoruo-
tu paviršiumi, padengto skaidriu apsauginiu plastik� sluoks-
niu.  

- prek�s, klasifikuojamos XI skyriuje (tekstil�s medžiagos ir te-
kstil�s dirbiniai);  

- prek�s, klasifikuojamos XII skyriuje (avalyn�, galvos apdan-
galai, sk�	iai); 

- dirbtin� bižuterija, klasifikuojama 7117 pozicijoje (remiantis 
71 skirsnio 9 ir 11 pastabomis). 

Kopolimer�, polimer� mišini� ir chemiškai modifikuot� po-
limer� klasifikacija 

Kopolimerai (�skaitant kopolikondensatus, polimerinius produk-
tus, gautus prisijungimu, blokinius kopolimerus ir skiepytuosius poli-
merus) ir polimer� mišiniai, priskiriami 3901–3913 pozicijoms, klasi-
fikuojami remiantis 39 skirsnio 4 pastaba. 

S�voka „kopolimerai“ reiškia visus polimerus, kuri� sud�tyje n�-
ra n� vieno monomero, kurio grandis sudaro ne mažiau kaip 95 proc. 
viso polimero.  
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Kopolimerai ir polimer� mišiniai turi b�ti klasifikuojami toje po-
zicijoje, kurioje klasifikuojami komonomero, mas�s poži�riu domi-
nuojan	io palyginti su bet kurio kitu komonomeru, polimerai. 

Taip, pavyzdžiui, vinilchlorido ir vinilacetato kopolimeras, turin-
tis 55 proc. vinilchlorido, klasifikuojamas 3904 pozicijoje, ta	iau ko-
polimeras, turintis 55 proc. vinilacetato, klasifikuojamas 3905 pozici-
joje. 

Lygiai taip pat kopolimeras, turintis 45 proc. etileno, 35 proc. 
propileno ir 20 proc. izobutileno, klasifikuojamas 3902 pozicijoje, nes 
propilenas ir izobutilenas, kuri� polimerai klasifikuojami toje pa	ioje 
3902 pozicijoje, sudaro 55 proc. kopolimero ir susumuoti kartu jie 
viršija etileno kiek�. 

Chemiškai modifikuoti polimerai, t. y. kuriuose tik šonin�s grup�s 
buvo pakeistos veikiant cheminiu b�du, turi b�ti klasifikuojami pozi-
cijoje, atitinkan	ioje nemodifikuot� polimer� (39 skirsnio 5 pastaba). 
Tokiu b�du chlorintas polietilenas ir chlorsulfonintas polietilenas kla-
sifikuojami 3901 pozicijoje. Ši taisykl� netaikoma skiepytiesiems ko-
polimerams. 

S�voka „vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos“, vartojama 3917 po-
zicijoje, apib�dinta šio skirsnio 8 pastaboje. 

S�voka „plokšt�s, lakštai, pl�vel�s, folija ir juostos“, vartojama 
3920 ir 3921 pozicijose, apib�dinta šio skirsnio 10 pastaboje.  

Tokios plokšt�s, lakštai ir t. t. apdorotu arba neapdorotu pavir-
šiumi (�skaitant kvadratines ir kitas sta	iakampes formas), šlifuotais 
kraštais, pragržti, frezuoti, užlenktais kraštais, susukti, �r�minti arba 
išpjauti formomis, besiskirian	iomis nuo sta	iakampi� (�skaitant 
kvadratines), dažniausiai klasifikuojami 3918, 3919 arba 3922–3926 
pozicijoje. 

Sien� arba lub� dangos, kurios, pagal šio skirsnio 9 pastab�, kla-
sifikuojamos 3918 pozicijoje.  

Plastik� ir tekstil�s deriniai klasifikuojami remiantis: 
XI skyriaus 1 (h) pastaba,  
56 skirsnio 3 pastaba ir  
59 skirsnio 2 pastaba.  
39 skirsnyje klasifikuojami šie produktai: 
- veltinys, �mirkytas, aptrauktas, padengtas arba laminuotas 

plastiku, kurio sud�tyje esan	ios tekstilin�s medžiagos sudaro 
mažiau kaip 50 proc. mas�s, arba veltinys, visiškai �vilktas � 
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plastik�; 
- tekstil�s audiniai ir neaustin�s medžiagos, visiškai �vilktos � 

plastik� arba juo padengtos, jeigu toks apdorojimas b�t� ma-
tomas plika akimi, nekreipiant d�mesio � spalvos pasikeitim�; 

- tekstil�s audiniai, �mirkyti, padengti arba laminuoti plastiku, 
kuri� negalima be �plyšimo apvynioti rankomis apie 7 mm 
storio cilindr� 15–30 oC temperat�roje; 

- plokšt�s, lakštai ir juostos iš akyt�j� plastik�, sujungt� su te-
kstil�s gaminiais, kuri� sud�tyje esanti tekstil� panaudota tik 
sutvirtinti. 

Plastik� deriniai su kitomis medžiagomis, išskyrus tekstil 
39 skirsnyje taip pat klasifikuojami šie produktai, neatsižvelgiant 

� operacij�, kuri� metu jie gauti, skai	i� tik tada, jeigu jie išlaiko pa-
grindines plastikini� dirbini� savybes: 

- plokšt�s, lakštai ir t. t., sutvirtinti kit� medžiag� (viela, stiklo 
pluošto ir pan.) tinkleliu (�vilktu � plastik�); 

- dirbiniai, sudaryti iš plastikini� plokš	i�, lakšt� ir t. t., atskirti 
kitos medžiagos sluoksniu, pavyzdžiui, metalo folijos, karto-
no, popieriaus ir pan. 

- sluoksniuotas plastiko lakštas, sutvirtintas popieriumi, arba 
popierius ar kartonas iš abiej� pusi� padengti plastiko sluoks-
niais, kai plastikas sudaro daugiau kaip pus viso dirbinio sto-
rio; 

- dirbiniai, sudaryti iš stiklo pluošto arba popieriaus lap�, �mir-
kyt� plastiku ir stipriai suspaust� tik tuo atveju, jei jie yra 
kieti ir stand�s (jei turi daugiau dirbini� iš popieriaus arba iš 
stiklo audinio savybi�, jie klasifikuojami 48 arba 70 skirsny-
je). 

Pirmiau nurodytos s�lygos turi b�ti taikomos ir klasifikuojant 
vienagijus si�lus, strypus, virbus, profilius, vamzdžius, vamzdelius ir 
žarnas bei kitus dirbinius. 

Reikia atkreipti d�mes�, kad metalinis tinklas arba pynimas iš pa-
prasto metalo, jei jis buvo tik pamerktas � plastik�, neklasifikuojamas 
šiame skirsnyje (XV skyrius), net jei skylut�s pan�rus užsipildo. 

Be išim	i�, pamin�t� 39 skirsnio 2 pastaboje, šiame skirsnyje ne-
klasifikuojama: 

- daži�j� medžiag� koncentruotos dispersijos plastike, turin	ios 
32 skirsnio produkt� savybes;  
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- polimer�, klasifikuojam� 3901–3913 pozicijose, preparatai, 
specialiai paruošti naudoti kaip klijai arba lipnios medžiagos, 
taip pat 3901–3913 pozicij� produktai, supakuoti mažmeninei 
prekybai kaip klijai arba lipnios medžiagos ne didesn�mis nei 
1 kg doz�mis (3506 pozicija); 

- plastikai ir dirbiniai iš j� (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 
3918 ir 3919 pozicijose) su atspaustais motyvais, ornamentais 
ir raštais, o tai yra svarbus papildymas prie pagrindin�s gami-
ni� paskirties (49 skirsnis). 

1 subpozicijos pastaba 
Pastaba nustato kopolimer�, modifikuot� polimer� ir polimer� 

mišini� klasifikavim� subpozicijoje. Prieš klasifikuojant šiuos produk-
tus subpozicijoje, pirmiausia juos reikia suklasifikuoti atitinkamoje 
pozicijoje, atsižvelgiant � šio skirsnio 4 ir 5 pastabas. 

S�voka „ta pati seka“ reiškia to paties lygio (su vienodu br�kšne-
li� skai	iumi) subpozicijos. 

Subpozicija „kiti“ netapatinama su subpozicija, pavadinta „kiti 
poliesteriai“ ar „iš kit� plastik�“. Priešd�lis „poli“ subpozicijos tekste 
reiškia, kad nurodyt�j� polimer� sudaranti monomero grandis sudaro 
ne mažiau kaip 95 proc. polimero mas�s.  

Atsižvelgiant � 1 subpozicijos pastab�, vis� r�ši� kopolimerai ir 
chemiškai modifikuoti polimerai turi b�ti klasifikuojami taip: 

- specialioje subpozicijoje, kuri j� apima; 
- jei n�ra tokios specialiosios subpozicijos, tai atitinkamoje lie-

kamoje subpozicijoje (t. y. pavadintoje „kiti“); arba 
- jei n�ra tokios liekamosios subpozicijos, apiman	ios homopo-

limer� vyraujan	io kopolimero arba, chemiškai modifikuot� 
polimer� atveju, subpozicijoje, klasifikuojamoje nemodifikuo-
t� polimer� (ši taisykl� praktikoje taikoma tik 3907–3909 po-
zicijos subpozicijoms). 

Šie principai iliustruojami pavyzdžiais, pateiktais toliau: 

1. Klasifikavimas specialiose subpozicijose 
- polimer� mišinys, sudarytas iš 96 proc. didelio tankio polieti-

leno (DTPE) ir 4 proc. polipropileno, turi b�ti klasifikuojamas 
3901 20 subpozicijoje, kaip didelio tankio polietilenas, nes 
mišinys atitinka homopolimero apibr�žim� ir subpozicija spe-
cialiai nurodo reikiam� homopolimer�; 
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- vinilchlorido ir vinilacetato kopolimerai iš 3904 pozicijos, 
t. y. kurioje vinilchloridas yra dominuojantis kopolimeras, turi 
b�ti klasifikuojami 3904 30 subpozicijoje, nes ši subpozicija 
specialiai juos �vardija; 

- akrilnitrilo, butadieno ir stireno (ABS) kopolimerai iš 3903 
pozicijos, t. y. kuriuose stirenas yra dominuojantis kopolime-
ras, turi b�ti klasifikuojami 3903 30 subpozicijoje, nes ši sub-
pozicija specialiai juos apib�dina. Panašios sud�ties polimer� 
mišiniai taip pat turi b�ti klasifikuojami 3903 30 subpozicijo-
je; 

- polivinilalkoholis, kuris gaunamas hidrolizuojant polivinilace-
tat�, yra chemiškai modifikuotas polivinilacetatas, tod�l turi 
b�ti klasifikuojamas 3905 20 subpozicijoje, nes ši subpozicija 
specialiai juos apib�dina; 

- etileno ir propileno kopolimerai iš 3902 pozicijos, t. y. tie, ku-
riuose propilenas yra dominuojantis kopolimeras, turi b�ti 
klasifikuojami 3902 30 subpozicijoje, kurioje specialiai apra-
šomi „propileno kopolimerai“. Panašios sud�ties polimer� mi-
šiniai taip pat turi b�ti klasifikuojami 3902 30 subpozicijoje;  

- kopolimerai, sudaryti iš 45 proc. etileno, 35 proc. propileno ir 
20 proc. izobutileno, yra polimerai iš 3902 pozicijos, nes pro-
pilenas ir izobutilenas kartu dominuoja. Jie turi b�ti klasifi-
kuojami 3902 30 subpozicijoje kaip „propileno polimerai“, 
nes propilenas yra dominuojantis tarp t� kopolimer�, kuri� 
polimerai klasifikuojami 3902 pozicijoje; 

- vinilo chlorido ir vinilo acetato kopolimerai iš 3905 pozicijos, 
t. y. tie, kuriuose vinilo acetatas yra dominuojantis kopolime-
ras, turi b�ti klasifikuojami 3905 11 arba 3905 19 subpozici-
jose, nes vinilo acetato kopolimerai klasifikuojami prie „vinilo 
acetato polimerai“; 

- etileno ir vinilo chlorido kopolimerai iš 3904 pozicijos, t. y. 
tie, kuriuose vinilo chloridas yra dominuojantis kopolimeras, 
turi b�ti klasifikuojami 3904 40 subpozicijoje kaip „kiti vinilo 
chlorido polimerai“. 

2. Klasifikavimas liekamoje subpozicijoje 
- etileno ir vinilo chlorido kopolimerai iš 3901 pozicijos, t. y. 

tie, kuriuose etilenas yra dominuojantis kopolimeras, turi b�ti 
klasifikuojami 3901 90 subpozicijoje „kiti“, nes n�ra specia-
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lios subpozicijos, kur b�t� galima juos klasifikuoti. Panašios 
sud�ties polimer� mišiniai klasifikuojami taip pat 3901 90    
subpozicijoje; 

- kopolimerai, sudaryti iš 45 proc. etileno, 20 proc. propileno ir 
35 proc. izobutileno, yra polimerai iš 3902 pozicijos, nes pro-
pilenas ir izobutilenas yra dominuojantys. Jie turi b�ti klasifi-
kuojami 3902 90 subpozicijoje „kiti“, nes n�ra specialios     
subpozicijos, kur galima juos klasifikuoti; 

- kopolimerai, sudaryti iš 60 proc. stireno, 30 proc. akrilnitrilo 
ir 10 proc. kito monomero arba monomer� (pavyzdžiui, vinil-
tolueno), yra polimerai iš 3903 pozicijos, nes stirenas yra do-
minuojantis kopolimeras. Jie turi b�ti klasifikuojami 3903 90 
subpozicijoje „kiti“, nes n�ra tik stireno arba akrilnitrilo, taigi 
n�ra daugiau specifin�s subpozicijos jiems klasifikuoti; 

- chemiškai modifikuotas polietilenas (pavyzdžiui, chlorintas 
arba chlorsulfonintas polietilenas) turi b�ti klasifikuojamas 
3901 90 subpozicijoje „kiti“, nes n�ra specialios subpozicijos 
jam klasifikuoti. 

3. Klasifikavimas su homopolimerais arba nemodifikuotais 
polimerais 

- kopolimerai, t. y. karbamido ir fenolio su formaldehidu kopo-
likondensatai turi b�ti klasifikuojami 3909 10 subpozicijoje, 
jei karbamidas yra dominuojantis, ir 3909 40 subpozicijoje, jei 
fenolis yra dominuojantis, nes n�ra specialios subpozicijos ir 
liekamosios subpozicijos „kiti“ jiems klasifikuoti; 

- chemiškai modifikuoti polieteriai (kiti nei poliacetaliai) yra 
klasifikuojami 3907 20 subpozicijoje, nes n�ra specialios    
subpozicijos ir liekamosios subpozicijos „kiti“ jiems klasifi-
kuoti; 

- kopolimerai, turintys polikarbonatin� element� ir polietileno 
teraftalato element�, turi b�ti klasifikuojami 3907 40 subpozi-
cijoje, jei dominuoja pirmasis, 3907 60 subpozicijoje, jei do-
minuoja antrasis, nes n�ra specialios subpozicijos ir liekamo-
sios subpozicijos „kiti“ jiems klasifikuoti. 

39 skirsnis padalytas � 2 poskirsnius (11 lentel�): 
I poskirsnis – pirmin�s plastik� formos (3901–3914 pozicijos); 
II poskirsnis – plastik� atliekos, atraižos ir laužas; pusgaminiai ir 

dirbiniai (3915–3926 pozicijos). 
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11 lentel�. 39 skirsnio strukt�ra 
 

3901–3914 
Pirmin�s formos 

3915 
Atliekos 

(7 pastaba) 

3916–3921 
Pusgaminiai 
(8–10 pasta-

bos) 

3922–3926 
Dirbiniai 

 

 

 
 

  
 

 
3901–3914 pozicijos. Pirmin�s formos 
3901–3914 pozicijose klasifikuojamos prek�s tik pirmin�se for-

mose. S�voka „pirmin�s formos“ apib�dinta šio skirsnio 6 pastaboje 
(žr. 1 pried�). Ji taikoma tik šioms formoms: 

1. Skys�iai ir pastos. Tai gali b�ti pagrindinis polimeras, kur� 
reikia sukietinti veikiant temperat�ra arba kitu b�du, kad susidaryt� 
galutinis produktas, arba tai gali b�ti dispersijos (emulsijos arba su-
spensijos) tiek nesukietint�, tiek iš dalies sukietint� medžiag� tirpalai. 
Be medžiag�, reikaling� kietinti (toki� kaip kietikliai, reagentai, suda-
rantys skersines jungtis), šie skys	iai ir pastos gali tur�ti ir kitas me-
džiagas, tokias kaip plastifikatoriai, stabilizatoriai, užpildai ir dažio-
sios medžiagos, dažniausiai skirtos galutiniam produktui, specialioms 
fizin�ms arba kitoms reikalingoms savyb�ms suteikti. Skys	iai ir pas-
tos naudojamos lieti, išspausti ir t. t., taip pat kaip impregnuojan	io-
sios medžiagos paviršiams padengti, kaip lak� ir daž� pagrindas, kaip 
klijai, tirpikliai, koaguliantai ir pan. 

Kai prid�jus reikiamas medžiagas, gautus produktus galima klasi-
fikuoti specifin�je pozicijoje, jie neklasifikuojami 39 skirsnyje. Pa-
vyzdžiui: 

- gatavi klijai (3506 pozicija); 
- gatavi mineralini� alyv� priedai (3811 pozicija). 
Reikia pasakyti, kad bet kurios medžiagos, klasifikuojamos 3901–

3913 pozicijose, tirpalai (išskyrus koloidinius) lakiuose organiniuose 
tirpikliuose klasifikuojami 3208 pozicijoje, kai tirpiklio svoris viršija 
50 proc. tirpalo svorio (32 skirsnio 4 pastaba). 
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Skysti polimerai be tirpiklio, aiškiai skirti naudoti tik kaip lakas 
(kuriuose pl�vel�s susidarymas priklauso nuo šilumos, dr�gm�s at-
mosferoje arba nuo deguonies kiekio, o ne nuo kietiklio prid�jimo), 
klasifikuojami 3210 pozicijoje. Jei jie n�ra taip nustatomi, lieka šiame 
skirsnyje. 

2. Milteliai, granul�s ir dribsniai. Šiose formose jie naudojami 
formavimui, lak�, klij� ir t. t. gamybai, kaip tirštikliai, koaguliantai ir 
pan. Milteliai, granul�s ir dribsniai gali b�ti iš neplastifikuot� medžia-
g�, kurios tampa plastiškomis presavimo ir kietinimo metu, arba iš 
medžiag�, � kurias gali b�ti prid�ta plastifikatori�; šios medžiagos gali 
b�ti su užpildais (pavyzdžiui, medžio drožl�s, celiulioz�, tekstil�s 
pluoštas, mineralin�s medžiagos), dažiosiomis medžiagomis arba ki-
tomis medžiagomis, pamin�tomis pirmiau 1 punkte. Milteliai naudo-
jami, pavyzdžiui, daiktams padengti kaitinant, naudojant arba nenau-
dojant statin elektr�. 

3. Netaisyklingos formos blokai, gabalai ir panašios birios 
formos, turintys arba neturintys užpild�, daži�j� medžiag� arba kit� 
medžiag�, pamin�t� pirmiau 1 punkte. Taisyklingos formos blokai 
n�ra pirmin�s formos ir juos apib�dina s�voka „plokšt�s, lakštai ir 
pl�vel�s“ (39 skirsnio 10 pastaba). 

Atskir� termoplastini� medžiag� atliekos, atraižos ir laužas, per-
dirbtas � pirmin form�, klasifikuojamas 3901–3914 pozicijose (atsi-
žvelgiant � medžiag�), o ne 3915 pozicijoje (39 skirsnio 7 pastaba). 

3915 pozicija. Plastik� atraižos, atliekos ir laužas (39 skirsnio 
7 pastaba) 

Plastikai skirstomi �: 
- termoplastinius polimerus, kuriuos galima pakartotinai išly-

dyti ir suformuoti naujus dirbinius (pavyzdžiui, PE, PP); 
- termoreaktyviuosius polimerus, kuri� negalima pakartotinai 

išlydyti (fenolio ar amino dervos). 
3915 pozicijoje klasifikuojama:  
- sulaužyti, sud�v�ti ir netinkami naudoti plastiko dirbiniai; 
- gamybos atliekos (gamybos drožl�s, dulk�s ar nuopjovos); 
- vienos termoreaktyvios medžiagos arba keli� termoplastini� 

medžiag� atraižos, atliekos ir laužas, perdirbti � pirmines for-
mas. 
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Šioje pozicijoje neklasifikuojamos atraižos, atliekos ir laužas, 
savo sud�tyje turintys tauri�j� metal�, skirti jiems išgauti (7112 pozi-
cija).  

3916 pozicija. Vienagijai si�lai, strypai, virbai ir profiliai 
Šioje pozicijoje klasifikuojami produktai: 
- gauti per vis� savo ilg� vienos operacijos (paprastai ekstruzi-

jos) metu; j� skerspj�vio forma – vienoda arba pasikartojanti 
per vis� ilg�; 

- tuš	iaviduri� profili� forma turi b�ti ne apskritimo, ovalo, 
sta	iakampio (kurio ilgis ne daugiau kaip pusantro karto di-
desnis už plot�) arba taisyklingo daugiakampio formos (tokio 
skerspj�vio formos dirbiniai priskiriami vamzdžiams, 39 
skirsnio 8 pastaba); 

- gali b�ti supjaustyti tik gabalais, kuri� ilgis didesnis už mak-
simal� skerspj�v�, arba apdorotu paviršiumi (poliruoti, pada-
ryti matiniai ir t. t.), bet toliau neapdoroti; 

- profiliai lipniu paviršiumi, skirti lang� r�mams sandarinti.  
Šioje pozicijoje neklasifikuojami produktai: 

- supjaustyti gabalais, kuri� ilgis ne didesnis už maksimal� 
skerspj�vio matmen�; 

- apdoroti kitaip, negu nurodyta pirmiau (pragržti, nudrožti, 
sujungti suklijuojant, susiuvant ir t. t.). Tokie produktai klasi-
fikuojami kaip dirbiniai vienoje iš 3918–3926 pozicij�.  

3917 pozicija. Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei j� jungia-
mosios detal�s (fitingai) (39 skirsnio 8 pastaba)  

Šioje pozicijoje klasifikuojami �vairios paskirties stand�s ir lanks-
t�s vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos su jungtimis arba be j�.  

Stand�s vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos klasifikuojami 3917 21–
3917 29 subpozicijose; kiti vamzdžiai, vamzdeliai bei žarnos (lanks-
t�s) klasifikuojami 3917 31–3917 39 subpozicijose.  

Dešr� ir dešreli� apvalkalai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali 
b�ti keliose subpozicijose: 

3917 10 10 – iš sukietint� baltym�; 
3917 10 90 – iš celiuliozini� medžiag�; 
3917 32 10 – iš plastik�, nesutvirtint� ir kitaip nekombinuot� su 

kitomis medžiagomis, be jung	i�, besi�liai, apdorotu ar neapdorotu 
paviršiumi; 
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3917 32 91 – kiti, pavyzdžiui, su si�l�mis, apdorotais galais.  
3918 pozicija. Grind� dangos iš plastik�, lipnios arba nelip-

nios, susuktos � ritinius arba plokš�i� pavidalo; sien� ir lub� dan-
gos iš plastik�, apibr�žtos šio skirsnio 9 pastaboje  

Grind� dangos: 
- plastikai, paprastai naudojami kaip grind� danga, susukti � ri-

tinius arba plokš	i� pavidalo (kartais vadinami „linoleumu“); 
- lipnios grind� dangos; 
- neperforuoti plastik� lakštai, susukti � ritinius arba plokš	i� 

pavidalo, naudojami dangoms, pavyzdžiui, teniso kort� ir te-
ras�. 

Šiai pozicijai nepriskiriami perforuoti plastiko lakštai naudoja-
mi, pavyzdžiui, vonios kambariuose ir balkonuose (paprastai 3926 
pozicija). 

Sien� ir lub� dangos (39 skirsnio 9 pastaba) 
Šiai pozicijai nepriskiriami sien� apmušalai ir panašios sien� 

dangos iš popieriaus, padengto plastiku (4814 pozicija). 

3919 pozicija. Lipnios plokšt�s, lakštai, pl�vel�s, folijos, juos-
tel�s ir kitos plokš�ios formos, iš plastik�, susuktos arba nesusuk-
tos � ritinius 

Šiai pozicijai priskiriamos tik tokios lipnios plokš	ios formos, iš 
plastik�, kurios kambario temperat�roje be papildomo dr�kinimo ar 
kitokio apdorojimo yra visada lipnios ir tvirtai, stipriai prisiklijuoja 
prie �vairi�, skirting� pavirši� esant paprastam sukibimui, nenaudojant 
didesnio negu piršt� ar rankos spaudimo. 3919 pozicijoje klasifikuo-
jamos prek�s dažnai yra su apsauginiu nuimamu lakštu (pavyzdžiui, 
popieriaus). Ta	iau šiai pozicijai nepriskiriami plokš	ios formos plas-
tikai, kurie limpa tik prie lygi� pavirši�, pavyzdžiui, stiklo.  

3920 pozicija. Kitos plokšt�s, lakštai, pl�vel�s, folijos ir juoste-
l�s, iš plastik�, neakyt� ir nearmuot�, nesutvirtint� ir panašiai 
nekombinuot� su kitomis medžiagomis (39 skirsnio 10 pastaba) 

S�voka „kitos“ šioje pozicijoje reiškia kitokias plokštes, negu kla-
sifikuojamas 3918 ir 3919 pozicijose. 

S�voka „kitomis medžiagomis“ šioje pozicijoje reiškia kitomis, 
negu plastikai, medžiagomis.  

S�vokos „nearmuotos, nelaminuotos, nesutvirtintos ir panašiai 
nekombinuotos“ apima: 
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- plokš	ius plastiko dirbinius, gautus iš pirmini� form�, kuri� 
sud�tyje buvo užpild�; 

- plokš	ius plastiko dirbinius, dažytus, margintu paviršiumi ar-
ba vakuume padengtus plony	iu metalo dulki� sluoksniu. 

3921 pozicija. Kitos plokšt�s ir lakštai iš plastik� 
„Kitos“ šioje pozicijoje reiškia kitokias plokštes, nei klasifikuo-

jamas 3918–3920 pozicijose;  
„Akytos“ reiškia turin	ios daug ertmi� ir por�, pasiskirs	iusi� vi-

soje mas�je.  
Šiai pozicijai nepriskiriamos: 
- juostel�s, kuri� plotis ne didesnis kaip 5 mm (5404 pozicija); 
- plokšt�s, apdorotos daugiau negu paviršiaus apdorojimas 

(3918, 3919 arba 3922–3926 pozicijos).  
3921 90 41 – „aukšto sl�gio laminatai su dekoruotais paviršiais 

vienoje ar dviejose pus�se“ – laminuoti lakštai, sudaryti iš sluoksni�, 
�mirkyt� termoreaktyvin�mis dervomis ir šilumos bei ne mažesnio 
kaip 5 MPa sl�giu sujungt� kartu; išorinis sluoksnis dekoruotas (me-
džio imitacija).  

Šiai pozicijai priskiriami popieriaus lapai, stipriai �mirkyti mela-
mino derva, d�l �mirkymo prarad popieriaus savybes – tap trap�s, 
l�žtantys.  

3922 pozicija. Vonios, dušai, praustuv�s…  
Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
- dirbiniai, skirti stacionariai �tvirtinti vietoje, name ir pan., pa-

prastai prijungiant prie vandens ir nuotek� sistem�; 
- panaši� išmatavim� ir paskirties kilnojami dirbiniai, tokie 

kaip kilnojamos bid�, maudymo vonel�s k�dikiams, stovykla-
vimo tualetai.  

Šiai pozicijai nepriskiriami: 
- maži kilnojami sanitarin�s paskirties dirbiniai, tokie kaip nak-

tiniai puodai, „antys“ (3924 pozicija); 
- muilin�s, laikikliai ir kabliukai, skirti vonios kambariui: 3925 

pozocijoje, jei jie skirti stacionariai �tvirtinti � sien�; 3924 po-
zicijoje, jei jie n�ra skirti stacionariai �tvirtinti.  

3923 pozicija. Gaminiai, skirti transportavimui ir pakavimui 
(42 skirsnio 2 (a) pastaba)  

Šioje pozicijoje klasifikuojami šie pakavimui ir transportavimui 
skirti dirbiniai:  
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- šiukšli� maišai; 
- indeliai, skirti produktams pakuoti; 
- buteli� preformos (3 pav.); 
- vaizdo ir garso kase	i� laikikliai be juost�.  
 

3 pav. Buteli� preformos 

 
3923 50 10 subpozicijoje „Buteli� gaubtai ir apvalkalai“ klasifi-

kuojami dirbiniai, skirti buteliams užsukti arba apgaubti;  
3923 50 90 – užsukami sul	i� pakeli� gaubtukai, stiklaini� dang-

teliai, kamš	iai, uždengimo priemon�s statin�ms.  
Neklasifikuojama: 
- šiukšli� d�ž�s (3924 pozicija); 
- indeliai ir puodeliai, naudojami kaip virtuv�s reikmenys (3924 

pozicija). 

3924 pozicija. Stalo, virtuv�s indai, nam� apyvokos ir tualeto 
reikmenys 

Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
- stalo reikmenys (servizai, l�kšt�s, salot� indai…); 
- virtuv�s reikmenys (dubenys, formos, puodyn�s…); 
- kiti nam� apyvokos daiktai (pelenin�s, šiukšli� d�ž�s, kibirai, 

užuolaidos, stalties�s…); 
- higienos ir tualeto reikmenys (naktiniai puodukai, žindukai, 

muilin�s, popieriaus laikikliai…, neskirti stacionariai �tvirtin-
ti). 

Jei mažos šiukšliad�ž�s klasifikuojamos 3924 pozicijoje, tai dide-
l�s (daugiau kaip 240 litr� talpos) statomos šalia nam� – 3926 pozici-
joje.  
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3925 pozicija. Statybos reikmenys (39 skirsnio 11 pastaba) 
Šioje pastaboje išvardytos prek�s, klasifikuojamos 3925 pozicijo-

je, pavyzdžiui, langai, stog� danga, lietvamzdžiai, stacionariai tvirti-
nami elementai.  

3926 pozicija. Kiti gaminiai iš plastik� 
Tai plastik� skirsnio „šiukšliad�ž�“ pozicija, kurioje klasifikuo-

jami biuro reikmenys, drabužiai ir j� priedai, dekoratyviniai dirbiniai 
bei kiti dirbiniai iš plastik�, nenurodyti kitose skirsnio pozicijose.  

 
 

2. Kauèiukas ir jo dirbiniai (40 skirsnis) 
 

Kau�iuko (gumos) apibr�žimas 
S�voka „kau	iukas“ apibr�žta šio skirsnio 1 pastaboje (žr. 1 prie-

d�). Ten, kur ši s�voka vartojama be išlyg� VII ir kituose nomenklat�-
ros skyriuose, ji apima šiuos produktus: 

- gamtin� kau�iuk�, balat�, gutaper	i�, gvajul, 	ikl ir panašius 
produktus (t. y. panašius � kau	iuk�); 

- sintetin� kau�iuk�, kaip nurodyta šio skirsnio 4 pastaboje;  
- faktis�, gaut� iš alyv�; 
- regeneruot� kau�iuk�. 
S�voka „kau	iukas“ apima visus pirmiau išvardytus produktus, 

nevulkanizuotus, vulkanizuotus arba kietus. 
S�voka „vulkanizuotas“ taikoma bendrai kau	iukams (�skaitant 

sintetin� kau	iuk�), kuriuose susidaro trimat� strukt�ra su siera arba su 
kitu vulkanizavimo reagentu (pavyzdžiui, sieros chloridas, kai kuri� 
daugiavalen	i� metal� oksidai, selenas, tel�ras, tiuramo di- ir tetrasul-
fidai, kai kurie organiniai peroksidai ir sintetiniai polimerai) naudojant 
arba nenaudojant šildym� arba sl�g� arba veikiant aukšta energija arba 
radiacija, d�l to kau	iukas iš dažniausiai elastinio b�vio pereina � daž-
niausiai stangr� b�v�. Reik�t� pabr�žti, kad kriterijus, nustatomas pa-
gal vulkanizuot� siera pavyzdžius, tinka tik 4 pastabos atveju, b�tent 
nustatyti, ar tiriama medžiaga yra sintetinis kau	iukas ar ne. Po to, kai 
jau nustatyta, kad medžiaga yra sintetinis kau	iukas, dirbiniai, paga-
minti iš jo, vertinami kaip gaminiai, pagaminti iš vulkanizuoto kau-
	iuko ir klasifikuojami 4004–4017 pozicijose, neatsižvelgiant � tai, 
buvo jie vulkanizuoti siera arba kuriais nors kitais vulkanizavimo 
agentais. 
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Vulkanizuojant, be vulkanizacijos agent�, dažniausiai pridedama 
ir kit� medžiag�, pavyzdžiui, greitikli�, aktyvikli�, l�tikli�, plastifika-
tori�, skiedikli�, užpild�, stiprikli� arba bet kuri� kit� pried�, pamin�-
t� šio skirsnio 5 pastabos (b) punkte. Tokie galimi vulkanizuoti miši-
niai suprantami kaip kau	iukai su užpildais ir klasifikuojami 4005 ar-
ba 4006 pozicijose, atsižvelgiant � form�, kuria jie tiekiami. 

Kietas kau�iukas, pavyzdžiui, ebonitas, gaunamas vulkanizuo-
jant kau	iuk� dideliu sieros kiekiu iki to momento, kai jis tampa ne-
lankstus ir nestangrus. 

Šiame skirsnyje klasifikuojamas kau	iukas (guma), apibr�žtas 
pirmiau kaip žaliava arba kaip pusgaminis, vulkanizuotas arba nevul-
kanizuotas arba kietas, ir dirbiniai, visiškai pagaminti iš kau	iuko ir 
turintys pagrindinius jo požymius. 

Vadovaujantis šio skirsnio 2 pastaba 	ia neklasifikuojama: 
- tekstil�s medžiagos ir tekstil�s dirbiniai (XI skyrius); 
- avalyn� (64 skirsnis); 
- galvos apdangalai (65 skirsnis); 
- mechaniniai �renginiai arba elektros �ranga (XVI skyrius); 
- dirbiniai, klasifikuojami 90, 92, 94 arba 96 skirsniuose; 
- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje. 
40 skirsnio strukt�ra pateikta 12 lentel�je. 
 

12 lentel�. 40 skirsnio strukt�ra 
 

4001–4005  
Pirmin�s formos 

(3 pastaba) 

4006–4010  
Pusgaminiai  

 

4011–4016  
Gaminiai 

 

4017 
Kieta guma 
 

    
 

 
Bendroji skirsnio strukt�ra yra ši: 
- pagal 5 pastab� 4001 ir 4002 pozicijose iš esm�s klasifikuo-

jamas neapdorotas kau	iukas pirmin�se formose arba plokš-
	i�, lakšt� arba juost� formose; 
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- 4003 ir 4004 pozicijose klasifikuojamas regeneruotas kau	iu-
kas pirmin�se formose arba lap�, lakšt� arba juost� formose, 
taip pat kau	iuko atliekos, drožl�s, laužas (išskyrus kiet� kau-
	iuk�) ir milteliai, granul�s, gautos iš j�; 

- 4005 pozicijoje klasifikuojamas kau	iukas su užpildu, nevul-
kanizuotas pirmin�je formoje arba lap�, lakšt� arba juost� 
formose; 

- 4006 pozicijoje klasifikuojamos kitos formos ir dirbiniai iš 
nevulkanizuoto kau	iuko su užpildu arba be jo; 

- 4007–4016 pozicijose klasifikuojami pusgaminiai ir dirbiniai 
iš vulkanizuoto kau	iuko, išskyrus kiet� kau	iuk�; 

- 4017 pozicijoje klasifikuojamas kietas kau	iukas visose for-
mose, �skaitant atliekas, lauž� ir dirbinius iš kieto kau	iuko. 

Pirmin�s formos (4001–4003 ir 4005 pozicijos) 
S�voka „pirmin�s formos“ išaiškinta šio skirsnio 3 pastaboje. 

Reikia atkreipti d�mes�, kad prevulkanizuotas lateksas yra specialiai 
aptariamas s�vokoje „pirmin�s formos“ ir tod�l turi b�ti klasifikuoja-
mas kaip nevulkanizuotas. Kadangi 4001 ir 4002 pozicijose neklasifi-
kuojamas kau	iukas arba kau	iuko mišiniai, � kuriuos �d�ti organiniai 
tirpikliai (5 pastaba), s�voka „kitos dispersijos ir tirpalai“ 3 pastaboje 
priklauso tik 4005 pozicijai. 

Plokšt�s, lakštai ir juostos (4001, 4002, 4003, 4005 ir 4008 pozi-
cijos) 

Šios s�vokos apib�dinamos šio skirsnio 9 pastaboje ir apima tai-
syklingos formos blokus. Plokšt�s, lakštai ir juostos gali b�ti apdoro-
tais paviršiais (�spausti, gofruoti, riev�ti ir t. t.) arba tiesiog supjaustyti 
� sta	iakampius (�skaitant kvadratus), neatsižvelgiant � tai, turi jie dir-
bini� požymius ar ne, ta	iau negali b�ti supjaustyti � kitas formas arba 
toliau apdoroti. 

Akytasis kau�iukas 
Akytasis kau	iukas – tai kau	iukas, turintis daug por� (atidaryt�, 

uždaryt� arba vien� ir kit�), išskirstyt� po vis� mas. Jis apima kem-
pinin� arba putot�, išsipl�tus�, mikroporing� arba mikrogardelin� kau-
	iuk�. Akytasis kau	iukas gali b�ti lankstus arba kietas (pavyzdžiui, 
ebonitin� kempin�).  

Šios skirsnio 5 pastaboje nurodoma, kad 4001 ir 4002 pozicijose 
neklasifikuojamas joks kau	iukas arba kau	iuk� mišiniai, � kuriuos iki 
koaguliacijos arba po jos buvo prid�ta: 
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- vulkanizacijos agent�, greitikli�, l�tikli� arba aktyvikli�; 
- pigment� arba kit� daži�j� medžiag�; 
- plastifikatori�. 

Kau�iuko ir tekstil�s deriniai 
Kau	iuko, derinto su tekstile, klasifikacija nulemiama XI skyriaus 

1 pastabos (ij) punktu, 56 skirsnio 3 pastaba bei 59 skirsnio 4 pastaba. 
Konvejerini� arba transporteri� juost� arba tekstilini�, specialiosios 
paskirties dirž� klasifikacija nulemiama šio skirsnio 8 pastaba ir 59 
skirsnio 6 (b) pastaba. 40 skirsnyje klasifikuojami šie produktai: 

- veltinys, padengtas, �mirkytas ar sluoksniuotas kau	iuku, tu-
rintis 50 proc. arba mažiau pagal svor� tekstilin�s medžiagos, 
ir veltinys, visiškai �tvirtintas � kau	iuk�; 

- neaustin�s medžiagos, visiškai �tvirtintos � kau	iuk� arba pa-
dengtos kau	iuku iš abiej� pusi� tik tada, jei tokios dangos 
gali b�ti matomos plika akimi, o � spalvos pakitim� nekrei-
piamas d�mesys; 

- tekstil�s dirbiniai (kaip nustatyta 59 skirsnio 1 pastaboje), 
�mirkyti, padengti arba sluoksniuoti kau	iuku, sveriantys dau-
giau nei 1,500 g/m2 ir turintys 50 proc. arba mažiau pagal svo-
r� tekstilin�s medžiagos; 

- plokšt�s, lakštai ir juostos iš akytojo kau	iuko, derinto su te-
kstilin�mis medžiagomis (kaip aprašyta 59 skirsnio 1 pastabo-
je), veltiniu arba neaustine medžiaga, kur tekstil� yra naudo-
jama tik sutvirtinimo tikslais. 

 
 
 
Uþduotys 
 

1. Kokios plastikin�s juostel�s negali b�ti klasifikuojamos 39 skirs-
nyje? 

2. Kur klasifikuojama prie sienos tvirtinama plastikin� muilin�? 
3. Ar kietos gumos atliekos klasifikuojamos 4004 pozicijoje? 
4. Kur klasifikuojamas silikoninis žindukas? 
5. Kur klasifikuojamos chirurgin�s pirštin�s iš plastiko? 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

124

V. ÞALIOS ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI  
IR JØ DIRBINIAI  

(VIII skyrius) 
 
 
 
Š� skyri� sudaro 3 skirsniai (13 lentel�). 
 

13 lentel�. VIII skyriaus strukt�ra 
 

41 skirsnis 42 skirsnis 43 skirsnis 
Žalios odos ir išdirbta 
oda 

Odos dirbiniai… Kailiai ir dirbtiniai kailiai; 
j� dirbiniai 

 
  

 
 
 
1. Þalios (neišdirbtos) odos (41 skirsnis) 
 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama: 
- atraižos arba panašios žali� od� atliekos (0511 pozicija); 
- paukš	i� odos su plunksnomis arba p�kais, klasifikuojamos 

0505 arba 6701 pozicijose; 
- odos su plaukais arba vilna, žalios, raugintos arba išdirbtos (43 

skirsnis), ta	iau 41 skirsnyje turi b�ti klasifikuojamos ši� gyv�-
n� žalios odos su plaukais arba vilna. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- stambi� gyv�n� žalios odos (terminas taikomas didesni� ketur-

koj� gyv�n� odoms apib�dinti) bei smulki� gyv�n� žalios (ne-
išdirbtos) odos (išskyrus paukš	i� odas su plunksnomis ar p�-
kais arba kailiukus), visos žaliamin�s odos be plauk� ar vilnos 
dangos arba, kai nuo j� pašalinti plaukai, klasifikuojamos šiame 
skirsnyje (4101–4103 pozicijos); 
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- tokios žalios odos, kurios yra apdorotos pirminiu rauginimu, 
raugintos (�skaitant zomšines), toliau apdorotos po rauginimo ir 
išdirbtos � pergament�, išskyrus apdorotas pirminiu rauginimu, 
raugintas ar toliau apdorotas odas su plauk� ar vilnos danga 
(4104–4106 pozicijos);  

- apdorotos pirminiu rauginimu ar raugintos odos (�skaitant 
raugintas ar išdirbtas kaip zomša odas).  

Rauginimas suteikia žaliamin�ms odoms atsparum� gedimui ir 
padidina j� fizin� tvirtum� bei atsparum� vandeniui. Prieš baigiam�j� 
rauginim� žaliamin�s odos apdorojamos parengiamaisiais procesais, 
t. y. od� mirkymas šarminiuose tirpaluose (suminkštinimui ir naudot� 
konservavimui drusk� pašalinimui), plauk� ir m�sos liekan� pašalini-
mas, kalki� ir kit� medžiag�, naudot� šalinant plaukus, pašalinimas 
bei plovimas. 

Po to jos yra rauginamos naudojant augalinius raugus (voniose su 
tam tikra mediena, žieve, lapais ir pan. ar j� ekstraktais) arba raugi-
namos mineraliniais raugais (su mineralin�mis druskomis, pavyzdžiui, 
chromo druskomis, geležies druskomis ar al�nais) arba chemiškai (su 
formaldehidu ar tam tikrais sintetiniais cheminiais preparatais). Kar-
tais šie procesai yra derinami. Stor� od� rauginimas al�no ir druskos 
mišiniu yra žinomas kaip vengriškas išdirbimas, o rauginime al�nu 
yra naudojamas druskos, al�no, kiaušinio trynio ir milt� mišinys. 
Odos, raugintos al�nu, daugiausia naudojamos pirštini� ar aukštos 
kokyb�s avalyn�s gamyboje. 

Oda, kuri buvo truput� rauginta ir kuriai prieš užbaigiant reikalin-
gas tolesnis rauginimas, vadinama „apdorota pirminiu rauginimu“. 

Žaliamin�s odos gali b�ti raugintos riebalais ir išdirbtos � zomšin 
(�skaitant zomš�, pagamint� kombinuotu metodu) od�. 

Oda, toliau apdorota po rauginimo  
Po rauginimo „kietai“ odai reikalingas tolesnis apdorojimas („iš-

dirbimas“), kuris panaikina paviršiaus nelygumus ir paruošia j� toles-
niam naudojimui, padarydamas j� lankstesn, atsparesn vandeniui ir 
pan. Šiuos procesus sudaro tolesnis suminkštinimas, ištempimas, plo-
ninimas, daužymas, volavimas, siekiant sukietinti pavirši�, ir �mirky-
mas („pripildymas“) riebalais. 

Oda gali b�ti toliau išdirbta ar išbaigta dažymu, paviršiaus gr�da-
vimu ar �spaudavimu, kit� r�ši� odos imitavimu, �klijinimu, poodžio 
(arba kartais paviršiaus, nuo kurio pašalinti plaukai) blizginimu, šlifa-
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vimu, kurie suteikia zomšin� ar aksomin� išbaigtum�, vaškavimu, da-
žymu juodai, lyginimu (šveitimu), satinavimu ir t. t. 

Zomšin� oda yra rauginta ir išdirbta pakartotinu od� apdorojimu 
žuv� ar gyv�niniais riebalais, po kurio ji yra džiovinama šildant arba 
oro srove ir plaunama šarme, siekiant pašalinti riebal� pertekli�. Po to 
paviršius gali b�ti valomas ir šlifuojamas su pemza ar kitomis abrazy-
vin�mis medžiagomis, tai padaro j� p�kuot�. Oda, kuri paprastai yra 
apdorojama šiuo b�du, dirbama iš avi� ar �riuk� skeltini� od�, nuo 
kuri� buvo pašalinta veidin� dalis (4114 pozicija). 

Zomšin� oda išsiskiria savo minkštumu, geltona spalva (išskyrus, 
kai yra dažyta) ir skalbimo galimybe. Ji pla	iai naudojama pirštin�ms 
ir pan. O stambesni� gyv�n� odos (elni�, galvij� ir kt.), panašiai apdo-
rotos, naudojamos drabužiams, pakinktams ir tam tikriems gamybi-
niams tikslams. 

Lakuota oda, tai yra oda, padengta arba aptraukta laku, polit�ra 
ar suformuotu plastik� lakštu ir turinti panaš� � veidrod� blizgant� pa-
virši�. 

Kompozicin� oda – tai oda, kurios pagrindin� sudedamoji dalis 
yra nat�rali oda. 3 pastaboje nurodyta, k� reiškia s�voka „kompozici-
n� oda“, klasifikuojama 4115 pozicijoje. 

Ji gaunama: 
- smulki� odos gabaliuk� aglomeravimu klijais arba kitomis ri-

šamosiomis medžiagomis; 
- smulk�s odos gabaliukai gali b�ti aglomeruojami stipriai supre-

suojant be rišikli�. 
Odos imitacija (oda, kurios pagrind� sudaro nenat�rali oda) šia-

me skirsnyje neklasifikuojama. Tokios imitacijos gali b�ti klasifikuo-
jamos 39, 40, 48 arba 59 skirsnyje. 

 
 

2. Odos dirbiniai; balnai ir pakinktai; kelionës 
reikmenys, rankinës ir panašios talpyklos;  
dirbiniai iš gyvûnø þarnø (išskyrus šilkaverpiø  
þarnas) (42 skirsnis) 
 
1 skirsnio pastaboje nurodyta, kas neklasifikuojama skirsnyje, 

pavyzdžiui: 
- sterilus chirurginis ketgutas (3006 pozicija); 
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- drabužiai iš kailio arba dirbtinio kailio (4303 pozicija); 
- gatavi dirbiniai iš tinklo (5608 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 64 arba 65 skirsnyje; 
- vytiniai, botagai ir kiti dirbiniai (6602 pozicija); 
- dirbtin� bižuterija (7117 pozicija); 
- pakinkt� detal�s arba papuošimai, pateikiami atskirai (XV sky-

rius); 
- stygos, b�gn� odos ir panaš�s dirbiniai (9209 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 94 (pavyzdžiui, baldai, šviestuvai) bei 

95 skirsnyje (pavyzdžiui, žaislai, žaidimai, sporto reikmenys); 
- sagos, spaud�s, kab�s ir s�sagos (9606 pozicija). 
Šiame skirsnyje paprastai klasifikuojami dirbiniai iš odos, laki-

n�s odos ir kompozicin�s odos, ta	iau 4201 ir 4202 pozicijose klasifi-
kuojami dirbiniai, gali b�ti pagaminti ir iš kit� medžiag�, pavyzdžiui, 
tekstil�s, metalo ar plastiko. Jis taip pat apima dirbinius iš žarn�, p�s-
li� arba sausgysli�. 

Tam tikri odos dirbiniai yra klasifikuojami kituose skirsniuose, 
kas nurodoma �vairi� skirsni� pastabose. 

4201 pozicijoje klasifikuojami reikmenys visoms gyv�n� r�šims 
iš nat�ralios odos, dirbtin�s ar antrin�s odos, kailio, tekstil�s ar kit� 
medžiag�. 

Šios prek�s apima balnus ir pakinktus (t. y. vadeles, kamanas ir 
viržius) jojamiems, darbiniams ir nešuliniams gyvuliams, antkelius, 
akidang	ius ir pasagas arkliams, puošnias g�nias, pakinktus cirko gy-
vuliams, antsnukius visiems gyv�nams, antkaklius, pavadžius ir pa-
puošimus šunims ar kat�ms, g�nias, balnines priegalves ir persveria-
mus krepšius, specialios formos arkli� g�nias, aprang� šunims. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- pakinkt� detal�s ir papuošimai, pavyzdžiui, balnakilp�s, ž�slai ir 

pavalkai, pateikiami atskirai (dažniausiai XV skyrius), ir cirko 
gyv�n� papuošimui skirtos plunksnos (klasifikuojamos atitin-
kamose pozicijose); 

- sutvirtinimo reikmenys vaikams ir suaugusiesiems (3926, 4205, 
6307 ir kitos pozicijos); 

- vytin�s, botagai ir kiti dirbiniai, klasifikuojami 6602 pozicijoje. 
4202 pozicijoje klasifikuojamos skrynios, lagaminai, skrynel�s 

kosmetikai, diplomatai, portfeliai, mokyklin�s kuprin�s, akini� futlia-
rai, ži�ron� futliarai, fotoaparat� d�klai ir panaš�s daiktai, kurie gali 
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b�ti pagaminti iš bet kokios medžiagos, pavyzdžiui, metalo, medžio, 
odos, tekstil�s, lakštinio ir lieto plastiko. 

Ta	iau kelionin�s rankin�s, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba 
g�rimams, kosmetin�s, kuprin�s, rankin�s, pirkini� krepšiai, portmo-
n�, pinigin�s, žem�lapi� d�klai, portsigarai, tabakin�s, �rankin�s, spor-
tiniai krepšiai, buteli� d�klai, papuošal� d�žut�s, pudrin�s, stalo �ran-
ki� d�žut�s ir panaš�s daiktai gali b�ti pagaminti tik iš išdirbtos arba 
kompozicin�s odos, lakštini� plastik�, tekstil�s medžiag�, vulka-
nizuotos fibros arba kartono, arba visai ar daugiausia padengti 
šiomis medžiagomis arba popieriumi.  

Toliau pateiksime rankini� iš �vairi� medžiag� klasifikavim� (14 
lentel�). 

 
14 lentel�. Rankini�, pagamint� iš �vairi� medžiag�, klasifikavimas 

 
Odin� Kailin� Pinta Sidabrin� Iš kokoso 

 

 
 

  
 

 
4202 21 4303 00 4602 91 7114 11 9602 00 

 
 
Taigi rankin�s iš odos klasifikuojamos 4202 pozicijoje, o ranki-

n�s, pagamintos iš kit� medžiag� (kailio, pintos, sidabrin�s ar iš koko-
so riešuto kevalo), šioje pozicijoje negali b�ti klasifikuojamos – tarp 
išvardyt� medžiag� jos n�ra pamin�tos (klasifikuosime pagal medžia-
g�: 4303, 4602, 7114 bei 9602 pozicijose). 

2 skirsnio pastaboje nurodyta, kad šioje pozicijoje neklasifikuo-
jami maišeliai iš plastiko lakšt�, su atspaudais arba be j�, su ranken�-
l�mis, neskirti ilgai naudoti (3923 pozicija) bei dirbiniai iš pynimo 
medžiag� (4602 pozicija). 

3 pastaba nurodo, kad 4203 pozicijoje s�voka „drabužiai ir j� 
priedai“ reiškia �vairias pirštines, prijuostes ir kitus apsaugos drabu-
žius, petnešas, diržus, šovini� diržus ir apyrank�s pavidalo dirželius. 
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3. Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jø dirbiniai  
(43 skirsnis) 

 
2 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skyriuje: 
- paukš	i� odos su plunksnomis arba p�kais (0505 arba 6701 po-

zicija); 
- žalios odos su plaukais arba vilna (41 skirsnis); 
- pirštin�s, kumštin�s pirštin�s iš išdirbtos odos ir kailio pamušalu 

arba iš odos ir dirbtinio kailio pamušalu (4203 pozicija);  
- dirbiniai, klasifikuojami 64, 65 ir 95 skirsniuose.  
Reikia atkreipti d�mes� � 1 ir 5 pastab�, kuri nurodo, k� reiškia 

s�vokos „kailiai“ bei „dirbtinis kailis“. Pastaroji s�voka reiškia bet 
kuri� kailio imitacij�, sudaryt� iš viln�, plauk� arba kit� pluošt�, pri-
klijuot� arba prisi�t� prie odos, audinio arba kit� medžiag�, išskyrus 
kaili� imitacijas, pagamintas audimo arba mezgimo b�du (dažniausiai 
5801 arba 6001 pozicijos). 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- neišdirbti kailiai, išskyrus žaliamines odas, klasifikuojamas 

4101, 4102 ar 4103 pozicijoje; 
- odos, raugintos ar išdirbtos su plauk� ar vilnos danga, sujungtos 

arba nesujungtos; 
- drabužiai, j� priedai ir kiti gaminiai iš kailio (atsižvelgiant � 3 ir 

4 pastabas); 
- dirbtinis kailis ir gaminiai iš jo.  
B�tina pabr�žti, kad paukš	i� odos ir paukš	i� od� dalys n�ra 

laikomos kailiu, jos klasifikuojamos 0505 ar 6701 pozicijoje. 
Nuo 4301 iki 4303 pozicijos klasifikuojami kailiai ir dirbiniai iš 

kai kuri� laukini� gyv�n� r�ši�, kurioms dabar gresia išnykimas arba 
kurios gali tapti tokiomis, kailio, tod�l prekyba ši� r�ši� kailiais yra 
griežtai reguliuojama. Tokios r�šys yra �rašytos � 1973 m. Konvenci-
jos d�l Tarptautin�s prekybos statomomis � pavoj� laukin�s faunos ir 
floros r�šimis (Vašingtono konvencija) s�rašus. 
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Uþduotys 
 

1. Ar žali� od� atliekos gali b�ti klasifikuojamos 41 skirsnyje? 
2. Kur klasifikuojamas odinis apsiaustas su kailio pamušalu? 
3. Kur klasifikuojama rankin� iš dirbtinio kailio? 
4. Ar odiniai baldai gali b�ti klasifikuojami 42 skirsnyje? 
5. Kur klasifikuojama megzta liemen� šuniui? 
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VI. MEDIENA IR MEDIENOS DIRBINIAI;  
MEDÞIO ANGLYS; KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS 

DIRBINIAI; DIRBINIAI IŠ ŠIAUDØ, ESPARTO  
ARBA IŠ KITØ PYNIMO MEDÞIAGØ;  

PINTINËS IR PINTI DIRBINIAI  
(IX skyrius) 

 
 
 
Š� skyri� sudaro 3 skirsniai (15 lentel�). 
 

15 lentel�. IX skyriaus strukt�ra 
 

44 skirsnis 45 skirsnis 46 skirsnis 
Mediena ir medienos 
gaminiai; medžio ang-
lys 

Kamštiena ir kamš-
tienos dirbiniai 

Dirbiniai iš šiaud�, espar-
to arba iš kit� pynimo 
medžiag�; pintin�s ir 
pinti dirbiniai 

  
 

 
 

1. Mediena ir medienos dirbiniai; medþio  
anglys (44 skirsnis) 

 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- smulkinta mediena, daugiausia tinkanti naudoti parfumerijoje, 

farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ir panašiais tikslais 
(1211 pozicija); 

- bambukai ir kitos pynimo medžiagos (1401 pozicija); 
- smulkinta mediena, naudojama dažymui arba rauginimui (1401 

pozicija); 
- aktyvintos anglys (3802 pozicija); 
- prek�s, klasifikuojamos 46, 64 ir 66 skirsniuose; 
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- prek�s, klasifikuojamos 6808 pozicijoje; 
- dirbtin� bižuterija (7117 pozicija); 
- prek�s, klasifikuojamos XVI, XVII ir XVIII skyriuose; 
- šaunam�j� ginkl� dalys (9305 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 94 skirsnyje (pavyzdžiui, baldai, švies-

tuvai, surenkamieji statiniai); 
- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje (pavyzdžiui, žaislai, žai-

dimai, sporto reikmenys); 
- dirbiniai, klasifikuojami 96 ir 97 skirsnyje. 
Kaip KN skirstoma mediena, parodyta 4 pav. 

 
4 pav. Medienos skirstymas 

 
 
44 skirsnyje klasifikuojama neapdorota mediena, pusiau apdoro-

ta mediena ir dažniausiai prek�s iš medienos. 
Šie produktai gali b�ti sugrupuoti � tokias grupes: 
- neapdorota mediena (nukirstas miškas, skelta, pirminiai pjauta, 

nužievinta ir t. t. mediena), mediena, skirta kurui, medienos at-
liekos, atraižos, pjuvenos, drožl�s, skiedros; lankai, stulpai, hid-
rostatybin� mediena (svajai), kuolai, mietai ir t. t.; medžio ang-
lys, medžio vilna ir medžio miltai; pab�giai geležinkelio ir 
tramvaj� keliams (4401–4406 pozicija). Ta	iau IX skyriuje ne-
klasifikuojamos medžio drožl�s ir skiedros, smulkinta mediena, 
medienos mas� arba milteliai, dažniausiai naudojami parfumeri-
jos ir farmacijos pramon�je arba kaip insekticidai, fungicidai ir 
pan. (1211 pozicija), taip pat medžio drožl�s ir skiedros, smul-
kinta mediena, medienos mas� arba milteliai, dažniausiai naudo-
jami dažymui arba rauginimui (1404 pozicija); 

Spygliuo	i� Lapuo	i� 

Tropin� Kit� r�ši� 

MEDIENA
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- pjautin�, skeltin� mediena (lentos, tašai, juodlent�s); 
- medžio drožli� ir analogiškos plokšt�s, medžio plaušo plokšt�s, 

sluoksniuota ir klijuota mediena, presuota mediena (4410–4413 
pozicija);  

- dirbiniai iš medžio (4414–4421 pozicija). 
Palyginsime galim� medienos apdorojim� 4403–4407–4409 pozi-

cijose (16 lentel�). 
 

16 lentel�. Medienos klasifikavimas pagal apdorojim� 
 
4403 pozicija 4407 pozicija 4409 pozicija 

Apdirbimas vietoje Miško medžiaga Profiliuota mediena 
Be žiev�s 
Be šak� 

Nelygiai tašyta 

Pjautin� 
Obliuota 
Šlifuota 

Profiliuota 
Su �laidom 

r�stai lentos dailylent�s 

   
 
Statybin�s plokšt�s iš medžio ir plastiko sluoksnio dažniausiai 

klasifikuojamos šiame skirsnyje. Plokš	i� klasifikacija paremta viršu-
tini� sluoksni� savyb�mis, arba pavirši�, nuo kuri� priklauso j� pa-
grindin�s savyb�s, vadinasi, ir nuo panaudojimo. Pavyzdžiui, statybi-
n�s plokšt�s, naudojamos kaip stog� dang�, sien�, lub� konstrukcijos 
elementai, sudaryti iš viršutinio sluoksnio medžio drožli� plokšt�s ir 
sluoksnio izoliacinio plastiko, klasifikuojamos 4410 pozicijoje, nes 
plokš	i�, kaip konstrukcini� element�, panaudojimas priklauso nuo 
medžio drožli� plokš	i� atsparumo ir tvirtumo, o plastiko sluoksnis 
yra tik kaip izoliacin� medžiaga. Kita vertus, plokšt�s, kuriose medžio 
drožli� plokšt�s tik prilaiko išorin� sluoksn�, pagamint� iš plastiko, 
dažniausiai klasifikuojamos 39 skirsnyje. 

Dirbiniai iš medžio, nesurinkti arba išrinkti, klasifikuojami taip 
pat, kaip ir surinkti dirbiniai, jei šios dalys pateikiamos kartu. Analo-
giškai dalys ir reikmenys iš stiklo, marmuro, metalo arba kit� medžia-
g�, pateikti kartu su medžio dirbiniais, kuri� dalimi jos yra, klasifi-
kuojamos kartu su medžio dirbiniais, neatsižvelgiant � tai, tvirtinamos 
jos ant j� ar ne. 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

134

Nuo 4414 iki 4421 pozicijos klasifikuojami gatavi dirbiniai iš 
medžio, nesvarbu, ar jie b�t� pagaminti tik iš medžio, ar iš medžio 
drožli� plokš	i�, ar iš j� analog�, medžio plaušo plokš	i�, sluoksniuo-
tos faneros ar sutankintos medienos (šio skirsnio 3 pastaba). 

Patogumo d�lei visoje nomenklat�roje medienos klasifikacija ne-
priklauso nuo apdorojimo r�šies, reikalingos jai išsaugoti, o b�tent 
džiovinimo, gruntavimo ar glaistymo (špakliavimo) arba impregnavi-
mo kreozote arba kituose konservantuose (pavyzdžiui, akmens angli� 
degutas, pentachlorfenolis, chrominis vario arsenatas arba amoniakinis 
vario arsenatas); nei jei ji yra dažyta, lakuota ir ištepta. Ta	iau šios 
bendrosios nuostatos netaikomos 4403 ir 4406 pozicij� atveju, kur 
specifin�s apsaugojimo priemon�s buvo atliktos ypatingu medienos 
konservavimo b�du.  

Kai kurios medžiagos iš medžio, pavyzdžiui, bambuko arba 
gluosnio �gliai, daugiausia naudojami pint� dirbini� gamyboje. Šios 
medžiagos, neapdorotos, klasifikuojamos 1401 pozicijoje, o pinti ga-
miniai klasifikuojami 46 skirsnyje. Tuo pat metu dirbiniai iš bambuko 
ir kit� medži�, išskyrus pintus dirbinius, bald� ir kit� gamini�, kurie 
specialiai klasifikuojami kitose pozicijose, turi b�ti klasifikuojami 
šiame skirsnyje prie atitinkam� dirbini� iš nat�ralaus medžio.  

Dabar galime paži�r�ti kaip gali b�ti klasifikuojamos anglys �vai-
riais pavidalais (17 lentel�). 

 
17 lentel�. Anglies klasifikavimas 

 
Pozicija 2504 2701 2704 2803 

Aprašymas Gamtinis  
grafitas 

Akmens 
anglys 

Retort� 
anglys 

Anglis, 
suodžiai 

Paveikslas  

 

  

Pozicija 3801 3802 4402 7102 
Aprašymas Dirbtinis 

grafitas 
Aktyvintos 

anglys 
Medžio 
anglys 

Deimantai 

Paveikslas 
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2. Kamštiena ir kamštienos dirbiniai (45 skirsnis) 
 

Kamštiena gaunama beveik tiktai iš kamštinio ažuolo (Quercus 
suber), kuris auga Piet� Europoje ir Šiaur�s Afrikoje, išorinio žiev�s 
sluoksnio. 

Pirma nuo žiev�s nupl�šiama juosta vadinama „nekalta“ kamštie-
na. Ji yra kieta, trapi, nelanksti, blogesn�s kokyb�s ir mažos vert�s. 

Kamštienos išorinis paviršius yra p�sl�tas ir sutr�kin�js, o vidi-
nis paviršius – gelsvas su raudonomis d�m�mis. 

Kiti sluoksniai gerokai svarbesni prekyboje. Jie yra ištisiniai ir 
homogeniniai, nors išorinis paviršius ir yra šiek tiek suskilin�js, jis 
mažiau nelygus nei „nekaltos“ kamštienos. 

Kamštiena yra lengva, elastinga, susispaudžianti, lanksti, nepra-
laidi vandeniui, atspari puvimui ir bloga šilumos bei garso laidinink�. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama bet kokio pavidalo nat�rali ir ag-
lomeruota kamštiena (�skaitant gaminius iš nat�ralios ir aglomeruotos 
kamštienos), išskyrus dirbinius, pamin�tus šio skirsnio 1 pastaboje, 
pavyzdžiui, avalyn� (64 skirsnis), galvos apdangalai (65 skirsnis), 
žaislai, žaidimai (95 skirsnis).  

 
 
3. Dirbiniai iš šiaudø, esparto arba iš kitø  
pynimo medþiagø; pintinës ir pinti dirbiniai  
(46 skirsnis)  

 
Šio skirsnio 1 pastaba išaiškina s�vok� „pynimo medžiagos“ 

(šiaudai, žilvi	io, karklo arba gluosnio vytel�s, bambukai, rotangai, 
meldai, neverpti nat�ral�s tekstil�s pluoštai, vienagijai si�lai, juostel�s 
ir panaš�s gaminiai iš plastik�). Ta	iau pynimo medžiagoms nepriski-
riamos išdirbtos odos, veltinio arba neaustini� medžiag� juostel�s, 
žmoni� plaukai, tekstil�s pusverpaliai ar verpalai, vienagijai si�lai, 
klasifikuojami 54 skirsnyje. 

2 pastaboje nurodyta, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje. 
46 skirsnyje klasifikuojami ne tik gaminiai iš ši�ruokli�, bet ir 

pusgaminiai (4601 pozicija) ir tam tikri gaminiai (4601 ir 4602 pozici-
jos), pagaminti perpinant, suaudžiant ar panašiai sujungiant. 

Kai kurios iš pynimo medžiag�, ypa	 augalin�s medžiagos, gali 
b�ti apdorotos (pavyzdžiui, suskaldytos, nužievintos ir pan., impreg-
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nuotos vašku, glicerinu ir t. t.) siekiant padaryti jas kuo geriau naudo-
jamas pynimui, perpynimui ar panašiems procesams. 

Toliau išvardytos medžiagos n�ra laikomos pynimo medžiagomis 
ir iš j� pagaminti dirbiniai šiame skirsnyje neklasifikuojami: 

- ašutai (5 skirsnis); 
- monosi�lai, klasifikuojami 54 skirsnyje; 
- �mirkyti, padengti arba aptraukti plastikais tekstil�s verpalai (XI 

skyrius); 
- bambukas, klasifikuojamas 44 skirsnyje; 
- nat�ralios, dirbtin�s ar antrin�s odos juostel�s (dažniausiai 41 ar 

42 skirsnis); 
- veltinio arba neaustini� medžiag� juostel�s (XI skyrius); 
- žmogaus plaukai (5, 59, 65 ar 67 skirsnis). 
Be to, šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- balnai ir pakinktai (4201 pozicija); 
- sien� dangos, klasifikuojamos 4814 pozicijoje; 
- raiš	iai, virv�s, lynai arba trosai, net jei yra pinti arba iš neverp-

t� pluošt� (5607 pozicija); 
- siauri audiniai, sudaryti iš metmen� be ataud�, sujungt� rišamo-

siomis medžiagomis (5806 pozicija); 
- avalyn� ir jos dalys, klasifikuojamos 64 skirsnyje; 
- galvos apdangalai ir j� dalys, �skaitant skryb�li� formas, kurie 

klasifikuojami 65 skirsnyje; 
- botagai (6602 pozicija); 
- dirbtin�s g�l�s (6702 pozicija); 
- pintos transporto priemon�s ir transporto priemoni� k�bulai (87 

skirsnis);  
- gaminiai, klasifikuojami 94 skirsnyje (pavyzdžiui, baldai, 

šviestuvai ir j� dalys); 
- gaminiai, klasifikuojami 95 skirsnyje (pavyzdžiui, žaislai, žai-

dimai ir sportinis inventorius);  
- šluotos ar šepe	iai (9603 pozicija) arba siuv�j� manekenai 

(9618 pozicija). 
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Uþduotys 
 

1. Kur gal�t� b�ti klasifikuojama meškos skulpt�r�l�? 
2. Ar medinis suolelis gali b�ti klasifikuojamas 44 skirsnyje? 
3. Kur klasifikuojamas šampano kamštis iš aglomertuotos kamštie-

nos su metaline apsauga? 
4. Ar basu�i� padas iš kamštienos gali b�ti klasifikuojamas 45 skirs-

nyje? 
5. Ar pintas kr�slas iš vyteli� klasifikuojamas 46 skirsnyje? 
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VII. MEDIENOS ARBA KITØ PLUOŠTINIØ  
CELIULIOZINIØ MEDÞIAGØ PLAUŠIENA;  

PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS 
(ATLIEKOS IR LIEKANOS); POPIERIUS IR  

KARTONAS BEI JØ DIRBINIAI  
(X skyrius) 

 
 
 
Š� skyri� sudaro 3 skirsniai (18 lentel�). 
 

18 lentel�. X skyriaus strukt�ra 
 

47 skirsnis 48 skirsnis 49 skirsnis 
Medienos arba kit� 
pluoštini� celiuliozi-
ni� medžiag� plau-
šiena; 
perdirbti skirtas po-
pierius arba kartonas 
(atliekos ir liekanos) 

Popierius ir kartonas; 
popieriaus plaušienos, 
popieriaus arba kartono 
dirbiniai  
 

Spausdintos knygos, 
laikraš	iai, reprodukci-
jos ir kiti poligrafijos 
pramon�s gaminiai; 
rankraš	iai, mašinraš-
	iai ir br�žiniai 

  
 

 
 
1. Medienos arba kitø pluoštiniø celiulioziniø  
medþiagø plaušiena; perdirbti skirtas popierius  
arba kartonas (atliekos ir liekanos) (47 skirsnis) 
 
Mas�, klasifikuojama šiame skirsnyje, daugiausia sudaryta iš ce-

liuliozini� pluošt�, gaut� iš �vairi� augalini� medžiag�, arba iš augali-
ni� tekstil�s atliek�. 

Svarbiausia mas� tarptautin�je prekyboje yra medienos mas�, va-
dinama „mechanine medienos mase“, „chemine medienos mase“ ar 
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„pusiau chemine mase“ pagal j� ruošimo b�dus. Daugiausia naudoja-
ma mediena yra pušis, egl�, topolis ir drebul�, ta	iau kietesn�s medie-
nos taip pat yra naudojamos – bukas, kaštonas, eukaliptas ir tam tikros 
tropini� medži� r�šys. 

Kitos medžiagos, naudojamos celiuliozinei masei gaminti: 
- medviln�s linteriai; 
- skudurai (medvilniniai, lininiai ar kanapi�) ir kitos tekstilin�s at-

liekos, pavyzdžiui, senos virv�s; 
- šiaudai, espartas, linas, ram�, džiutas, kanap�s, sizalis, 

cukranendri� išspaudos, bambukai ir �vairios kitos žol�s ir nen-
dr�s; 

- popieriaus ir kartono atliekos bei liekanos. 
Medienos mas� gali b�ti ruda ir balta. Ji gali b�ti pusiau balinta ar 

balinta naudojant chemikalus arba gali b�ti nebalinta. Mas� tur�t� b�ti 
laikoma pusiau balinta ar balinta, jei po pagaminimo, ji kaip nors buvo 
paveikta, siekiant padidinti jos baltumo (ryškumo) laipsn�. 

Be panaudojimo popieriaus pramon�je kai kurios mas�s (ypa	 ba-
lintos) yra celiulioz�s šaltinis �vairi� produkt� gamyboje, pavyzdžiui, 
dirbtini� tekstilini� medžiag�, plastik�, lak� ir sprogstam�j� medžia-
g�; jos taip pat gali b�ti panaudotos pašar� gamybai. 

Mas� dažniausiai b�na lakšt� (perforuot� arba ne) pak� pavidalo, 
šlapia arba sausa, bet kartais gali b�ti plokš	i�, ritini�, milteli� ar 
dribsni� (drožli�) pavidalo. 

Skirsnyje neklasifikuojama: 
- medviln�s linteriai (1404 pozicija); 
- sintetin�s popieriaus mas�s, sudarytos iš nesusijusi� polietileno 

ar polipropileno pluošt� lakšt� (3920 pozicija); 
- medienos plauš� plokšt�s (4411 pozicija); 
- filtravimui skirti blokai, plokšt�s ir plokštel�s iš popieriaus ma-

s�s (4812 pozicija); 
- kiti gaminiai iš popieriaus mas�s (48 skirsnis). 

 
 
2. Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, 
popieriaus arba kartono dirbiniai (48 skirsnis) 

 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad s�voka „popierius“ apima 

ir karton� (neatsižvelgiant � stor� ar svor�), jei kontekste nenurodyta 
kitaip. 
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2 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama skirsnyje, pavyz-
džiui, kvepintas popierius (33 skirsnis), �jautrintas popierius (37 skirs-
nis), popierius, �mirkytas diagnostiniais reagentais (3822 pozicija), 
dirbiniai, klasifikuojami 64, 65 ar 95 skirsniuose. 

4 pastaboje išaiškinama s�voka „laikraštinis popierius“, 5 pasta-
boje – s�voka „popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti ar 
kitais grafinio atvaizdavimo tikslais“, 6 pastaboje – „kraftpopierius ir 
kartonas“, o 9 pastaboje – „popieriniai apmušalai ir panašios sien� 
dangos“. 

Šio skirsnio paaiškinimuose, išskyrus atskirai numatytus atvejus, 
s�voka „popierius“ apima ir karton� (neatsižvelgiant � stor� ar svor�). 

Popieri� daugiausia sudaro masi�, klasifikuojam� 47 skirsnyje, 
celiulioziniai pluoštai, sujungti � lakštus. Dauguma gamini�, pavyz-
džiui, tam tikri arbatos �pakavimo maišeliai, sudaryti iš ši� celiuliozi-
ni� pluošt� bei tekstil�s pluošt� (ypa	 dirbtini� pluošt� kaip nurodyta 
54 skirsnio 1 pastaboje) mišinio. Gaminiai, kuriuose pagal svor� 
vyrauja tekstil�s pluoštai, n�ra laikomi popieriumi ir klasifikuojami 
kaip neaustin�s medžiagos (5603 pozicija). 

� popieriaus gamyb�, rankin ar mechanin, galima ži�r�ti kaip � 
trij� stadij� gamyb� – mas�s ruošim�, lap� ar ritini� formavim� bei 
užbaigim�. 

Mas�s ruošimas 
Mas� ruošiama sumaišant ir jei b�tina pridedama užpild�, �kliji-

nam�j� ar dažan	i�j� medžiag� ir paver	iama tam tikros konsistenci-
jos atskiedžiant vandeniu ir mechaniškai suplakant. 

Užpildai, kurie dažniausiai yra neorganin�s kilm�s (pavyzdžiui, 
kaolinas (kinietiškas molis), titano dioksidas, kalcio karbonatas), nau-
dojami tam, kad padidint� mas�s nepermatomum�, pagerint� tinka-
mum� spausdinti ar taupyt� mas. �klijinamosios medžiagos (pavyz-
džiui, sumaišyta su al�nu kanifolija) naudojamos, kad popierius ma-
žiau sugert� dažus. 

Mašinin�s gamybos popierius ir kartonas 
Daugiausia taikomas mašinin�s popieriaus gamybos metodas yra 

procesas „fourdrinier“. Šiame procese paruošta mas� pro viršuje esan-
	i� d�ž yra tiekiama ant pla	ios begalin�s judan	ios, dažniausiai vib-
ruojan	ios, juostos, pagamintos iš dirbtini� si�l� arba bronzini� ar 
žalvarini� vieleli�; veikiant svorio j�gai ir stalo volams, folijoms ir 
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siurbiamosioms d�ž�ms, išd�stytoms apatin�je vielos pus�je, mas� 
netenka didžiosios dalies vandens. Pluošteliai sutank�ja ir �gauna 
minkštos juostos form�. Kai kuriuose �renginiuose ši juosta perlei-
džiama po vieliniu velenu (baigiamasis velenas), kur ji sutvirtinama ir 
išlyginama ir prireikus �spaudžiami vandenženkliai, pavyzdžiui, bai-
giamuoju velenu, kurio paviršius yra su reljefiniu piešiniu ar kont�ru. 
Paskui veltinio juosta perkelia popieriaus juost� � presavimo dal�, kur 
ji toliau sutvirtinama; po to džiovinama, perleidžiant j� per �kaitintus 
cilindrus.  

Alternatyvus metodas pirmiau aprašytam metodui yra dvitinklis 
formavimas (ypa	 naudojamas laikraštinio popieriaus gamyboje). Po-
pieriaus mas� perleidžiama tarp dviej� formuojan	i� velen� ir perne-
šama tarp dviej� „tinkl�“. Padedant siurbiamosioms d�ž�ms ir siur-
biamiesiems velenams vanduo yra šalinamas per abu tinklus ir for-
muojama popieriaus juosta. Naujai suformuota juosta perkeliama � 
presavimo ir džiovinimo dalis. Naudojant dvitinkl� formavim� abiej� 
popieriaus pusi� savyb�s yra vienodos, tuo b�du panaikinami veltiniu 
ir tinklu suformuotos pus�s skirtumai, kurie b�dingi popieriui, paga-
mintam naudojant proces� „fourdrinier“. 

Kito tipo mašinose „fourdrinier“ tinklas pakei	iamas dideliu ci-
lindru („forma“), padengtu metaliniu tinkleliu, kuris iš dalies panardi-
namas � paruošt� popieriaus mas. Cilindras sulaiko popieriaus mas�s 
sluoksn� ir formuoja j� � popieriaus juost�, kuri perkeliama ant džiovi-
nimo veltinio arba ištisine juosta, arba, padalijant ritinio pavirši�, lap� 
pavidalu. Viename šio proceso variante �manoma iš sluoksni� sud�ti 
didelio skersmens ritin�, kuris yra supjaustomas, kai pasiekiamas rei-
kalingas storis. 

Daugiatinkl�s ar daugiacilindr�s mašinos (ar mašinos, kuriose 
derinamas „fourdrinier“ tinklas ir cilindrai) naudojamos daugelio 
sluoksni� kartono gamybai (kartais iš skirtingos spalvos ar kokyb�s 
sluoksni�), sluoksniai yra gaminami vienu metu ir dr�gni suvyniojami 
nenaudojant rišamosios medžiagos. 

Rank� darbo popierius ir kartonas 
Rank� darbo popieriaus ir kartono gamyboje pagrindin� mas�s 

pluošt� formavimo operacija atliekama rankomis, kitos operacijos gali 
b�ti atliekamos mašina. 

Rank� darbo popierius ir kartonas gali b�ti gaminamas iš bet ko-
ki� medžiag�, skirt� popieriaus gamybai, bet dažniausiai iš geriausi� 
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linini� ar medvilnini� skudur� r�ši�. 
Formuojant lapus tam tikras popieriaus mas�s kiekis yra maišo-

mas � siet� panašioje formoje tol, kol pašalinama didžioji vandens da-
lis ir sutankinami pluošteliai (plaušeliai). Po to lapas išimamas iš for-
mos, suspaudžiamas tarp veltinio juost� ir pakabinamas dži�ti. 

Rank� darbo popieriaus gamybos forma, kurioje sutankinami 
pluošteliai, gali b�ti sudaryta iš lygiagre	iai išd�styt� viel� ar nuausto 
vielinio audinio, kuriuo ant popieriaus �spaudžiami vandenženkliai. 
Vandenženkli� piešiniai taip pat gali b�ti pritvirtinti prie vielos. 

Tvirtumas, ilgaamžiškumas ir pluošto kokyb� yra rank� darbo 
popieriaus b�dingos savyb�s. Šios savyb�s daro j� tinkam� specialiam 
naudojimui, pavyzdžiui, popierius, skirtas banknotams, dokumentams, 
piešimui, gravi�roms, specialus filtravimo popierius, popierius, nau-
dojamas paveikslams klijuoti, aukštos kokyb�s spaudos ar rašomasis 
popierius. Jis taip pat naudojamas sutuoktuvi� atvirukams, spausdin-
tiems blankams, kalendoriams ir t. t. 

Rank� darbo popierius paprastai yra gaminamas tokio formato 
kaip ir naudojamas ir turi keturis neapipjaustytus kraštus su pažym�-
tais festonais, ta	iau jie kartais gali b�ti apkirpti ir tai n�ra patikimas 
skiriamasis bruožas nuo kai kuri� mašinin�s gamybos popieriaus r�-
ši�, pavyzdžiui, gaminamo pagal šablon� popieriaus, turin	io neapi-
pjaustytus, ta	iau nepažym�tus festonais, kraštus. 

Užbaigimo operacijos 
Popieriaus gamyba gali b�ti užbaigiama kalandravimu ar superka-

landravimu (prieš tai popierius, jei b�tina, sudr�kinamas) kalandrais, 
esan	iais popieriaus gaminimo mašinoje arba atskirai nuo jos; tai su-
teikia popieriaus vienam ar abiems paviršiams daugiau ar mažiau ly-
gumo ir blizg�jimo. Panašus paviršius vienai popieriaus pusei gali b�ti 
suteikiamas mašininiu blizginimu, naudojant �kaitint� cilindr�. Šiame 
etape popieriui gali b�ti �spausti vandenženkliai. Beveik visos �prastos 
rašymo, spausdinimo ar piešimo popieriaus r�šys taip pat yra ir �klijin-
tu paviršiumi, pavyzdžiui, tam tikros r�šies klij� ar krakmolo tirpalu 
dažniausiai tam, kad padidint� paviršiaus tvirtum� ir atsparum� van-
deniniams skys	iams, pavyzdžiui, rašymo rašalui. 

Padengtas popierius ir kartonas 
Šis terminas taikomas popieriui ar kartonui, kurio viena ar abi pu-

s�s turi dang�, kuri yra kaip specialus blizgantis išbaigimas arba kuri 
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suteikiama tam, kad padaryt� pavirši�, atitinkant� tam tikrus reikala-
vimus. 

Dangoms naudojamos medžiagos dažniausiai sudarytos iš mine-
ralini� medžiag�, rišam�j� medžiag� ir kit� pried�, b�tin� padengimo 
operacijai, pavyzdžiui, kietikliai ir dispersin�s medžiagos. 

Anglinis popierius, savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopi-
javimui klasifikuojamas 4809 pozicijoje. 

Popierius ir kartonas, padengti kaolinu ar kitomis neorganin�mis 
medžiagomis su rišikliais ar be j�, susukti � ritinius ar lap� pavidalo, 
klasifikuojami 4810 pozicijoje. Be kaolino padengimui naudojamos 
šios neorganin�s medžiagos: bario sulfatas, kalcio karbonatas, kalcio 
sulfatas, magnio silikatas, cinko oksidas ir metalo milteliai. Šios pa-
dengimui naudojamos medžiagos dažniausiai naudojamos su rišikliais, 
pavyzdžiui, klijais, želatina, krakmolu, dekstrinu, šelaku, albuminais 
ar sintetiniu lateksu. Produktai yra dengiami kaolinu, kad �gaut� bliz-
gant�, neskaidr� ar matin� pavirši�. Tai padengtas spaudos popierius ir 
kartonas, padengta raukšl�tojo kartono žaliava, popierius, padengtas 
metalo milteliais (išskyrus štampavimo folij�, klasifikuojam� 3212 
pozicijoje) ar ž�ru	io milteliais, emaliuotas popierius (dažniausiai 
naudojamas etiket�ms ir d�ž�ms dengti). Reikia pažym�ti, kad rišik-
liai, naudojami dangoms sutvirtinti, pavyzdžiui, klijai, krakmolas, taip 
pat yra naudojami paviršiui �klijinti.  

Atsižvelgiant � nurodytas pozicijoje išimtis, popierius ir kartonas 
su dervos, bitumo, asfalto, plastik� ar kit� organini� medžiag� danga 
(pavyzdžiui, vaško, stearino, tekstil�s dulki�, pjuven�, smulkintos 
kamštienos, šelako) ritini� ar lap� pavidalo klasifikuojamas 4811 po-
zicijoje. Ši� padengian	i�j� medžiag� naudojimas neb�tinai reikalauja 
rišikli�. Dangos yra naudojamos tam, kad suteikt� fizines savybes 
�vairiems gaminiams su dangomis, pavyzdžiui, atspar�s vandeniui 
paketai, specialiosios paskirties popierius ir kartonas. Toks padengtas 
popierius ir kartonas apima gumuot� ar �klijint� popieri�, kuokštuot� 
popieri� (padengt� tekstil�s dulk�mis ir naudojam� d�ž�ms dengti bei 
sien� apmušalams), popieri�, padengt� smulkinta kamštiena (naudo-
jam� kaip pakuojam�j� medžiag�), grafitin� popieri�, dervuot� vynio-
jam�j� popieri�. 

Dažiosios medžiagos taip pat dažnai dedamos � padengimui nau-
dojamus mišinius. 

Padengt� popieri� ir karton� gamyba yra pabaigiama superka-
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landravimu, pasiekiant aukštos kokyb�s blizg�jim�, arba danga gali 
b�ti blizginama norint apsaugoti nuo dr�gm�s (pavyzdžiui, plaunamas 
popierius). 

Yra �manoma pasteb�ti skirtum� tarp paviršiaus �klijinimo ir pa-
dengimo naudojant chemini� ir fizini� metod� derinim�. Daugeliu 
atvej� atskyrimas lengvai atliekamas pagal naudojam� medžiag� pri-
gimt� ar kiek� arba pagal bendras fizines savybes. Pavyzdžiui, �klijint� 
pavirši� atveju išlieka popieriaus ar kartono nat�ralaus paviršiaus iš-
vaizda ir strukt�ra, o padengto popieriaus ar kartono nat�ralaus pavir-
šiaus nelygumus iš esm�s pašalina padengimui naudojamos medžia-
gos. 

Atskiriant padengt� popieri� nuo nepadengto gali atsirasti pro-
blem� d�l ši� priežas	i�: nekokybiškai padengtas popierius gali tur�ti 
padengim�, taikom� klijavimo prese; tam tikros medžiagos, esan	ios 
dangoje, taip pat yra ir pa	iame popieriuje (pavyzdžiui, užpildas); gali 
b�ti matomi pluoštai, kai popierius padengtas medžiaga be pigmento, 
pavyzdžiui, vandenin� polivinilchlorido dispersija. Ta	iau �manoma 
išsprsti šiuos klausimus vienu ar keliais toliau aprašytais metodais. 

Dauguma padengt� popieri�, pavyzdžiui, mineralin�mis medžia-
gomis padengtas meno k�riniams spausdinti naudojamas popierius, 
negali b�ti lengvai atskiriami akimi nuo aukštos kokyb�s nepadengto 
popieriaus. Ta	iau danga gali b�ti pastebima skutant pavirši� arba gali 
b�ti pašalinta panardinant � vanden�. 

Vienas iš tyrimo metod�, kuris gali nustatyti, ar popierius yra pa-
dengtas (ypa	 neorganin�mis medžiagomis), yra popieriaus priklija-
vimas prie lipnios juostos. Kai juosta nulupama, didžioji dalis dangos 
prilimpa prie juostos. Tada yra b�tina ištirpinti medienos pluoštus ir 
krakmol�, esan	ius ant juostos. Dangos buvimas ar nebuvimas nusta-
tomas lyginant juostos svor� prieš ir po šios operacijos atlikimo. Šis 
metodas taip pat gali b�ti taikomas popieriui, padengtam organin�mis 
medžiagomis. 

Tarp kit� metod�, taikom� padengtam popieriui ar kartonui nusta-
tyti, yra skleidžiamoji elektronin� mikroskopija (SEM), rentgeno 
spinduli� difrakcija ir infraraudonoji spektrometrija. Šie metodai gali 
b�ti taikomi produktams, klasifikuojamiems 4810 ir 4811 pozicijose, 
nustatyti. 

Dažytas arba atspauduotas popierius ir kartonas  
Tai apima popieri� su vienos ar keli� spalv� atspaudais, atliktais 
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bet kokiu b�du, su juostomis, ornamentais, piešiniais ar kitais raštais 
bei popieri�, nudažyt� imituojant marmur� ar jasp�. Šis popierius yra 
naudojamas �vairiais tikslais, pavyzdžiui, d�ž�ms dengti ar knygoms 
�rišti. 

Ant popieriaus gali b�ti �vairios spalvos rašalu atspaustos linijos. 
Toks popierius naudojamas s�skait� knygoms ir buhalterijai, mokyk-
liniams ir piešimo s�siuviniams, nat� lapams ir s�siuviniams, rašymo, 
braižymo popieriui ir užraš� knygut�ms.  

Šiame skirsnyje klasifikuojamas popierius su atspaudais (pavyz-
džiui, vyniojamasis popierius, naudojamas atskir� prekybinink� su 
atspausdintais firmos pavadinimais, ženklais ir emblemomis, instruk-
cijomis d�l preki� panaudojimo) tik tada, jei tai, kas atspausdinta yra 
neesminga popieriaus, skirto vynioti, rašyti ir pan., panaudojimui ir 
kad šie gaminiai n�ra spausdinta medžiaga, klasifikuojama 49 skirs-
nyje (11 pastaba). 

Impregnuotas popierius ir kartonas 
Dauguma ši� popieri� ir karton� yra gaunami veikiant riebalais, 

vaškais, plastikais ir pan. taip, kad jie persunkia popieri� ir karton� ir 
suteikia jiems ypatingas savybes (pavyzdžiui, atsparum� vandeniui, 
riebalams ir kartais pusiau permatomum� ar permatomum�). Jie pla-
	iai naudojami apsauginiam �pakavimui ar kaip izoliacin�s medžiagos. 

Impregnuotas popierius ir kartonas apima ištept� riebalais vynio-
jam�j� popieri�, ištept� riebalais ar vaškuot� kopijavimo popieri�, tra-
faretin� popieri�, indikatorin� popieri�, pavyzdžiui, lakmuso ar poli� 
nustatymo popierius, izoliacinis popierius ir kartonas, impregnuotas, 
pavyzdžiui, plastikais, gumuotas popierius, popierius ir kartonas tiktai 
�mirkytas derva ar bitumu. 

Tam tikros popieri� r�šys, pavyzdžiui, sien� apmušal� pagrindas, 
gali b�ti impregnuotos insekticidais arba chemin�mis medžiagomis. 

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojama celiuliozin� vata ir juos-
tos iš celiuliozini� pluošt�, susidedan	ios iš �vairaus skai	iaus labai 
plon� sluoksni�, sudaryt� iš laisvai sujungt� celiuliozini� pluošt�, ku-
rie dr�gni susukami taip, kad dži�stant sluoksniai turi tendencij� atsi-
skirti. 

48 skirsnyje klasifikuojama: 
Popierius, kartonas, celiuliozin� vata ir juostos iš vis� r�ši� celiu-

liozini� pluošt�, ritini� arba lakšt� pavidalo: 
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- 4801, 4802, 4804 ir 4805 pozicijose klasifikuojamas mašinin�s 
gamybos nepadengtas �klijintas ar pabaigtas paprastomis operacijomis 
(pavyzdžiui, kalandravimu, blizginimu) popierius. 4802 pozicijoje taip 
pat klasifikuojamas nepadengtas rank� darbo popierius, apdorotas tais 
pa	iais b�dais. 4803 pozicijoje klasifikuojamas nepadengtas popierius, 
kuris naudojamas buitin�ms ar sanitarin�ms reikm�ms, celiuliozin� 
vata ir juostos iš celiuliozini� pluošt�, kurie gali b�ti apdoroti taip, 
kaip nurodyta pozicijoje. Šio skirsnio 2 pastaba nurodo technologinius 
procesus, kuriais gali b�ti apdorotas popierius, kartonas, celiuliozin� 
vata ir juostos iš celiuliozini� pluošt�, klasifikuojami 4801–4805 po-
zicijose. 

Technologiniai procesai, leistini 4801–4805 pozicijose, atliekami 
kaip dalis nepertaukiamo popieriaus gamybos proceso. Ši� pozicij� 
popieriaus savyb� ta, kad yra išlaikoma nat�ralaus paviršiaus išvaizda 
ir strukt�ra. Padengto popieriaus nat�ralaus paviršiaus nelygumus iš 
esm�s pašalina padengimui naudojama medžiaga, kuri suformuoja 
nauj�, aukštesn�s kokyb�s neceliuliozin� pavirši�. 

- 4806–4811 pozicijose klasifikuojamas tam tikras specialusis po-
pierius ir kartonas (pavyzdžiui, pergaminas, riebalams nelaidus, sud�-
tinis) arba �vairiais b�dais apdorotas, pavyzdžiui, padengtas, su at-
spaustais piešiniais, impregnuotas, raukšl�tas, krepuotas, �spaustinis ar 
perforuotas popierius, kartonas, celiuliozin� vata ir juostos iš celiulio-
zini� pluošt�. 

Kai popierius ir kartonas atitinka požymius, aprašytus dviejose ar 
daugiau pozicij�, jie klasifikuojami toje pozicijoje, kuri numeracijos 
poži�riu šioje nomenklat�roje yra paskutin� (7 pastaba). 

B�tina pabr�žti, kad 4801, 4802, 4804–4808, 4810 ir 4811 pozici-
jose klasifikuojamas popierius, kartonas, celiuliozin� vata ir juostos iš 
celiuliozini� pluošt�, kurie yra: 

- juost� ar ritini�, kuri� plotis viršija 15 cm, pavidalo; 
- sta	iakampi� (�skaitant kvadratinius) lakšt�, kuriuos išklojus 

bent vienos kraštin�s ilgis viršija 36 cm ir kitos kraštin�s ilgis 
viršija 15 cm, pavidalo, ta	iau bet kokio dydžio ar formos rank� 
darbo popierius ir kartonas, turintis po pagaminimo nepakeist� 
pavidal�, neapipjaustytais visais kraštais, atsižvelgiant � 6 pasta-
b�, klasifikuojamas 4802 pozicijoje (8 pastaba). 

Gaminiams, klasifikuojamiems 4803 ar 4809 pozicijoje, yra tai-
komi dydži� apribojimai. 
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Filtravimo blokai, sliabai ir plokšt�s iš popieriaus mas�s (4812 
pozicija), supjaustytas arba nesupjaustytas pagal išmatavimus ar turin-
tis knygu	i� arba t�teli� pavidal� r�komasis popierius (4813 pozicija), 
popieriniai apmušalai ir panašios sien� dangos (kaip nurodyta 9 pasta-
boje) ir skaidrus popierius langams bei grind� dangos su popieriaus ar 
kartono pagrindu, supjaustytos arba nesupjaustytos pagal išmatavimus 
(4815 pozicija). 

Popierius, kartonas, celiuliozin� vata ir ištisin�s iš celiuliozini� 
pluošt� (išskyrus išvardytus pirmiau (II) punkte) ritiniuose arba su-
pjaustyti pagal matmenis, mažesnius nei nurodyta anks	iau (I) punkte, 
ar supjauti � formas, išskyrus sta	iakampes (�skatant kavadratines), ir 
gaminiai iš popieriaus mas�s, popieriaus, kartono, celiuliozin�s vatos 
ar juost� iš celiuliozini� pluošt�. Šie gaminiai klasifikuojami 4816–
4823 pozicijose. 

Terminas „popieriaus mas�“, kuris minimas 4812, 4818, 4822 ir 
4823 pozicijose bei paaiškinimuose, reiškia visus produktus, klasifi-
kuojamus 4701–4706 pozicijose, t. y. medienos ir kit� pluoštini� ce-
liuliozini� medžiag� mas�. 

Ta	iau šiame skirsnyje neklasifikuojamos prek�s, nurodytos 2 ir 
12 pastabose. 

 
 

3. Spausdintos knygos, laikrašèiai, reprodukcijos ir 
kiti poligrafijos pramonës dirbiniai;  
rankrašèiai, mašinrašèiai ir brëþiniai (49 skirsnis) 

 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje, 

pavyzdžiui, fotografijos negatyvai (37 skirsnis), reljefiniai žem�lapiai 
ir gaubliai (9023 pozicija), lošimo kortos (9504 pozicija) bei gravi�r�, 
atspaud� arba litografij� originalai (9702 pozicija). 

2 pastaboje išaiškinama s�voka „spausdintas“ apima ne tik dau-
ginim� keliais �prastais rankinio spausdinimo b�dais (pavyzdžiui, at-
spaudai nuo gravi�r� ar medžio raižini�, išskyrus originalus) ar me-
chaninio spausdinimo (tekstas knygoje, ofsetinis spausdinimas, litog-
rafija, fotogravi�ra ir t. t.) b�dais, bet taip pat dauginim� kopijavimo 
mašinomis, gamyb� kompiuteriniu b�du, �spaudavim�, fotografij�, 
fotokopijavim�, termokopijavim� ar spausdinim� mašin�le (ži�r�kite 
šio skirsnio 2 pastab�), neatsižvelgiant � simboli� formas, kuriais yra 
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atspausdinta (pavyzdžiui, bet kokio raidyno raid�s, skaitmenys, ste-
nografijos ženklai, Morz�s ar kito kodo simboliai, Brailio simboliai, 
muzikos natos, paveiksliukai ar diagramos). Ta	iau terminas neapima 
spalvinio ar dekoratyvinio spausdinimo. Skirsnyje taip klasifikuojami 
panaš�s gaminiai, atlikti ranka (�skaitant ranka braižytus žem�lapius ir 
planus), bei rankraš	i� ar mašinraš	i� kopijos, padarytos per kalk.  

3 pastaboje aiškinama, kad periodin� spauda, �rišta naudojant ne 
popieri� ir laikraš	i�, žurnal� ar periodini� leidini� rinkiniai, sudaryti 
iš daugiau nei vieno numerio, �rišti su vienu viršeliu, turi b�ti klasifi-
kuojami 4901 pozicijoje.  

Periodinei spaudai keliami reikalavimai: 
- periodiškumas (bent 2 kartus per metus); 
- tas pats pavadinimas; 
- numeracija; 
- panašus turinys. 
Šiame skirsnyje su keliomis nurodytomis toliau išimtimis klasifi-

kuojama visa spausdinta medžiaga, kurios esmin� savyb� ir naudoji-
mas yra apibr�žti tuo, kad yra atspausdinti su papuošimais, raid�mis ar 
tapybos atvaizdavimais. 

Kita vertus, be gamini�, klasifikuojam� 4814 ar 4821 pozicijoje, 
popierius, kartonas ar celiuliozin� vata ar gaminiai iš j�, kuriuose 
spausdiniai yra tiktai atsitiktiniai j� pagrindiniam panaudojimui (pa-
vyzdžiui, atspauduotas vyniojimo popierius ir atspauduoti kanceliari-
niai reikmenys), klasifikuojami 48 skirsnyje. Taip pat spausdinti te-
kstil�s gaminiai, pavyzdžiui, kaklajuost�s ir nosin�s, kuriuose spaus-
diniai yra skirti daugiausia dekoratyviniais tikslais ir neturi �takos es-
minei preki� savybei, siuvin�ti audiniai ir paruoštos gobelenin�s dro-
b�s su atspausdintais piešiniais klasifikuojami XI skyriuje. 

Prek�s, klasifikuojamos 3918, 3919, 4814 ar 4821 pozicijoje, ne-
klasifikuojamos šiame skirsnyje, net jei jos yra atspausdintos su pa-
puošimais, raid�mis ar tapybos atvaizdavimais, kurie n�ra tik atsitikti-
niai j� pagrindiniam panaudojimui (12 pastaba). 

Šiame skirsnyje klasifikuojami gaminiai daugiausia yra atlikti 
ant popieriaus, bet gali b�ti atlikti ir ant kit� medžiag�, jeigu turi sa-
vybes, aprašytas pirmiau. Ta	iau raid�s, skai	iai, ženklai-iškabos ir 
panaš�s dalykai, skirti parduotuvi� iškaboms ir parduotuvi� vitrinoms 
su atspausdintais paveikslais ar tekstu iš keramikos, stiklo ar netauri�-
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j� metal� yra klasifikuojami atitinkamai 6914, 7020 ir 8310 pozicijo-
se arba 9405 pozicijoje, jei yra iliuminuoti. 

Be �prast� spausdint� gamini� (pavyzdžiui, knyg�, laikraš	i�, 
broši�r�, paveiksl� ar reklamin�s medžiagos) šiame skirsnyje klasifi-
kuojami tokie gaminiai: 
- natos (4904 pozicija); 
- spausdinti žem�lapiai ir atlasai (4905 pozicija).  
Kuo skiriasi žem�lapiai, klasifikuojami 4905 pozicijoje, nuo sche-

m�, klasifikuojam� 4911 pozicijoje, matome 19 lentel�je.  
 

19 lentel�. Žem�lapi� klasifikavimas 
 
Žem�lapiai (4905 pozicija) Schemos (4911 pozicija) 

Nurodytas tikslus mastelis Mastelis nenurodytas 
Nurodytos pasaulio šalys Nenurodytos pasaulio šalys 
Tiksl�s pavadinimai  

  
 
Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojama: 
- planai ir br�žiniai (4906 pozicija); 
- spausdinti ar iliustruoti pašto atvirukai, sveikinimo atvirukai, 

pašto, žymini� mokes	i� ar panaš�s ženklai, akcijos (4907 pozi-
cija); 

- spausdinti atspaudžiamieji paveiksl�liai (dekalkomanijos) (4908 
pozicija); 

- vis� r�ši� kalendoriai (4910 pozicija).  
20 lentel�je pateiksime �vairi� r�ši� kalendori� klasifikavim�. 
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20 lentel�. Kai kuri� kalendori� klasifikavimas 
 

4910 pozicija 4820 pozicija 4901 pozicija 
Staliniai, kabinami ant sie-
nos, maži kalendoriai  

Vadovo kalendorius 
(kai daug vietos užra-
šams) 

Teminiai kalendo-
riai su nupl�šia-
mais lapeliais 
(tekstas yra esmi-
nis požymis) 

  
 

 
Kiti spaudiniai, pavyzdžiui, reklama, katalogai, spausdinti pa-

veiksl�liai, fotografijos ar bilietai klasifikuojami 4911 pozicijoje. 
 
 
 
Uþduotys 
 

1. Kur klasifikuojamos mokslin�s tez�s ir padaugintos dauginimo 
aparatu? 

2. Ar popieriaus lapas su �mon�s logotipu klasifikuojamas 49 skirs-
nyje? 

3. Kur klasifikuojamas kalendorius ant tekstil�s, kabinamas ant sie-
nos? 
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VIII. TEKSTILËS MEDÞIAGOS IR  
TEKSTILËS DIRBINIAI 

(XI skyrius) 
 
 
 
 
XI skyrius sudarytas iš 15 skirsni� (50–63 skirsniai) ir santykinai 

skirstomas � 2 dalis (21 lentel�). 
 

21 lentel�. XI skyriaus skirstymas 
 

I DALIS II DALIS 
50–55 SKIRSNIAI 

5809 IR 5902 POZICIJOS 
56–63 SKIRSNIAI 

Klasifikavimas šiuose skirsniuose 
priklauso nuo tekstilin�s medžiagos 
prigimties:  
gyv�nin�s (50 ir 51 skirsniai)  
augalin�s (52 ir 53 skirsniai) 
chemin�s (54 ir 55 skirsniai) 
Pluoštas – si�las – audiniai 

Klasifikavimas šiuose skirsniuose 
(išskyrus 5809 ir 5902 pozicijas) 
pozicij� lygmeniu nepriklauso nuo 
tekstilin�s medžiagos prigimties 
 

 
 
1. XI skyriaus pastabos 
 
1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama šiame skyriuje. J� suda-

ro 21 punktas. Kai kuriuos punktus išnagrin�sime:  
- žmoni� plaukai ir gaminiai iš j� (0501, 6703 arba 6704 pozi-

cijos), išskyrus filtravimo audin�, naudojam� aliejaus presuose 
ir pan. (5911 pozicija); 

- asbesto pluoštai ir gaminiai iš asbesto (2524, 6812 arba 6813 
pozicijos); 

- vienagijai si�lai, kuri� skerspj�vio matmuo didesnis kaip 1 
mm (3916 pozicija), juostel�s, kuri� matomasis plotas dides-
nis kaip 5 mm iš plastik� (3919, 3920 arba 3921 pozicijos), 
pyn�s, audiniai arba kt. pinti dirbiniai iš toki� vienagij� si�l� 
arba juosteli� (46 skirsnis); 
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- tekstil�s medžiagos, �mirkytos, aptrauktos, padengtos plasti-
kais (39 skirsnis) ar guma (40 skirsnis); 

- kailiai, j� dirbiniai ir dirbtiniai kailiai bei j� dirbiniai (41 arba 
43 skirsnis);  

- tekstil�s medžiag� gaminiai (4201 bei 4202 pozicijos). Ta	iau 
maišai ir krepšiai iš tekstil�s medžiag�, skirti prek�ms pakuo-
ti, klasifikuojami 6305 pozicijoje;  

- dirbiniai, klasifikuojami 48 skirsnyje (celiuliozin� vata, higie-
nin�s servet�l�s, k�diki� vystyklai, paklod�s ir pan.);       

- stiklo pluoštai, si�lai, audiniai ir gaminiai iš j� (70 skirsnis), 
išskyrus siuvin�jimus stiklo si�lais ant matomo audinio pa-
grindo; 

- dirbiniai, klasifikuojami 94 skirsnyje, t. y. šviestuvai, patalyn� 
(	iužiniai, dygsniuotos antklod�s, vatin�s antklod�s, pagalv�s, 
pagalv�l�s) miegmaišiai ir kt. bald� reikmenys; 

- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje (žaislai, žaidimai, sporto 
reikmenys ir pan.); 

- dirbiniai, klasifikuojami 96 skirsnyje (šepe	iai, kelioniniai      
siuvimo rinkiniai, užtrauktukai ir pan.). 

2 pastaba, kuri nurodo, kaip reikia klasifikuoti tekstil�s medžiag� 
mišinius. 

A) dalis 
• Prek�s, sudarytos iš dviej� ar daugiau tekstil�s medžiag� mi-

šinio, turi b�ti klasifikuojamos taip, lyg b�t� sudarytos vien 
tik iš tos tekstil�s medžiagos, kurios mas� dominuoja bet 
kurios kitos atskiros tekstil�s medžiagos atžvilgiu (3 BAT 
(b) punktas). 

• Jeigu n� viena tekstil�s medžiaga pagal mas nedominuoja, 
prek�s turi b�ti klasifikuojamos taip, lyg b�t� sudarytos vien 
tik iš tos tekstil�s medžiagos, kuri palyginti su kitomis nagri-
n�jamomis medžiagomis klasifikuojama paskutin�je nume-
racijos poži�riu pozicijoje (3 BAT (c) punktas).  

Pavyzdžiai: 
1. Audinys, sudarytas iš: 
55 proc. mas�s medviln�s (52 skirsnis); 
45 proc. mas�s sintetinio kuokštelinio pluošto (55 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip medvilnin� audin� 52 skirsnyje. 
2. Audinys, sudarytas iš: 
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50 proc. medviln�s (52 skirsnis); 
50 proc. vilnos (51 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip medvilnin� audin� 52 skirsnyje. 
B) dalis  
a) Apvytiniai ašut� verpalai (5110 pozicija) ir metalizuotieji si�lai 

(5605 pozicija) turi b�ti laikomi atskira tekstil�s medžiaga, kurios ma-
s� lygi sudedam�j� dali� masi� sumai; klasifikuojant audinius metali-
niai si�lai turi b�ti laikomi tekstil�s medžiaga. 

Pavyzdžiai: 
1. Audinys, sudarytas iš: 
35 proc. mas�s sintetini� gij� (54 skirsnis); 
20 proc. mas�s šukuotos vilnos (51 skirsnis); 
45 proc. mas�s metalizuot�j� si�l� (56 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip audin� iš metalizuot�j� si�l� 5605 pozicijoje. 
2. Audinys, sudarytas iš: 
45 proc. mas�s šukuotos vilnos (51 skirsnis); 
44 proc. mas�s sintetini� gij� (54 skirsnis); 
11 proc. mas�s metalizuot�j� si�l� (5605 pozicija), kuriuos suda-

ro: 
6 proc. mas�s sintetini� gij�; 
5 proc. mas�s metalini� si�l�.  
Klasifikuosime kaip audin� iš sintetini� gij� 54 skirsnyje (44 + 6).  
• b) Parenkant pozicij�, pirma nustatomas skirsnis, o paskui 

nustatyto skirsnio pozicija, neatsižvelgiant � medžiagas, ku-
rios tame skirsnyje neklasifikuojamos. 

• c) Kai 54 ir 55 skirsniai gretinami su bet kuriuo kitu skirsniu, 
jie turi b�ti laikomi vienu skirsniu. 

• d) Kai skirsnyje arba pozicijoje klasifikuojamos prek�s, pa-
gamintos iš skirting� tekstil�s medžiag�, tokios medžiagos yra 
laikomos atskira tekstil�s medžiaga. 

Bandysime paaiškinti papras	iau: 
Pirma – reikia nustatyti skirsn�: 
1. sudedame vis� r�ši� vilnas; 
2. sudedame augalinius pluoštus, klasifikuojamus 53 skirsnyje; 
3. sudedame 54 ir 55 skirsniuose klasifikuojamus pluoštus. 
Taip nustatomas mišinio skirsnis. 
Antra – nusta	ius skirsn�, pozicija nustatoma vadovaujantis 3 

BAT (b) arba (c) punktais. 
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Pavyzdžiai: 
1. Audinys, sudarytas iš: 
  40 proc. mas�s sintetini� kuokštelini� pluošt� (55 skirsnis); 
  35 proc. mas�s sukarštos vilnos (51 skirsnis, 5111 pozicija); 
  25 proc. mas�s šukuot� švelniavilni� gyv�n� plauk� (51 skirs-

nis, 5112 pozicija). 
Klasifikuosime kaip vilnon� audin�, nes sudedame abu vilnos 

pluoštus (35 + 25), o 51 skirsnio viduje pasirenkame 5111 pozicij�. 
2. Audinys, sudarytas iš: 
  20 proc. mas�s lino pluošt� (53 skirsnis, 5309 pozicija); 
  30 proc. mas�s džiuto pluošto (53 skirsnis, 5310 pozicija); 
  50 proc. mas�s medviln�s (52 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip džiuto pluošto audin�, nes sudedame augali-

nius pluoštus (20 + 30), o 53 skirsnio viduje pasirenkame džiut� – 
5310 pozicij�. 

3. Audinys, sudarytas iš: 
40 proc. mas�s medviln�s (52 skirsnis); 
35 proc. mas�s dirbtini� kuokštelini� pluošt� (55 skirsnis); 
25 proc. mas�s sintetini� gij� (54 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip dirbtini� kuokštelini� pluošt� audin� 55 

skirsnyje, nes pasirenkant skirsn� sudedame dirbtinius ir sintetinius 
pluoštus (35 + 25), o pasirenkant skirsn� – 55 skirsnis.  

4. Audinys, sudarytas iš: 
50 proc. mas�s šukuotos vilnos (51 skirsnis); 
30 proc. mas�s sintetini� gij� (54 skirsnis); 
20 proc. mas�s dirbtini� kuokštelini� pluošt� (55 skirsnis).  
Klasifikuosime kaip sintetini� gij� audin� 54 skirsnyje, nes pasi-

renkant skirsn� sudedame dirbtinius ir sintetinius pluoštus (30 + 20), o 
pasirenkant skirsn� – 54 skirsnis.  

5. Audinys, sudarytas iš: 
  40 proc. mas�s džiuto pluošt� (audiniai iš džiuto – 5310 pozici-

ja); 
  40 proc. mas�s ram�s pluošt� (audiniai iš ram�s pluošt� (5311 

pozicija, subpozicija 5311 00 10)); 
  20 proc. mas�s popierini� verpal� (audiniai iš popierini� verpal� 

(5311 pozicija, 5311 00 90 subpozicija)). 
Klasifikuosime kaip ram�s pluošto audin� 53 skirsnyje, nes pasi-

renkant skirsn� sudedame ram�s ir popierinius pluoštus (40 + 20), o 
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pasirenkant skirsnio viduje – ram�s pluošto audinys 5311 00 10      
subpozicija.  

6. Audinys, sudarytas iš: 
  30 proc. mas�s lino (53 skirsnis); 
  20 proc. mas�s medviln�s (52 skirsnis); 
  25 proc. mas�s akrilinio kuokštelinio pluošto (55 skirsnis); 
  25 proc. mas�s poliesterinio kuokštelinio pluošto (55 skirsnis). 
Klasifikuosime kaip dirbtini� kuokštelini� pluošt� audin� 55 

skirsnyje, nes pasirenkant skirsn� sudedame akrilinio ir poliesterinio 
kuokštelinius pluoštus (25 + 25).  

7 pastaba, kurioje aiškinama s�voka „gatavi“. Ji reiškia: 
• dirbinius, sukarpytus ne kvadrat� arba sta	iakampi� formo-

mis; 
• baigtus gaminti ir paruoštus naudoti gaminius (staltieses, 

rankšluos	ius ir pan.) arba tokius, kuriems reikia nupjauti ski-
rian	iuosius si�lus; 

• apsi�tus dirbinius, dirbinius su užvoluotais kraštais ar su maz-
giniais kutais; 

• dirbinius, sukarpytus nustatyto dydžio gabalais ir ištraukytais 
si�lais; 

• susi�tus, suklijuotus ar kitu b�du sujungtus dirbinius; 
• megztus arba nertus pagal form� arba sukomplektuotus iš ke-

li� gabal� dirbinius.  
14 pastaba, kurioje nustatyta, kad drabužiai iš tekstil�s medžia-

g� klasifikuojami juos atitinkan	iose pozicijose net ir tuomet, kai jie 
pateikiami mažmeninei prekybai skirt� rinkini� pavidalu, jei kontekste 
nenurodyta kitaip (t. y. konkre	iai nurodyta pozicij� pavadinimuose).  

S�voka ,,drabužiai iš tekstil�s medžiag�“ reiškia drabužius, kla-
sifikuojamus: 

6101–6114 pozicijose (megzti arba nerti drabužiai); 
6201–6211 pozicijose (visi drabužiai, išskyrus megztus ir nertus). 
Išskyrus: 
Kostiumus ir ansamblius (pozicij� pavadinimai 6103, 6104 ir 

6203, 6204, 61 skirsnio 3 pastaba ir 62 skirsnio 3 pastaba). 
Pižamas (6107 ir 6208 pozicijos, KN paaiškinim� 6107 ir 6108 

bei 6207 ir 6107 pozicij� paaiškinimai). 
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Sportinius kostiumus, slidin�jimo kostiumus, moteriškus mau-
dymosi kostium�lius (6112, 6211 pozicijos, 61 skirsnio 7 pastaba, 62 
skirsnio 6 pastaba). 

Pavyzdžiai, kai rinkinio negalima klasifikuoti kartu: 
• Dviej� drabuži� rinkinys, sudarytas iš: 
trikotažini� marškin�li� (6109 pozicija);  
trikotažini� šort� (6104 pozicija). 
• Dviej� drabuži� rinkinys, sudarytas iš: 
suknel�s (6204 49 00 subpozicija); 
švarkelio (6204 39 90 subpozicija). 
Ta	iau rinkinys, sudarytas iš megztos kepurait�s (6505 pozicija), 

megzto šaliko (6117 pozicija) ir megzt� pirštini� (6116 pozicija), gali 
b�ti klasifikuojamas kartu. Klasifikuojant tok� rinkin� reikia vadovau-
tis 3 BAT (b) arba (c) punktais.  

XI skyriaus 1 subpozicij� pastaba 
Šioje pastaboje pateikti skyriuje vartojam� s�vok� išaiškinimai: 
„Nebalinti si�lai ir audiniai“ – (a) ir (d) punktai.  
„Balinti si�lai ir audiniai“ – (b) ir (e) punktai. 
„Dažyti si�lai ir audiniai“ – (c) ir (f) punktai. 
„Audiniai iš skirting� spalv� verpal�“ – (g) punktas. 
„Marginti audiniai“ – (h) punktas. 
 
 
2. Tekstilës pluoštai (50–55 skirsniai)  
 
� Šilkas (50 skirsnis). 
� Vilna, švelniavilni� arba šiurkš�iavilni� gyv�n� plaukai 

(51 skirsnis). 
� Medviln� (52 skirsnis). 
� Linas ir kiti augaliniai pluoštai (džiutas, ram�, sizalis) (53 

skirsnis). 
� Chemin�s gijos (54 skirsnis). 
� Cheminiai kuokšteliniai pluoštai (55 skirsnis). 
Tekstil�s medžiagos (žaliavos, verpalai, audiniai) iš mišri� 

pluošt� gali b�ti gaunamos: 
� prieš verpim� arba verpimo metu; 
� susukimo metu; 
� audimo metu. 
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50 skirsnis. Šilkas 
Šiame skirsnyje terminas „šilkas“ apima ne tik Bombyx mori (šil-

kaverpio kokono) išskiriam� pluoštin medžiag� bet ir panaši� vabz-
dži� (t. y. Bombyx textor) sekrecijos produkt�, vadinam� laukini� šil-
kaverpi� šilku. Tarp laukini� r�ši�, taip vadinam� d�l to, kad šilka-
verpiai labai retai sukult�rinti, svarbiausias yra rudas šilkas, gaunamas 
iš šilkaverpi�, kurie minta �žuolo lapais. Vor� šilkas arba gelsvas šil-
kas (filamentai, kuriais tam tikri moliuskai prisitvirtina prie uol�) taip 
pat klasifikuojami šiame skirsnyje. 

Bendrai šis skirsnis apima šilk�, �skaitant mišrias tekstilines me-
džiagas, kurios klasifikuojamos kaip šilkas �vairiose perdirbimo stadi-
jose,  nuo žaliavos iki audini�. Jis apima ir šilkaverpi� fibroin�. 

Šis skirsnis sudarytas principu: žaliava – verpalai – audiniai (22 
lentel�): 

 
22 lentel�. 50 skirsnio strukt�ra 

 
5001 pozicija 5004 pozicija 5007 pozicija 

Šilkaverpi� kokonai Šilko si�lai Šilko audiniai 

   
 

51 skirsnis. Vilna, švelniavilni� arba šiurkš�iavilni� gyv�n� 
plaukai; verpalai ir audiniai iš ašut� 

Skirsnio pastaboje nurodyta, kad visoje nomenklat�roje: 
(a) „vilna“ reiškia nat�ral� pluošt�, gaunam� iš avi� arba �riuk�; 
(b) „švelniavilni� gyv�n� plaukai“ reiškia alpakos, lamos, 

vigon�s, kupranugario, jako, Angoros, Tibeto, Kašmiro ar panaši� 
ožk� (bet ne paprast� ožk�), triušio (�skaitant Angoros), kiškio, bebro, 
nutrijos ar ondatros viln�; 

(c) „šiurkš	iavilni� gyv�n� plaukai“ reiškia pirmiau nepamin�t� 
gyv�n� viln�, išskyrus plaukus ir šerius šepe	i� gamybai (0502 
pozicija) bei ašutus (0503 pozicija). 

Šis skirsnis apima viln� ir švelniavilni� arba šiurkš	iavilni� gy-
v�n� plaukus, �skaitant mišrias tekstilines medžiagas, klasifikuojamas 
kaip vilna ar gyv�n� plaukai �vairiose stadijose, pradedant žaliava ir 
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baigiant audiniais. Jis taip pat apima ašut� verpalus ir audinius, išsky-
rus ašutus ir ašut� atliekas (0511 pozicija). Kaip nurodyta 5 skirsnio 4 
pastaboje, „ašutai“ reiškia arkli� kar	i� arba arkli� ar jau	i� uodeg� 
plaukus.  

Šio skirsnio strukt�ra analogiška 50 skirsnio strukt�rai: žaliava 
(5101–5105 pozicijos) – verpalai (5106–5110 pozicijos) – audiniai 
(5111–5113 pozicijos).  

 
52 skirsnis. Medviln� 
52 skirsnio 1 pastaboje išaiškinta s�voka „džinsinis audinys“. Tai 

ruoželinio triny	io arba keturny	io pynimo audiniai iš skirting� spalv� 
verpal�, kuri� metmenys dažyti ta pa	ia spalva, o ataudai yra nebalin-
ti, balinti arba dažyti pilka ar šviesesio negu metmenys atspalvio spal-
va. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama medviln� nuo žaliavos, verpal� 
iki audini� (23 lentel�). 

 
23 lentel�. 52 skirsnio strukt�ra 

 
5201 pozicija 5205–5207 pozicijos 5208–5211 pozicijos 
Medviln�s d�žut�s Medviln�s verpalai Medviln�s audiniai 

   
 

53 skirsnis. Kiti augaliniai tekstil�s pluoštai; popieriniai ver-
palai ir popierini� verpal� audiniai 

Šiame skirsnyje klasifikuojami augaliniai tekstil�s pluoštai (išsky-
rus medviln) �vairiose gamybos stadijose – nuo žaliavos iki audini�. 
Tai lin�, kanapi�, džiuto, kokoso, abakos, ram�s (kiniškosios dilg�l�s) 
ir kiti augaliniai tekstil�s pluoštai ir audiniai iš j�. 

Šiek tiek pla	iau paaiškinsime apie linus.  
Linai yra �vair�s, geriausiai žinomi Linum usitatissimum. Lino 

pluoštai yra tank�s augalo luobiniai pluoštai, tarpusavyje sujungti pek-
tinine medžiaga. Tekstil�s pramonei skirti pluoštai turi b�ti atskirti 
vienas nuo kito, nuo likusi� augalo dali� ir nuo vidin�s kietos stiebelio 
dalies. 
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5301 pozicija apima lino žaliav�, mirkytus, bruktus, šukuotus ar 
kitaip apdorotus, bet nesuverptus linus. 

- Lin� žaliava (lino stiebeliai) 
Tai nurauti linai, karšti arba ne, nuskabyti (t. y. pašalinti lapai ir 

s�klos) arba ne. 
- Mirkyti linai 
Mirkymas pašalina iš pluošt� pektinines medžiagas fermentacijos 

(veikiant bakterijoms arba pel�siams) arba cheminiu b�du. Šis proce-
sas vykdomas: 

� išklojant augalus ant žem�s, kad juos paveikt� rasa ir dr�gm�; 
� pamerkiant augalus up�je, duob�je ar tvenkinyje; 
� pamerkiant juos didel�se talpose � šilt� vanden�; 
� veikiant juos garais, chemin�mis medžiagomis arba bakteri-

jomis. 
Po mirkymo linai yra džiovinami ore arba mechanin�se džiovyk-

lose. Bruktuv�se pluoštai atskiriami nuo vidin�s sumed�jusios stiebe-
lio dalies ir vienas nuo kito. 

- Brukti linai 
Pirmiausia linai yra minami, kad b�t� sulaužytos sumed�jusios 

augalo dalys. Po to vykdomas braukimas, t. y. sumed�jusios dalys pa-
šalinamos rankomis arba mechaniškai, paliekant lin� pluoštus. Šio 
proceso metu gaunama šiek tiek atliek� ir pakul�. 

- Kotonizuoti linai 
Šiame procese lin� žaliava pirmiausia verdama natrio hidroksido 

tirpale, paskui prisotinama natrio karbonatu, tada apdorojama atskiesta 
r�gštimi. Stiebeliai atsiskiria ir reakcijos metu susidaro anglies dioksi-
das. Taip apdorojant pluošt� nereikia brukti. Kotonizuoti linai daž-
niausiai yra balinti. 

- Šukuoti linai 
Šukuojant luobas išsklaidomas ir pluoštai nukreipiami lygiagre-

	iai, pašalinamos bet kokios priemaišos ir trumpi ar sutr�k pluoštai. 
Iš šukuotuv�s pluoštai išeina ištisinio laisvo kuodelio formos. Tada 
pluoštai patenka � kedentuvus ir suformuojama ištisin� sluoksna. Ji 
veikiama eil�s dvejinimo bei tempimo operacij� ir suformuojamas 
pusverpalis. Sluoksna ir pusverpalis klasifikuojami šioje pozicijoje, 
nes jie dar nesuverpti � verpalus. Baigiamojoje stadijoje pusverpalis 
gali b�ti ištempiamas beveik iki si�lo storio ir yra truput�l� susuktas, 
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bet vis tiek lieka šioje pozicijoje ir j� negalima vadinti verpalais, kurie 
klasifikuojami 5306 pozicijoje. 

- Lin� pašukos ir atliekos (�skaitant verpal� atliekas ir rege-
neruot� žaliav�) 

Pašukas sudaro skirtingos kokyb�s lin� atliekos, tinkan	ios ver-
pimui; jos daugiausia sudarytos iš trump�, sunarpliot�, sutraukyt� ar 
supainiot� pluošt� ir gaunamos braukiant, šukuojant ir verpiant. 

Ši pozicija taip pat apima verpal� atliekas, gaunamas verpiant ar 
audžiant, ir atliekas, gaunamas pl�šant nereikalingos medžiagos gaba-
lus ar kitus gaminius iš lino iki juos sudaran	i� pluošt�; jie paprastai 
v�l verpiami. 

D�l trumpo pluošto pašukos ir kitos atliekos paruošiant verpimui 
ne šukuojamos, o karšiamos. Po karšimo gauta sluoksna ir pusverpalis 
taip pat klasifikuojami šioje pozicijoje. 

Ši pozicija apima ir atliekas, netinkamas verpimui, dažniausiai 
gaunamas brukimo arba karšimo operacij� metu ir naudojamas kim-
šimui, kaip statybinio skiedinio rišamoji medžiaga arba kaip žaliava 
tam tikr� popieriaus r�ši� gamyboje. 

Pirmiau išvardyti produktai lieka šioje pozicijoje neatsižvelgiant � 
tai, buvo ar nebuvo balinti arba dažyti. 

Panašiai apdorojami ir kiti augaliniai pluoštai – kanapi�, džiuto, 
kokoso, abakos, ram�s ir pan. 

 
54 skirsnis. Chemin�s gijos; juostel�s ir panaš�s dirbiniai iš 

chemini� tekstil�s medžiag� 
1 pastaboje išaiškinta s�voka „cheminiai pluoštai“ (24 lentel�). 
 

24 lentel�. Cheminiai pluoštai (54 skirsnio 1 pastaba) 
 
SINTETINIAI PLUOŠTAI 

54 skirsnio 1 (a) pastaba 
DIRBTINIAI PLUOŠTAI 

54 skirsnio 1 (b) pastaba 
Gaunami organini� monomer� 
polimerizacijos metu: 
poliakrilonitrilas (PAN) 
poliamidas (PA) 
poliesteris (PES) 
poliuretanas (PU) 
polietilenas (PE) 
polipropilenas (PP) 
polivinilchloridas (PVC) 

Gaunami gamtini� organini� poli-
mer� cheminio apdorojimo metu: 
viskoz� 
celiulioz�s acetatai (mono, di, tri) 
vario amoniakinis pluoštas 
baltyminiai pluoštai 
alginatiniai pluoštai 
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1. Sintetiniai pluoštai 
Pagrindin�s medžiagos ši� pluošt� gamybai yra išgautos iš ang-

lies arba naftos produkt� arba iš gamtini� duj�. Polimerizacijos metu 
gautos medžiagos yra išlydomos arba ištirpinamos tirpiklyje ir paskui 
išstumiamos per filjeres (purkštuvus) � or� arba � koaguliacijos voni�, 
	ia jos aušdamos arba išgaruojant tirpikliui kiet�ja arba gali b�ti nuso-
dinamos iš tirpalo si�l� forma. 

Šioje stadijoje jos netinkamos naudoti tekstil�je ir tod�l vykdo-
mas tempimo procesas, kurio metu molekul�s yra nukreipiamos viena 
kryptimi ir gerokai pagerinamos tam tikros technin�s savyb�s (t. y. 
stiprumas). 

Pagrindiniai sintetiniai pluoštai: 
- akriliniai pluoštai, sudaryti iš linijini� makromolekuli�, kuri� 

sud�tyje ne mažiau kaip 85 proc. mas�s sudaro akrilnitrilo 
elementai; 

- modifikuoti akriliniai pluoštai, sudaryti iš linijini� makro-
molekuli�, kuri� sud�tyje ne mažiau kaip 35 proc., bet mažiau 
kaip 85 proc. mas�s sudaro akrilnitrilo elementai; 

- polipropileno pluoštai sudaryti iš so	i�j� angliavandenilio li-
nijini� makromolekuli�, kuri� sud�tyje ne mažiau kaip 85 
proc. mas�s sudaro elementai, kuri� kas antras anglies atomas 
turi metilo grup; 

- nailonas ir kiti poliamido pluoštai, sudaryti iš sintetini� lini-
jini� makromolekuli�, kuri� sud�tyje ne mažiau kaip 85 proc. 
mas�s sudaro pasikartojan	ios amid� jungtys, sujungtos � 
aciklines arba ciklines grupes, arba ne mažiau kaip 85 proc. 
sudaro aromatin�s grup�s, sujungtos amid� jungtimis � dvi 
aromatines grandines ir kuriose imid� grup�s gali b�ti iki 50 
proc. pakeistos amid� grup�mis; s�voka „nailonas ir kiti po-
liamidai“ apima aramidus (XI skyriaus 12 pastaba); 

- poliesterio pluoštai, sudaryti iš linijini� makromolekuli�, ku-
ri� sud�tyje ne mažiau kaip 85 proc. mas�s sudaro diolio ir 
tereftalio r�gšties esteris; 

- polietileno pluoštai, sudaryti iš linijini� makromolekuli�, ku-
ri� sud�tyje ne mažiau kaip 85 proc. mas�s sudaro etileno 
monomeras; 
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- poliuretano pluoštai, gaunami polimerizuojant poliizociana-
tus su polihidroksiliniais junginiais, tokiais kaip ricinos alie-
jus, butan-1,4-diolis. 

Kiti sintetiniai pluoštai apima chloro pluošt�, fluoro pluošt�, poli-
karbamido, trivinilo ir vinilin� pluoštus. 

 
2. Dirbtiniai pluoštai 
Pagrindin�s medžiagos ši� pluošt� gamybai yra iš nat�rali� žalia-

v� tam tikrais procesais, kuriuose galimos chemin�s modifikacijos, 
gauti organiniai polimerai. 

Pagrindiniai dirbtiniai pluoštai yra: 
- Celiulioz�s pluoštai: 
� Viskoz� (dirbtinis šilkas), gaminama apdorojant celiulioz 

(dažniausiai sulfitin medžio mas) natrio hidroksidu; gauta 
šarmin� celiulioz� apdorojama anglies disulfidu ir tampa nat-
rio celiulioz�s ksantogenatu. Šis natrio hidroksido tirpale yra 
ištirpinamas ir gaunamas tirštas viskoz�s tirpalas. Po valymo 
ir brandinimo viskoz� išspaudžiama pro filjeres � koaguliaci-
jos r�gš	ias vonias ir suformuojami regeneruotos celiulioz�s 
si�lai.  

� Vario amoniakinis pluoštas (kupras), gaunamas tirpinant 
celiulioz (chemin medžio mas) vario amoniako tirpale; 
gautas tirpalas yra išspaudžiamas � voni�, kurioje iš nusodin-
tos celiulioz�s formuojami si�lai. 

� Celiulioz�s acetatas (�skaitant triacetat�), gaunamas iš ce-
liulioz�s acetato, kuriame ne mažiau kaip 74 proc. hidroksi-
grupi� yra acetilinta. Jis gaminamas apdorojant celiulioz 
(medviln�s linter� arba chemin medžio mas) acto anhidrido, 
acto r�gšties ir sieros r�gšties mišiniu. Gautas pirminis celiu-
lioz�s acetatas ištirpinamas lakiuose tirpikliuose, pavyzdžiui, 
acetone, tada išspaudžiamas (dažniausiai � šilt� or�); tirpiklis 
išgaruoja, o celiulioz�s acetato si�lai lieka. 

- Baltyminiai pluoštai, gyv�niniai ir augaliniai: 
� Gaunami tirpinant pieno kazein� šarmuose (dažniausiai natrio 

hidrokside); po brandinimo tirpalas išspaudžiamas � r�gš	i� 
koaguliacijos voni�. Gauti si�lai sutvirtinami apdorojant for-
maldehidais, taninais, chromo druskomis arba kitais chemi-
niais preparatais. 
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� Panašiu b�du gaunami kiti pluoštai iš žem�s riešut�, sojos pu-
peli� ir t. t. 

- Alginatiniai pluoštai. Chemiškai apdorojant �vairi� r�ši� j�ros 
dumblius gaunamas lipnus skystis, dažniausiai natrio alginatas; jis 
išspaudžiamas � voni�, kurioje tampa tam tikrais metal� alginatais.  

� Kalcio chromo alginatinis pluoštas, kuris nedega. 
� Kalcio alginatinis pluoštas. Jis tirpsta silpname šarminiame 

muilo tirpale; d�l to jie netinkami naudoti tekstil�je ir daž-
niausiai naudojami kaip laikini si�lai tam tikrose gamybos 
operacijose. 

Chemini� gij� gni�žt�s, išskyrus išvardytas 55 skirsnio 1 pasta-
boje, klasifikuojamos šioje pozicijoje. Jos dažniausiai naudojamos 
cigare	i� filtr� gamyboje, o 55 skirsnyje klasifikuojamos chemini� 
gij� gni�žt�s – pluošt� gamyboje. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojami: 
- tarpdan	i� valymo si�lai (3306 pozicija); 
- produktai, klasifikuojami 40 skirsnyje (guminiai si�lai 4007 po-

zicija);  
- produktai, klasifikuojami 55 skirsnyje, t. y. kuokšteliniai pluoš-

tai, verpalai, audiniai iš kuokštelini� pluošt�; 
- anglies pluoštai ir gaminiai iš anglies pluošt� (6815 pozicija); 
- stiklo pluoštai ir gaminiai iš stiklo pluošt� (7019 pozicija). 
 
55 skirsnis. Cheminiai kuokšteliniai pluoštai 
Cheminiai kuokšteliniai pluoštai gaunami sukarpius chemines 

gijas, paprastai 25–180 mm ilgio gabalais. Gabal� ilgis priklauso nuo 
apdorojamo pluošto, norimo pagaminti verpalo tipo ir tekstil�s pluoš-
t�, su kuriais maišoma, prigimties. 

Chemini� si�l� arba pluošt� atliekos (�skaitant pašukas, verpal� 
atliekas ir regeneruot� žaliav�) taip pat klasifikuojamos šiame skirsny-
je. 

55 skirsnyje neklasifikuojama: 
- tekstiliniai pluoštai, kuri� ilgis neviršija 5 mm (5601 pozicija); 
- asbestas iš 2524 pozicijos, gaminiai iš jo ir kiti produktai iš 

6812 arba 6813 pozicijos; 
- anglies pluoštai ir dirbiniai iš j� (6815 pozicija); 
- stiklo pluoštai ir dirbiniai iš j� (7019 pozicija). 
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3. Vata, veltinys ir neaustinës medþiagos;  
specialieji verpalai; virvës, virvelës, lynai ir  
trosai bei jø dirbiniai (56 skirsnis) 
 
1 pastaboje nurodyta, kas šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- vata, veltinys ar neaustin�s medžiagos, �mirkyti, aptraukti arba 

padengti tam tikromis medžiagomis arba preparatais (pavyz-
džiui, parfumerijos ar kosmetikos preparatais, klasifikuoja-
mais 33 skirsnyje, muilu ar plovikliais – 3401 pozicijoje, bliz-
ginimo priemon�mis, kremais – 3405 pozicijoje, audini� 
minkštikliais – 3809 pozicijoje), kur tekstil�s medžiaga nau-
dojama tik kaip laikmena; 

- tekstil�s gaminiai, klasifikuojami 5811 pozicijoje; 
- abrazyviniai milteliai, pritvirtinti prie veltinio ar neaustin�s 

medžiagos pagrindo (6805 pozicija); 
- aglomeruotas arba regeneruotas ž�rutis, pritvirtintas prie vel-

tinio ar neaustin�s medžiagos pagrindo (6814 pozicija);  
- metalin� folija, pritvirtinta prie veltinio (XIV ar XV skyriai). 
2 pastaboje apibr�žta s�voka „veltinys“.  
25 lentel�je pateikti 5601–5603 pozicijose klasifikuojam� preki� 

pavyzdžiai. 
 

25 lentel�. Preki�, klasifikuojam� 5601–5603 pozicijose, palyginimas 
 

Vata 
5601 pozicija 

Veltinys, 5602  
pozicija 

2, 3 pastabos 

Neaustin�s medžiagos 
5603 pozicija 

Gaminama sluoks-
niuojant kelis sukaršt� 
tekstil�s pluošt� 
sluoksnius ir juos su-
spaudžiant. Pluošt� 
surišimo b�dai: 
- lengvas prakamšymas; 
- tvirtinama prie teksti-
l�s medžiagos pagrin-
do; 
- paviršiaus apipurški-
mas rišam�ja medžiaga. 

Gaminamas sluoks-
niuojant kelis sukaršt� 
tekstil�s pluošt� 
sluoksnius, kurie dr�-
kinami (paprastai ga-
rais arba muilinu van-
deniu) ir stipriai su-
spaudžiami, voluojami 
arba sumušami. 
Išvaizda – vienodo 
storio, daug kompak-
tiškesni ir sunkiau 

Gaminamos 3 etapais: 
- klojinio formavimas; 
- pluošt� surišimas per 
vis� klojinio stor� chemi-
niu, terminiu arba me-
chaniniu b�du; 
- apdorojimas (dažant, 
marginant, �mirkant, pa-
dengiant ir t. t.). 
Išvaizda – per vis� plot� 
vienodo storio kompak-
tiški lakštai, iš kuri� ne�-
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Išvaizda – lankstus, 
purus, per vis� plot� 
vienodo storio lakštas, 
kurio pluoštai lengvai 
atsiskiria.  

suardomi, palyginti su 
vata, lakštai 
Smaigstytinis velti-
nys: 
- susmaigstant tekstil�s 
pluošt� lakšt� (be te-
kstil�s pagrindo) ada-
tomis; 
- sukaišiojant tekstil�s 
pluoštus � tekstilinio 
audinio pagrind� j� 
paslepiant, ar 
- tekstil�s pluošt� klo-
jin� sutvirtinant kilpi-
niu dygsniavimu to 
paties klojinio pluoš-
tais. 

manoma ištraukti atskir� 
tekstil�s pluošt�. 

Dirbiniai – krapštukai, 
tampon�liai veidui, 
�klotai � liemen�les. 

 

 

 
 

5609 pozicijoje klasifikuojami dirbiniai: 
� verpalai, virv�s, virvel�s ir pan. su kilpomis viename arba 

abiejuose galuose; 
� verpalai, virv�s, virvel�s ir pan. su pritvirtintais žiedais, žy-

mekliais, kabliukais, užspaudukais ir pan. (bat� raišteliai, 
skalbini� virv�s, vilkimo lynai); 

� gyv�n� žaislai iš virvi�. 
Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
� dirbiniai, klasifikuojami 4201 pozicijoje (pavyzdžiui, pavad�-

liai); 
� technin�s paskirties dirbiniai, klasifikuojami 5911 pozicijoje; 
� audiniai ir dirbiniai iš audini�, klasifikuojami juos atitinkan-

	iose pozicijose; 
� avalyn�s dalys (6406 pozicija); 
� gimnastikos dirbiniai ir kiti dirbiniai iš 95 skirsnio. 
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4. Kilimai ir kita tekstilinë grindø danga  
(57 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami kilimai ir kitos tekstilin�s grind� 

dangos, kuri� eksploatacijos metu tekstil�s medžiagos yra išorin�je 
gaminio pus�je. 57 skirsnis apima ir kitais tikslais naudojamus gami-
nius (pavyzdžiui, sienoms, stalams padengti), turin	ius tekstilini� 
grind� dang� savybes (t. y. storis, standumas ir tvirtumas). 

Pirmiau išvardyti gaminiai klasifikuojami šiame skirsnyje neatsi-
žvelgiant � tai, ar yra gatavi (t. y. pagaminti reikiamo dydžio, apsi�ti, 
su pamušalu, su kutais, sujungti iš atskir� gabal� ir t. t., keturkampiai 
kilim�liai, kilim�liai prie lovos, židinio), ar neužbaigti, t. y. nesukar-
pytos kilimin�s dangos kambariams, koridoriams, pra�jimams ar laip-
tams. 

Jie gali b�ti impregnuoti (lateksu), išvirkš	ioje pus�je padengti 
audiniu arba neaustine medžiaga, akyt�ja guma arba plastikais.  

1 pastaboje išaiškinama s�voka „kilimai ir kita tekstilin� grind� 
danga“. Šiame skirsnyje klasifikuojami dirbiniai gali b�ti �vairi� for-
m�, apdorotais kraštais, nesukarpyti rietime, �mirkyti (pavyzdžiui, la-
teksu), austos arba neaustin�s medžiagos, gumos arba plastiko pagrin-
du. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
• paklotai, tiesiami ant grind� po kilimu (pagal medžiag�, iš ku-

rios yra pagaminta); 
• linoleumas ir kitos grind� dangos, sudarytos iš padengto te-

kstil�s pagrindo (5904 pozicija).  
Kilimai gali b�ti rištiniai, austiniai, si�tiniai arba iš veltinio. 
 
 
5. Specialieji audiniai; siûtiniai pûkiniai  
tekstilës gaminiai; nëriniai; gobelenai;  
apsiuvai; siuvinëjimai (58 skirsnis) 
 
Išskyrus 5809 pozicij�, šis skirsnis apima daugel� tekstil�s pro-

dukt�, kuri� priskyrimas vienai ar kitai pozicijai nepriklauso nuo juos 
sudaran	i� tekstil�s medžiag�. Reik�t� pasakyti, kad pagal 59 skirsnio 
pastabas gazas, klasifikuojamas 5803 pozicijoje, siauri audiniai, klasi-
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fikuojami 5806 pozicijoje, juostel�s ir vienetiniai ornamentiniai apsiu-
vai, klasifikuojami 5808 pozicijoje, jei yra �mirkyti, aptraukti, padeng-
ti ar laminuoti, neklasifikuojami 58 skirsnyje (dažniausiai 39, 40 ar 
59 skirsniai), o kiti taip pat apdoroti gaminiai klasifikuojami šiame 
skirsnyje tik tuo atveju, jei  jie neturi 39 ar 40 skirsniuose klasifikuo-
jam� produkt� savybi�. 

Kai kurie iš ši� gamini� klasifikuojami 58 skirsnyje tik tada, jei 
yra gatavi, vadovaujantis XI skyriaus 7 pastaba, nors kiti gaminiai 
šiame skirsnyje klasifikuojami neatsižvelgiant � tai, ar jie baigti ar ne-
baigti. 

58 skirsnyje klasifikuojam� preki� pavyzdžiai pateikti 26 lentel�-
je.  

 
26 lentel�. 58 skirsnyje klasifikuojam� preki� pavyzdžiai 

 
Pozicija Preki�  

aprašymas Pavyzdžiai 

5801 P�kiniai ir šeniliniai audiniai 
– sudaryti iš mažiausiai trij� 
si�l�: �tempt� metmen� ir 
ataud�, formuojan	i� pa-
grindo audin�, ir metmen� 
arba ataud�, formuojan	i� 
p�k�  

5802 Kilpiniai rankšluos	i� audi-
niai – juos sudaro �tempti 
ataudai ir dviej� r�ši� 
(�tempti ir ne�tempti, laisvi) 
metmenys, kurie audinio 
paviršiuje suformuoja kilpe-
les  

5803 Gazas, 58 skirsnio 3 pastaba  
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Pozicija Preki�  
aprašymas Pavyzdžiai 

5804 Tiulis ir kitos tinklin�s me-
džiagos 

 

5805 Rankomis austi gobelenai 

 

5806 Siaurieji audiniai, 58 skirs-
nio 5 pastaba paaiškina s�-
vok� „siaurieji audiniai“: 
audiniai, kuri� plotis ne di-
desnis kaip 30 cm, rankovi-
niai audiniai, kuri� plotis 
suplojus ne didesnis kaip 30 
cm bei �strižai kirptos apsiu-
vimo juostel�s užlenktais 
kraštais, kuri� plotis, išma-
tuotas j� neužlenkus, ne 
didesnis kaip 30 cm 

 

5807 Etiket�s, emblemos ir pana-
š�s dirbiniai 

 
5808 Pintin�s juostel�s, dekoraty-

viniai apsiuvai, pomponai 
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Pozicija Preki�  
aprašymas Pavyzdžiai 

5809 Audiniai iš metalini� ar me-
talizuot�j� si�l�  

5810 Vis� r�ši� siuvin�jimai, 58 
skirsnio 6 pastaba išaiškina, 
kad s�voka „siuvin�jimai“, 
be kita ko, reiškia siuvin�ji-
mus metaliniais arba stiklo 
si�lais ant matomo tekstil�s 
pagrindo, taip pat si�tines 
aplikacijas iš blizgu	i� karo-
liuk�; Siuvin�jimai nuo n�-
rini� skiriasi tuo, kad jie 
visada turi pagrind�, kuris 
v�liau (išsiuvin�jus) gali 
b�ti pašalinamas. Siuvin�ji-
mo abi pus�s skiriasi, o n�-
rini� – vienodos  
 

 

5811 Dygsniuotieji tekstil�s ga-
miniai rietime, kurie gali 
b�ti sudaryti iš: 
* vieno tekstil�s medžiagos 
(paprastai megztos, austos 
arba neaustin�s) sluoksnio ir 
vieno kamšalo (paprastai 
vatos, veltinio, celiuliozin�s 
vatos, akytojo plastiko arba 
gumos) sluoksnio; 
* dviej� tekstil�s medžiagos 
sluoksni� ir tarp j� esan	io 
kamšalo sluoksnio 
Sluoksniai tarpusavyje su-
siuvami arba sudygsniuoja-
mi paprastu arba dekoraty-
viniu dygsniavimu (gali b�ti 
suklijuojami, termiškai suri-
šami arba sujungiami kitais 
b�dais) 
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6. Ámirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti  
tekstilës gaminiai; tekstilës dirbiniai,  
naudojami pramonëje (59 skirsnis) 
 
1 pastaboje paaiškinta s�voka „tekstil�s gaminiai“ vartojama 

šiame skirsnyje. 
5901 pozicijoje klasifikuojama: 
- tekstil�s gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolin-

gomis medžiagomis, naudojami knygoms �rišti arba turintys 
panaši� paskirt�; 

- technin� audinio kalk�; 
- paruoštos tapybai gruntuotos drob�s; 
- klijuot�, kolenkoras ir panaš�s sustandinti tekstil�s gaminiai, 

tokie kaip naudojami skryb�li� pagrindams.  
5902 pozicijoje klasifikuojamas padang� kordas, �mirkytas arba 

ne�mirkytas plastikais arba guma. 
5903 pozicijoje klasifikuojami tekstil�s gaminiai, �mirkyti, ap-

traukti, padengti arba laminuoti plastikais, pavyzdžiui, klijuot�, dengta 
polivinilchloridu (PVC). 

Šio skirsnio 2 pastaboje nurodyta, kas klasifikuojama šioje pozi-
cijoje, išskyrus: 

- gaminius, kuri� �mirkymo, aptraukimo arba dangos ne�mano-
ma pamatyti plika akimi (paprastai 50–55, 58 ar 60 skirsniai); 

- gaminius, kuri� 15–30 °C temperat�roje ne�manoma ne�lau-
žus rankomis apsukti apie 7 mm skersmens cilindr� (paprastai 
39 skirsnis); 

- gaminius, kuri� sud�tyje esantis tekstil�s gaminys visiškai 
�vilktas � plastik� apvalkal� (paprastai 39 skirsnis); 

- gaminius, iš dalies aptrauktus arba iš dalies padengtus plasti-
kais, jeigu d�l tokio apdorojimo gaminio paviršiuje susidaro 
piešinys (raštas) (paprastai 50–55, 58 ar 60 skirsniai); 

- plokštes, lakštus arba juosteles iš akyt�j� plastik�, sujungt� 
su tekstil�s gaminiais, kuri� sud�tyje esantis tekstil�s gaminys 
panaudotas tik sutvirtinti (39 skirsnis); 

- tekstil�s gaminius, klasifikuojamus 5811 pozicijoje.  
5904 pozicijoje klasifikuojamas linoleumas, grind� danga, suda-

ryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo. 
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Linoleum� sudaro tekstilinis pagrindas (paprastai džiuto drob�, 
brezentas arba medvilninis audinys), vienoje pus�je padengtas kom-
paktine mase, pagaminta iš oksiduoto lin� s�men� aliejaus, dervos, 
augalini� klij� ir užpild� (paprastai susmulkinto kamš	io, bet kartais 
pjovimo dulki� arba medienos milt�). Daugeliu atvej� � mas �dedami 
spalvotieji pigmentai. 

Vadovaujantis skirsnio 3 pastaba, 5905 pozicijoje klasifikuoja-
mos tekstilin�s sien� dangos. 

5906 pozicija. Gumuoti tekstil�s gaminiai (4 pastaba) 
Be gamini�, išvardyt� 4 pastaboje, šioje pozicijoje klasifikuoja-

mos lipnios juostel�s, �skaitant elektros izoliacines juosteles, turin	ios 
gumuot� ar negumuot� tekstil�s medžiagos pagrind�, padengt� gumos 
adhezyvu.  

5907 pozicijoje klasifikuojami kitu b�du �mirkyti, aptraukti arba 
padengti tekstil�s gaminiai (derva, bitumu, vašku, preparatais iš nat�-
rali� derv�, alyva), pavyzdžiui, klijuot�. 5 pastaboje nurodyta, kas ne-
klasifikuojama šioje pozicijoje. Šioje pozicijoje klasifikuojami te-
kstil�s gaminiai, padengti silikatais (nedegan	ios medžiagos), tekstil�s 
medžiagos, kuri� paviršius padengtas adhezyvu ir apipurkštas plonu 
kitos medžiagos sluoksniu: 

- tekstil�s p�keliais (zomšos imitacija); Vadovaujantis 5 pasta-
bos (c) punktu pirmasis pavyzdys klasifikuojamas 5907 po-
zicijoje, o antrasis su piešiniu – pagal pagrindo audin�;  

- kamš	io milteliais (sien� dangoms); 
- stiklo milteliais; 
- ž�ru	io milteliais.  
 Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojamos tapybos b�du dekoruo-

tos drob�s, naudojamos kaip teatro, studij� dekoracijos. 
5908 pozicijoje klasifikuojami tekstiliniai dag	iai, paprastai med-

vilniniai, austi arba pinti; 5909 pozicijoje – tekstilin�s žarnos ir pana-
š�s tekstil�s vamzdžio pavidalo dirbiniai; 5910 pozicijoje – pavar� 
diržai, konvejeri� juostos (6 pastaba) bei 5911 pozicijoje – technin�s 
paskirties tekstil�s gaminiai ir dirbiniai, nurodyti 7 pastaboje.  
 

7. Megztinës ir nertinës medþiagos (60 skirsnis) 
 
1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje, pavyz-

džiui, n�riniai (5804 pozicija), etiket�s ir emblemos (5807 pozicija). 
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60 skirsnyje klasifikuojamos metmetinio ir ataudinio mezgimo 
medžiagos bei nertin�s medžiagos. 

Šiame skirsnyje klasifikuojami dirbiniai gali b�ti mezgami ran-
komis dviem arba daugiau virbal� ar vašeliu. Jie taip pat gali b�ti 
mezgami plokš	iojo ar apvaliojo mezgimo stakl�mis. 

6001 pozicijoje klasifikuojamos p�kin�s megztin�s arba nertin�s 
medžiagos, �skaitant „ilgap�kes“ ir kilpines medžiagas. „Ilgap�k�s“ 
medžiagos mezgamos specialiomis mašinomis, tuo pat metu mezgant 
pagrind� ir � j� �terpiant (�mezgant) sukarštos juostos pluošt� kuokšte-
lius. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojamos �mirkytos, padengtos ar-
ba laminuotos megztin�s p�kin�s medžiagos. 

6002 pozicijoje – megztin�s ar nertin�s medžiagos, kuri� plotis ne 
didesnis kaip 30 cm ir kuri� sud�tyje elastomeriniai arba guminiai si�-
lai sudaro ne mažiau kaip 5 proc. mas�s, o 6003 pozicijoje – megzti-
n�s arba nertin�s medžiagos, kuri� plotis ne didesnis kaip 30 cm.  

6005 pozicijoje klasifikuojamos retos metmeninio mezgimo me-
džiagos, panašios � tinklines medžiagas ir n�rinius, o 6006 pozicijoje – 
ataudinio mezgimo ir nertos medžiagos. 

 
 
8. Drabuþiai ir jø priedai (61 ir 62 skirsnis) 
 
Kombinuotojoje nomenklat�roje drabužiai ir j� priedai iš tekstil�s 

medžiag� klasifikuojami:  
61 skirsnis. Megzti arba nerti drabužiai ir j� priedai. 
62 skirsnis. Drabužiai ir j� priedai, išskyrus megztus ir nertus.  

8.1. 61 ir 62 skirsni� pastabos 

61 skirsnio 3 pastaba ir 62 skirsnio 3 pastaba 
Šiose pastabose aiškinamos s�vokos „kostiumas“ ir „ansamblis“. 

Jei kostiumas neatitinka kurios nors s�lygos, jis negali b�ti vadinamas 
kostiumu ir kiekviena dalis klasifikuojama atskirai.    

61 skirsnio 6 pastaba ir 62 skirsnio 4 pastaba 
Šiose pastabose nurodoma, k� reiškia s�voka „k�diki� drabuž�liai 

ir drabuž�li� priedai“. Drabuž�li� pavyzdžiai pateikti 27 lentel�je. 
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27 lentel�. Megzti ir si�ti k�diki� drabuž�liai 
 

6111 pozicija 6211 pozicija 

  

 
61 skirsnio 7 pastaba ir 62 skirsnio 6 pastaba 
Šiose pastabose aiškinamos s�vokos: „slidin�jimo kostiumai“, 

„slidin�jimo kombinezonai“ ir „slidin�jimo ansambliai“. 

8.2. Drabuži� klasifikavimas 

61 ir 62 skirsni� pozicij� schema pateikta 5 paveiksle. 
Norint teisingai klasifikuoti drabužius šiuose skirsniuose, reikia 

nustatyti: 
- ar dirbinys yra baigtas (XI skyriaus 7 pastaba); 
- ar dirbinys yra trikotažinis arba netrikotažinis; 
- medžiag�, iš kurios pagamintas dirbinys; 
- kam skirtas dirbinys (vyrams ar moterims). 
Didžiosios daugumos pastab� ir pozicij�, esan	i� 61 ir 62 skirs-

niuose, aiškinimas yra labai panašus. Ta	iau yra keli skirtumai. Tai 
vis� pirma 6212 pozicija, kurioje klasifikuojamos liemen�l�s, juosme-
n�l�s, korsetai, petnešos, keliaraiš	iai ir panaš�s dirbiniai bei j� dalys, 
megzti ar nerti arba nemegzti ir nenerti. Analogiškos pozicijos n�ra 61 
skirsnyje.  

Kitas skirtumas tarp ši� skirsni� tai, kad tokie dirbiniai kaip šali-
kai, šaliai, nosin�s ir drabuži� priedai klasifikuojami 6117 pozicijoje, 
o 62 skirsnyje tokiems dirbiniams skirtos kelios pozicijos: 6213 pozi-
cijoje klasifikuojamos nosin�s; 6214 pozicijoje klasifikuojami šaliai, 
šalikai, kaklaraiš	iai, kaklaskar�s ir 6217 pozicijoje – kiti drabuži� 
priedai ir j� dalys. 
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5 pav. 61 ir 62 skirsniai 

Drabužiai ir j� priedai 

Megzti 
arba nerti 

61 sk. 

Išskyrus megztus 
ir 

nertus 
62 sk. (be 6212) 

V.  6101 
M. 6102 

V. 6103 
M. 6104 

V. 6105 
M. 6106 

V. 6107 
M. 6108 

Paltai, 
striuk�s  

Kostiumai, 
švarkai ir    
t. t. 

Marški-
niai ir t. t. 

Keln�s, 
pižamos 
ir t. t. 

V.  6201 
M. 6202 

V. 6203 
M. 6204 

V. 6205 
M.6206 

V. 6207 
M. 6208 

Liemen�l�s, 
juosmen�l�s, 
korsetai, 
petnešos, 
keliaraiš�iai 
ir t. t. 
       6212 

Drabužiai, 
pasi�ti iš velti-
nio, 
neaustini�  
medžiag� ir 
tekstil�s 
       6210 T-marškin�liai,  

apatiniai ir t. t. 

Megztiniai, puloveriai, 
liemen�s ir t. t. 

K�diki� drabužiai

Sportiniai, maudymosi 
kostiumai 

Pasi�ti iš megzti-
ni� arba nertini� 
medžiag� 

Kiti megzti arba 
nerti 

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6209

Priedai 
6115 P�dkeln�s, triko

6116 Pirštin�s ir t. t. 6216

6117 Kiti gatavi priedai

Sportiniai, 
maudymosi  
kostiumai ir t. t. 
 
     6211 

Nosin�s 6213
Šaliai 6214

Kaklaraiš�iai 6215

Kiti gatavi 
drabuži� 
priedai 
      6217 
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9. Kiti gatavi tekstilës dirbiniai; rinkiniai;  
dëvëti drabuþiai ir dëvëti tekstilës dirbiniai;  
skudurai (63 skirsnis) 
  
Skirsnis skirstomas � tris poskirsnius: 
I. Kiti gatavi tekstil�s gaminiai. 
II. Rinkiniai. 
III. D�v�ti drabužiai ir d�v�ti tekstil�s dirbiniai; skudurai.  
63 skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kad I poskirsnyje klasifikuoja-

mi tik gatavi dirbiniai iš bet kuri� tekstil�s medžiag�, o 2 pastaboje 
nurodyta, kas neklasifikuojama I poskirsnyje.  

I poskirsnis – 6301–6307 pozicijos. Klasifikuojami gatavi dirbi-
niai, pagaminti iš bet koki� tekstilini� medžiag� (audini�, megzt�, 
neaustini� medžiag�, veltinio ir t. t.), tiksliau neapibr�žti kituose XI 
skyriaus skirsniuose ir visoje KN. Šie dirbiniai gali tur�ti papuošimus, 
apsiuvus iš kailio, metalo (�skaitant tauriuosius metalus), odos, plasti-
k�, ta	iau šie papuošimai neturi suteikti dirbiniams esmin�s savyb�s. 

6301 pozicijoje klasifikuojamos antklod�s ir kelioniniai pledai, 
paprastai gaminami iš vilnos, gyv�n� plauk�, medviln�s arba chemi-
ni� pluošt�, dažnai turi pašiaušt� pavirši�, yra stori, tank�s, kad gal�t� 
apsaugoti nuo šal	io. Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojamos elekt-
ra šildomos antklod�s.  

6302 pozicijoje klasifikuojama: 
Patalyn� – paklod�s, pagalvi�, antklodži� ir 	iužini� užvalkalai. 
Stalo skalbiniai – stalties�s, stalties�l�s, takeliai, servet�l�s, pa-

d�kl� stalties�l�s. Ta�iau stalties�l�s iš n�rini�, aksomo, brokato n�ra 
laikomos stalo skalbiniais ir paprastai klasifikuojamos 6304 pozicijo-
je. 

Tualeto skalbiniai – rank� ir veido rankšluos	iai, vonios rankš-
luos	iai, pliažo rankšluos	iai, tualetin�s pirštin�s, kempin�s. 

Virtuv�s skalbiniai – arbatos rankšluos	iai, virtuviniai rankš-
luos	iai. Ta�iau  grind� skudurai, ind� plovimo šluost�s, šveitimo 
skudurai, dulki� valymo skudurai ir panaš�s valymo skudurai n�ra 
laikomi virtuv�s skalbiniais ir klasifikuojami 6307 pozicijoje. 

6303 pozicijoje klasifikuojama: 
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- užuolaidos – vidin�s lang� užuolaidos, niš� užuolaidos, teatro 
scen� užuolaidos, kurios gali b�ti lengvos, peršvie	iamos, pu-
siau peršvie	iamos arba storos; 

- vidin�s uždangos – paprastai neperšvie	iamos, susuktos � ri-
tin�l� (pavyzdžiui, geležinkelio vagon� uždangos); 

- užuolaid� arba ant lov� kabantys apsiuvai – medžiagin�s 
juostel�s, skirtos užuolaid� viršutinei daliai pasl�pti, taip pat 
lov� apsiuvai. 

Šioje pozicijoje klasifikuojamos ir medžiagos rietime, po audimo 
apdorotos taip, kad nesud�tinga operacija b�t� aiškiai tinkamos pa-
versti gatavais šios pozicijos dirbiniais (pavyzdžiui, audiniai rietime 
su prisi�tais banguotais pakraš	iais, kurie tampa užuolaidomis atkir-
pus norimo ilgio atkarp� ir apsiuvus). 

6304 pozicijoje klasifikuojami dekoratyv�s dirbiniai (kiti, negu 
klasifikuojami 9404 pozicijoje), naudojami butuose, viešuosiuose pas-
tatuose, teatruose, bažny	iose ir t. t. bei panaš�s dirbiniai, naudojami 
laivuose, geležinkelio vagonuose, l�ktuvuose, gyvenamosiose prieka-
bose, lengvuosiuose automobiliuose, pavyzdžiui, papuošimai ceremo-
nijoms (vestuv�ms, laidotuv�ms), lovaties�s, pagalvi� užvalkalai, bal-
d� užtiesalai, stalties�s ir kt.  

6305 pozicijoje klasifikuojami maišai ir krepšiai, naudojami pre-
k�ms pakuoti. Lanks	ios vidutinio dydžio biral� talpyklos paprastai 
pagamintos iš polipropileno ar polietileno audini�, kuri� talpa nuo 250 
iki 3000 kg. Jos gali b�ti su pak�limo kilpomis keturiuose viršutin�s 
dalies kampuose, tur�ti angas viršuje ir apa	ioje, pakrovimui ir iškro-
vimui palengvinti. Naudojamos pakuoti, saugoti arba gabenti sausas, 
birias medžiagas. Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami maišai iš po-
pierini� verpal�. 

6306 pozicijoje klasifikuojami dirbiniai iš brezento – naudojami 
prek�ms, laikomoms atvirose vietose arba gabenamoms laivuose, va-
gonuose, sunkvežimiuose ir pan. apsaugoti. Paprastai b�na sta	iakam-
pio formos gabalais su pritvirtintomis kilput�mis, juostel�mis, kordu ir 
t. t. Ta�iau laisvi uždengimai automobiliams, pagaminti iš brezento 
pagal j� form�, 6306 pozicijoje neklasifikuojami (6307 pozicija). 
Šioje pozicijoje klasifikuojama: 

- bur�s – jachtoms, burin�ms valtims, žvejybos ir kitiems lai-
vams;  
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- stogin�s, uždangos (parduotuv�ms, kavin�ms) – skirtos ap-
saugoti nuo saul�s, gali b�ti �tvirtintos � r�m�; 

- palapin�s – karin�s, turistin�s, cirko, pliažo palapin�s, ta�iau 
šioje pozicijoje neklasifikuojami sk�	iai-palapin�s (6601 po-
zicija);  

- kemping� �ranga – brezentiniai kibirai, vandens maišai, pripu-
	iami 	iužiniai, pagalv�s ir ratai, hamakai (kitokie, negu klasi-
fikuojami 5608 pozicijoje). 

6307 pozicija. Šioje pozicijoje klasifikuojami gatavi dirbiniai iš 
bet koki� tekstil�s medžiag�, nenurodyti kitoje labiau specifin�je XI 
skyriaus pozicijoje arba visoje nomenklat�roje.  

Šiame poskirsnyje neklasifikuojama: 
� dirbiniai iš vatos (5601 pozicija); 
� neaustin�s medžiagos tik sukarpytos kvadrato arba sta	iakam-

pio formos gabalais (pavyzdžiui, vienkartin�s paklod�s) (5603 
pozicija); 

� tinklai (5608 pozicija); 
� n�rini� ir siuvin�jim� motyvai (5804 arba 5810 pozicijos); 
� drabužiai ir j� priedai (61 arba 62 skirsniai). 
II poskirsnis – 6308 pozicija 
Klasifikuojami rinkiniai, skirti kilim�liams, gobelenams, siuvin�-

tiems dirbiniams gaminti, supakuoti � mažmeninei prekybai skirtas 
pakuotes.  

Šioje pozicijoje klasifikuojam� rinkin� b�tinai turi sudaryti bent 
vienas gabalas audinio ir verpalai, be to, gali b�ti adatos, kabliukai bei 
kiti priedai. 

6308 pozicijoje neklasifikuojamos drabuži� ar j� pried� iškar-
pos. 

III poskirsnis – 6309–6310 pozicijos. Šiame poskirsnyje klasifi-
kuojama: 

- d�v�ti drabužiai ir kiti d�v�ti dirbiniai; 
- naudoti arba nauji skudurai, virvi�, virveli�, lyn� ir tros� at-

liekos, naudoti virvi�, virveli�, lyn� ir tros� dirbiniai. 
6309 pozicija. Atsižvelgiant � 63 skirsnio 3 pastabos reikalavi-

mus šioje pozicijoje klasifikuojami tik šie dirbiniai: 
- drabužiai ir j� priedai;  
- antklod�s ir kelioniniai pledai;  
- buitiniai skalbiniai (patalyn� ir stalo skalbiniai);  
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- but� dekoravimo dirbiniai (užuolaidos ir stalties�s); 
- vis� r�ši� avalyn� ir galvos apdangalai, pagaminti iš bet koki� 

medžiag� (išskyrus asbest�), t. y. iš odos, gumos, plastiko, te-
kstil�s medžiag�, šiaud�. 

Ta�iau šioje pozicijoje neklasifikuojami dirbiniai iš 57 skirsnio 
ir 5805 pozicijos, net jeigu jie turi aiškius d�v�jimo požymius ir ten-
kina d�v�t� dirbini� supakavimo reikalavimus, taip pat 9404 pozicijo-
je klasifikuojami dirbiniai, neatsižvelgiant � j� susid�v�jim� ir supa-
kavim�.  

Visi kiti dirbiniai, pavyzdžiui, maišai, brezento dirbiniai, palapi-
n�s, kemping� �ranga, nors ir turintys aiškius d�v�jimo požymius, kla-
sifikuojami juos atitinkan	iose nauj� dirbini� pozicijose. 

6310 pozicijoje klasifikuojama: 
- tekstil�s medžiag� skudurai (�skaitant megztas ir nertas, ne-

austines medžiagas, veltin�) – tai seni tekstil�s dirbiniai, sud�-
v�ti, sutepti, supl�šyti ir mažos naujos atraižos (siuv�j�); 

- virvi�, virveli�, lyn� ir tros� atliekos – gautos ši� dirbini� ir 
j� gamini� gamybos metu; 

- senos virv�s, virvel�s, lynai, trosai bei j� sud�v�ti gaminiai. 
Šie gaminiai turi b�ti sud�v�ti, purvini, suplyš� arba mažais 

gabal�liais. Jie tinkami tik perdirbimui. 
Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- verpal� atliekos, išplaušinta žaliava (50–55 skirsniai); 
- medžiagos su mezgimo ar audimo klaidomis, netenkinan	ios 

pirmiau išd�styt� s�lyg� (turi b�ti klasifikuojamos naujas me-
džiagas atitinkan	iose pozicijose). 

 
 

Uþduotys  
 

1. Ar kilpinis rankšluostis gali b�ti klasifikuojamas 58 skirsnyje? 
2. Ar nerta suknel� su švarkeliu (tos pa�ios spalvos) gali b�ti vadi-

nama kostium�liu? 
3. Kur klasifikuojama si�ta liemen� šuniui? 
4. Kokiame skirsnyje klasifikuojamas audinys, kurio sud�tyje esanti 

medviln� sudaro 40 proc., linas – 35 proc. ir ram�s pluoštas 25 
proc.? 

5. Kur klasifikuojamas žaisliukas katei, pagamintas iš virvi�? 
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IX. AVALYNË, GALVOS APDANGALAI,  
SKËÈIAI, SKËÈIAI NUO SAULËS, LAZDOS,  

LAZDOS-SËDYNËS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JØ  
DALYS; PARUOŠTOS NAUDOTI PLUNKSNOS IR JØ  

DIRBINIAI; DIRBTINËS GËLËS; DIRBINIAI  
IŠ ÞMONIØ PLAUKØ  

(XII skyrius) 
 
 
 
 
XII skyri� sudaro 4 skirsniai (28 lentel�). 
 

28 lentel�. XII skyriaus strukt�ra 
 

64 skirsnis 65 skirsnis 66 skirsnis 67 skirsnis 
Avalyn�, getrai 
ir panaš�s dirbi-
niai; toki� dirbi-
ni� dalys 

Galvos apdan-
galai ir j� dalys 

Sk�	iai, sk�	iai 
nuo saul�s, laz-
dos, lazdos-
s�dyn�s, vyti-
niai, botagai ir 
j� dalys 

Paruoštos nau-
doti plunksnos ir 
p�kai bei dirbi-
niai iš plunksn� 
arba iš p�k�; 
dirbtin�s g�l�s; 
dirbiniai iš žmo-
ni� plauk� 

 
 

   

 
 
1. Avalynë, getrai ir panašûs dirbiniai; jø dalys  
(64 skirsnis) 
 
Šio skirsnio 6401–6405 pozicijose klasifikuojama �vairi� tip� 

avalyn� (�skaitant botus ir kaliošus), neatsižvelgiant � jos model� ir 
dyd�, individuali� paskirt�, gamybos b�d� ar medžiagas, iš kuri� ji pa-
gaminta. 
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Ta	iau 64 skirsnyje s�voka „avalyn�“ nereiškia po naudojimo iš-
metamos koj� ar avalyn�s dangos iš nepatvari� medžiag� (popieriaus, 
plastikini� apvalkal� ir kt.) be pritvirtint� pad�. Šie produktai klasifi-
kuojami pagal juos sudaran	ias medžiagas. 

Skirsnio pastabos 
1 pastaba, kurioje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirs-

nyje: 
- vienkartiniai koj� ir bat� apdangalai iš nepatvari� medžiag� be 

pritvirtint� pad� (klasifikuojami pagal medžiag�, iš kurios pagaminti, 
pavyzdžiui, popieriniai – 4818 pozicija, plastikiniai – 3926 pozicija, iš 
tekstil�s medžiag� – 6307 pozicija); 

- avalyn� iš tekstil�s medžiag� be priklijuot�, prisi�t� arba kitu 
b�du prie batvirši� pritvirtint� pad� (6111, 6115, 6209 arba 6217 po-
zicijos); 

- d�v�ta avalyn� (6309 pozicija); 
- avalyn� iš asbesto (6812 pozicija); 
- ortopedin� avalyn� (9021 pozicija);  
- žaislin� avalyn�; 	iuožimo batai su pritvirtintomis pa	i�žomis 

arba riedu	iais; antblauzdžiai arba panaš�s apsauginiai sporto reikme-
nys (95 skirsnis). 

Šiame skirsnyje neklasifikuojamos kai kurios avalyn�s išimtys 
pateiktos 29 lentel�je. 

 
29 lentel�. Avalyn�, kuri neklasifikuojama 64 skirsnyje 

 
61 ar 62 skirsnis 9021 pozicija 95 skirsnis 

Avalyn� be pad�, iš 
tekstil�s medžiag� 

Ortopedin� avalyn� Žaislin� avalyn� ir 	iuo-
žimo bateliai su pritvirtin-
tomis pa	i�žomis arba 
ratukin�mis pa	i�žomis; 
antblauzdžiai ir panašus 
apsauginis sportinis in-
ventorius 
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2 pastaba nurodo, k� reiškia s�voka „dalys“ 6406 pozicijoje. 
3 pastaba – s�vokos „guma“ ir „plastikai“ reiškia audinius bei 

kitus tekstil�s dirbinius, padengtus išoriniu gumos ar plastiko sluoks-
niu, matomu plika akimi, o „oda“ reiškia prekes, klasifikuojamas 
4107 ir 4112–4114 pozicijose. 

4 pastaba – išaiškintos s�vokos: 
„batvirši� medžiaga“ reiškia j� sudaran	i� medžiag�, užiman	i� 

didžiausi� išorinio paviršiaus plot�, o „išorinis padas“ – medžiag�, 
kurios paviršiaus plotas, besilie	iantis su žeme, yra didžiausias.  

Dar kelios s�vokos, vartojamos šiame skirsnyje:  
d�v�ta avalyn� – turi b�ti su aiškiais d�v�jimo požymiais, veža-

ma maišuose, ryšuliuose; 
ortopedin� avalyn� – 1) pagaminta pagal individualius išmata-

vimus, ne masin�s gamybos; 2) masin�s gamybos, ta	iau pateikiama 
ne poromis, o po vien�, ir taip sukonstruota, kad tikt� ir vienai, ir kitai 
p�dai (90 skirsnio 6 pastaba). 

Avalynei priskiriami tiek sandalai, kuri� batviršiai sudaryti iš pa-
pras	iausi� priderinam� juosteli�, tiek ilgaauliai batai, kuri� batviršiai 
dengia blauzdas ir šlaunis ir kurie gali tur�ti dirželius ir kt., skirtus 
batviršiams pritvirtinti prie juosmens, kad jie geriau laikyt�si. Šiame 
skirsnyje klasifikuojama: 

- plokš	iapadžiai ar aukštakulniai batai, skirti �prastiniam d�v�-
jimui kambaryje arba lauke; 

- aulinukai, pusba	iai, auliniai batai ir ilgaauliai batai; 
- �vairi� tip� sandalai, „espadril�“ (bateliai su drobiniais batvir-

šiais ir padais iš pint� augalini� medžiag�), teniso bateliai, 
kroso bateliai, pliažo šlepet�s ir kita nenuolatin� avalyn�; 

- speciali sportin� avalyn�, turinti sportin paskirt�, prie kurios 
pritvirtintos arba gali b�ti pritvirtintos vinys (startuk�), kap-
liukai, užkirtikliai, s�varžos, juostel�s ir panašios detal�s, taip 
pat 	iuožimo batai, lygum� ir kaln� slidin�jimo avalyn�, im-
tyni� batai, bokso batai ir dvira	i� sporto bateliai (1 subpozi-
cij� pastaba), ta	iau 	iuožimo bateliai su pritvirtintomis prie 
pado pa	i�žomis arba ratukin�mis pa	i�žomis ne�traukiami 
(9506 pozicija); 

- šoki� bateliai; 
- kambarin� avalyn� (pavyzdžiui, miegamojo šlepet�s); 
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- avalyn� iš vientiso medžiagos gabalo, pavyzdžiui, išlieta iš 
gumos arba plastik�, išdrožta iš vientiso medžio gabalo; 

- avalyn�, specialiai skirta apsaugai nuo naftos, tepal�, chemi-
kal� ar šal	io; 

- kaliošai ir botai, d�vimi ant kitos avalyn�s; 
- po naudojimo išmetama avalyn� su pritvirtintais padais, daž-

niausiai skirta vienkartiniam naudojimui. 
Avalyn�, klasifikuojama šiame skirsnyje, gali b�ti iš bet kurios 

medžiagos (gumos, odos, plastik�, medžio, kamštienos, tekstil�s, 
�skaitant veltin� ir neaustines medžiagas, kailio, pynimo medžiag� ir 
kt.), išskyrus asbest�, joje gali b�ti bet kurios proporcijos 71 skirsnyje 
klasifikuojam� medžiag�. 

Ta	iau šio skirsnio viduje klasifikavim� pozicijose nuo 6401 iki 
6405 lemia išorin� pad� ir batvirš� sudaranti medžiaga. 

Avalyn�s, pagamintos iš vientiso medžiagos gabalo be pritvirtint� 
pad� (pavyzdžiui, klumpi�), atveju nereikalaujama, kad b�t� atskiras 
išorinis padas; tokia avalyn� klasifikuojama atsižvelgiant � jos apatin� 
pavirši� sudaran	i� medžiag�. 

Klasifikuojant avalyn šiame skirsnyje taip pat turi b�ti atsižvel-
giama � batviršius sudaran	i� medžiag�. Batviršis yra batelio ar bato 
dalis, esanti virš pado. Ta	iau tam tikros r�šies avalyn�je su išlietais iš 
plastik� padais arba Amerikos ind�n� mokasin� tipo avalyn�je tas 
pats medžiagos gabalas yra naudojamas tiek padui, tiek visam batvir-
šiui ar jo daliai formuoti. Tod�l tampa sud�tinga nustatyti skiriam�j� 
rib� tarp išorinio pado ir batviršio. Tokiais atvejais batviršiu laikoma 
bato dalis, dengianti p�dos šonus ir virš�. Batvirši� dydis skirting� 
tip� avalyn�je yra labai �vairus – nuo dengian	i� p�d� ir vis� koj�, 
�skaitant šlaun� (pavyzdžiui, žvej� batai), iki sudaryt� iš papras	iausi� 
dirželi� ar odos juosteli� (pavyzdžiui, sandalai). Jeigu batviršis suda-
rytas iš dviej� ar daugiau medžiag�, klasifikuojama pagal j� sudaran-
	i� medžiag�, užiman	i� didžiausi� išorinio paviršiaus plot�, neatsi-
žvelgiant � aksesuarus ir sutvirtinimus, pavyzdžiui, užkulnius, apsau-
gines ar dekoratyvines juosteles ir apvadus, kitus papuošimus (pavyz-
džiui, kutus, pomponus arba galionus), sagtis, liežuvius, batraiš	i� 
kilpeli� laikiklius, batraiš	ius arba užtrauktukus. Bet kur� pamušal� 
sudaranti medžiaga nedaro �takos klasifikavimui.  

6401 pozicijoje klasifikuojama neperšlampama avalyn� su gu-
miniais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batvir-
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šiai nepritvirtinti prie pad� ir batvirši�, detal�s nesujungtos si�l�mis, 
knied�mis, vinimis, varžtais, kaiš	iais arba panašiais b�dais. 

Ši avalyn� pagaminta taip, kad apsaugot� nuo vandens ar kitoki� 
skys	i� �siskverbimo, ir apima, be kita ko, sniegba	ius, kaliošus, botus 
ir slidži� batus. 

6401 pozicijoje klasifikuojama avalyn� gali b�ti pagaminta iš da-
lies iš plastiko, iš dalies – iš gumos (pavyzdžiui, išorinis padas paga-
mintas iš gumos, o batviršis – iš tekstil�s, išorin�je pus�je padengtos 
matoma plastiko danga). 

6402 pozicijoje klasifikuojama avalyn� su išoriniais padais ir 
batviršiais iš plastiko arba gumos (kita, negu 6401 pozicijoje). Šioje 
pozicijoje klasifikuojama avalyn� gali b�ti pagaminta iš dalies iš plas-
tiko, iš dalies – iš gumos (pavyzdžiui, išorinis padas pagamintas iš 
gumos, o batviršis – iš tekstil�s, išorin�je pus�je padengtos matoma 
plastiko danga). Šioje pozicijoje klasifikuojama: 

- slidin�jimo batai, pagaminti iš tarpusavyje sujungt� atskirai 
išliet� dali�; 

- šlepet�s ir šliur�s be užkulni�, kuri� batviršiai pagaminti arba 
iš vieno gabalo, arba iš gabal�, sujungt� kitaip, negu dygs-
niuojant, ir (pridygsniuoti) prie išorinio pado; 

- sandalai, sudaryti iš juosteli� per kelt� ir užkulnio arba kulno 
juosteli�, pritvirtint� prie išorinio pado bet kokiu b�du; 

- avalyn� su batvirši� dirželiais arba juostel�mis, kaiš	iais, pri-
tvirtintais prie pado; 

- klump�s be užkulni�, kuri� batviršiai pagaminti iš vieno gaba-
lo, paprastai pritvirtinti prie pado arba platformos knied�mis; 

- vandeniui neatspari avalyn�, pagaminta iš vieno gabalo (pa-
vyzdžiui, vonios šlepet�s). 

6403 pozicijoje klasifikuojama avalyn� su išoriniais padais iš 
gumos, plastik�, odos arba kompozicin�s odos ir su odiniais batvir-
šiais. 

6404 pozicijoje klasifikuojama avalyn� su išoriniais padais iš 
gumos, plastik�, odos arba kompozicin�s odos ir su batviršiais iš te-
kstil�s medžiag�. 

6405 pozicijoje klasifikuojama kita avalyn�, nepamin�ta ankstes-
n�se pozicijose. 
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Šioje pozicijoje klasifikuojama avalyn�, kurios batviršiai ir išori-
nis padas yra pagaminti iš medžiag� arba medžiag� derini�, nepami-
n�t� 6401–6404 pozicijose:  

- avalyn� su išoriniais padais iš gumos arba plastiko ir batvir-
šiais, pagamintais iš kitoki� medžiag�, negu guma, plastikas, 
oda arba tekstil� (kailio, kompozicin�s odos); 

- avalyn� su išoriniais padais iš odos arba kompozicin�s odos ir 
batviršiais iš kit� medžiag�, negu oda ir tekstil� (plastik�, kai-
lio, kompozicin�s odos); 

- avalyn� su išoriniais padais iš medienos, kamš	io, kartono, 
kailio, tekstil�s medžiagos, veltinio, neaustini� medžiag�, li-
noleumo, rafijos, šiaud�, ši�ruokli� ir t. t.; tokios avalyn�s 
batviršiai gali b�ti iš bet koki� medžiag�. 

30 lentel�je pateikti avalyn�s klasifikavimo pavyzdžiai. 
 

30 lentel�. Avalyn�s klasifikavimo pavyzdžiai 
 

6401  
pozicija 

6402  
pozicija 

6403  
pozicija 

6404  
pozicija 

6405  
pozicija 

  
 

 
Reikia atkreipti d�mes�, kad išpjovos bato priekin�je dalyje tokius 

batelius leidžia klasifikuoti kaip basutes, o jei n�ra išpjov� – kaip ba-
telius. 

6406 pozicijoje klasifikuojama: 
- avalyn�s dalys (�skaitant batviršius, pritvirtintus arba nepri-

tvirtintus prie pad�); 
- išimami vidpadžiai;  
- pakuln�s ir panaš�s dirbiniai;  
- getrai;  
- antblauzdžiai ir panaš�s dirbiniai bei j� dalys.  
Bendra avalyn�s klasifikavimo schema pateikta 31 lentel�je. 
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31 lentel�. Avalyn�s klasifikavimo schema 
 

IŠORINIS  
PADAS 

BATVIRŠIO  
MEDŽIAGA 

KN 
POZICIJA 

Plastikas arba guma Plastikas arba guma 6402 
 Oda 6403 
 Tekstil� (audinys, megzta medžia-

ga, veltinys, neaustin� medžiaga) 
6404 

 Kailis, kompozicin� oda, 
kartonas, mediena, 
pintos medžiagos 

6405 

Oda arba kompozi-
cin� oda 

Oda 6403 

 Tekstil� (audinys, megzta medžia-
ga, veltinys, neaustin� medžiaga), 

6404 

 Plastikas, guma, kailis, 
kompozicin� oda, 
kartonas, mediena, 
pintos medžiagos 

6405 

Mediena, kamštis, 
kartonas, kailis, 
tekstil� (audinys, 
megzta medžiaga, 
veltinys, neaustin� 
medžiaga), 
linoleumas, 
pynimas ir t. t. 
(išskyrus plastik�, 
gum�, od�, kompo-
zicin od�) 

Plastikas, guma, oda, 
tekstil� (audinys, megzta medžiaga, 
veltinys, neaustin� medžiaga), 
kailis, kompozicin� oda, 
kartonas, mediena, 
pintos medžiagos ir t. t. 

6405 

 
 
2. Galvos apdangalai ir jø dalys (65 skirsnis) 
 
Išskyrus toliau nurodytus dirbinius, šiame skirsnyje klasifikuo-

jami skryb�li� pusgaminiai, skryb�li� formos, skryb�li� korpusai ir 
gaubtai, vis� r�ši� skryb�l�s ir kiti galvos apdangalai, neatsižvelgiant � 
medžiag�, iš kurios jie yra pagaminti, ir paskirt� (kasdieniam d�v�ji-
mui, teatrui, maskavimuisi, apsaugai ir t. t.). �ia taip pat klasifikuoja-
mi plauk� tinkleliai iš bet kokios medžiagos (6505 pozicija) ir kai ku-
rie galvos apdangal� priedai. 
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65 skirsnyje klasifikuojamos skryb�l�s ir kiti galvos apdangalai 
gali tur�ti �vairi� r�ši� apdail� iš bet kokios medžiagos, taip pat apdai-
l� iš medžiag�, klasifikuojam� 71 skirsnyje. 

Šio skirsnio 6506 pozicijoje („šiukšliad�ž�je“) klasifikuojami visi 
galvos apdangalai, neklasifikuojami ankstesn�se pozicijose arba 63, 
68 ar 95 skirsniuose. �ia klasifikuojama: 

- apsauginiai galvos apdangalai (pavyzdžiui, skirti sportui, ar-
mijos ar ugniagesi� šalmai, motociklinink�, šachtinink� ar 
statybinink� šalmai) su apsauginiais pošalmiais, ar tam tikrais 
atvejais ir su mikrofonais, ir ausin�mis, arba be nieko; 

- skryb�l�s ir galvos apdangalai iš gumos ar plastiko (pavyz-
džiui, maudymosi kepurait�s, gobtuvai); 

- skryb�l�s ir galvos apdangalai iš odos ar kombinuotos odos; 
- skryb�l�s ir galvos apdangalai iš kailio ar dirbtinio kailio; 
- skryb�l�s ir galvos apdangalai iš plunksn� ar dirbtini� g�li�; 
- skryb�l�s ir galvos apdangalai iš metalo. 
Šiame skirsnyje neklasifikuojama (1 pastaba): 
- galvos apdangalai gyv�nams (4201 pozicija); 
- skraist�s, šalikai, mantijos, šydai ir panašiai (6117 arba 6214 

pozicija); 
- d�v�ti galvos apdangalai, pristatomi urmu maišuose, ryšuliuo-

se ar kituose urminiuose �pakavimuose (6309 pozicija); 
- perukai ir panašiai (6704 pozicija); 
- galvos apdangalai iš asbesto (6812 pozicija); 
- l�li� skryb�lait�s, kitokios žaislin�s skryb�l�s ar karnavalo 

reikmenys (95 skirsnis); 
- �vair�s dirbiniai, naudojami skryb�l�ms papuošti (sagtel�s, 

ženkleliai, emblemos, dirbtin�s g�l�s ir t. t.), kai jie n�ra gal-
vos apdangalo elementas (atitinkamos pozicijos). 

 
 

3. Skëèiai, skëèiai nuo saulës, lazdos, lazdos- 
sëdynës, vytiniai, botagai ir jø dalys (66 skirsnis) 
 
Šio skirsnio 6601 pozicijoje klasifikuojami vis� r�ši� sk�	iai ir 

sk�	iai nuo saul�s (pavyzdžiui, „apeiginiai“ sk�	iai, sk�	iai-palapin�s, 
sk�	iai-lazdos, sk�	iai-lazdos-s�dyn�s, sk�	iai turgaviet�ms, sodui ir 
pan.), neatsižvelgiant � medžiagas, iš kuri� pagaminti �vair�s kompo-
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nentai (pavyzdžiui, dekoratyviniai elementai ir apdaila). Be to, d�klai 
gali b�ti pagaminti iš bet kokio tekstil�s ar polimerinio audinio, popie-
riaus ir t. t., taip pat jie gali b�ti išsiuvin�ti, papuošti n�riniais ar ki-
taip. 

Sk�	iai-lazdos – tai sk�	iai su kietu d�klu, kuris gaminiui suteikia 
lazdos išvaizd�. 

Sk�	iai-palapin�s yra labai dideli sk�	iai, iš didelio ploto audinio, 
kuris sudaro šeš�l� ir gali b�ti tvirtinamas prie žem�s (pavyzdžiui, 
kabliais, kaip turistin�s palapin�s, arba sm�lio kišen�mis vidin�je pu-
s�je). 

Sk�	i� kotai (lazdos) yra paprastai iš medžio, nendri�, plastiko ar 
metalo. Rankenos gali b�ti pagamintos iš tos pa	ios medžiagos kaip ir 
kotai (lazdos) arba ištisai ar iš dalies iš brangi�j� metal� ar su brangi�-
j� metal�, dramblio kaulo, rago, kaulo, gintaro, v�žlio kiauto, perlo 
kriaukl�s ir pan. danga, taip pat inkrustuotos brangakmeniais ir pus-
brangiais akmenimis (nat�raliais, dirbtiniais ar rekonstruotais) ir t. t. 
Rankenos taip pat gali b�ti aptrauktos oda ar kita medžiaga arba pa-
puoštos kutais ir dirželiais su spurgais. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama (1 pastaba): 
- lazdos-matuokl�s ir panaš�s dirbiniai (9017 pozicija); 
- lazdos-šaunamieji ginklai, lazdos-kardai ir panaš�s dirbiniai 

(93 skirsnis); 
- prek�s, klasifikuojamos 95 skirsnyje; 
- sk�	i� �mautai, pateikiami arba nepateikiami kartu, ta	iau ne-

pritvirtinti prie gamini� (jie klasifikuojami pagal medžiag�); 
- pliažin�s palapin�s, ne sk�	io ar sk�	io-palapin�s tipo (6306 

pozicija); 
- ramentai ir atramin�s lazdos (9021 pozicija). 
6602 pozicijoje klasifikuojamos lazdos, nendrin�s lazdos, vyti-

n�s (taip pat ir rykšt�s), botagai ir panaš�s dirbiniai, neatsižvelgiant � 
medžiag�, iš kurios jie yra pagaminti. 

Lazdos, lazdos-s�dyn�s (su rankena, sukonstruota taip, kad j� at-
lenkus, suformuojama s�dyn�), lazdos, specialiai pritaikytos invali-
dams, skaut� lazdos, piemen� lazdos. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojamos vis� r�ši� vytin�s, pa-
prastai sudarytos iš koto ir rykšt�s, botagai iš koto ir trumpos odin�s 
kilpos vietoje rykšt�s. 

6602 pozicijoje neklasifikuojama: 
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- lazdos-matuokl�s (9017 pozicija); 
- ramentai ir atramin�s lazdos (9021 pozicija); 
- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje (pavyzdžiui, golfo, ledo 

ritulio, slidin�jimo lazdos, alpinist� ledkir	iai). 
 
 
4. Paruoštos naudoti plunksnos ir pûkai bei  
dirbiniai iš plunksnø arba iš pûkø; dirbtinës  
gëlës; dirbiniai iš þmoniø plaukø (67 skirsnis) 
 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- filtravimo audinys iš žmoni� plauk� (5911 pozicija); 
- g�l�ti raštai iš n�rini�, siuvin�jim� arba iš kit� tekstil�s medžia-

g� (XI skyrius); 
- avalyn� (64 skyrius); 
- galvos apdangalai ir plauk� tinkleliai (65 skirsnis); 
- žaislai, sporto reikmenys ir karnavaliniai dirbiniai (95 skirsnis); 
- plunksnin�s dulki� šluost�s, p�ku	iai ir sietai iš plauk� (96 

skirsnis). 
6701 pozicijoje klasifikuojama: 
- paukš	i� odos ir kitos dalys su plunksnomis ir p�kais, plunks-

nos ir p�kai bei plunksn� dalys, kurios dar n�ra išbaigti dirbi-
niai, ta	iau jau buvo paruošti gamybai, bet nepaprasto valymo, 
dezinfekcijos ar konservavimo b�du, pavyzdžiui, gali b�ti bal-
tinti, dažyti, garbanoti ar subanguoti; 

- dirbiniai, pagaminti iš odos ar kit� panaši� dali� su plunks-
nomis ar p�kais, dirbiniai iš plunksn� ir p�k� ar plunksn� da-
li�, net jeigu plunksnos, p�kai ir t. t. yra neišdirbti, išskyrus 
dirbinius iš sparn� plunksn� ir plunksn� kot�;  

- atskiros plunksnos, kuri� kotai surišami ar sutvirtinami, kad 
b�t� galima panaudoti, pavyzdžiui, moterišk� skryb�lai	i� 
gamyboje; 

- plunksnos, suformuotos � puokšteles, ir plunksnos ar p�kai, 
priklijuoti ar pritvirtinti prie tekstil�s medžiagos ar kito pa-
grindo; 

- apsiuvai, pagaminti iš paukš	i�, j� dali�, iš plunksn� ar p�k�, 
naudojami skryb�l�ms, boa, apykakl�ms, kepur�ms ar kitoms 
papuošal� detal�ms ar drabuži� aksesuarams; 
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- v�duokl�s iš dekoratyvini� plunksn�, su r�meliais iš bet ko-
kios medžiagos, ta	iau, v�duokl�s su r�meliais iš brangi�j� 
metal� yra klasifikuojamos 7113 pozicijoje. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama (2 pastaba): 
- dirbiniai, kuriuose plunksnos arba p�kai panaudoti tik jiems 

užpildyti arba prikimšti (pavyzdžiui, patalyn�, klasifikuojama 
9404 pozicijoje); 

- papuošal� detal�s ir drabuži� aksesuarai, kuriuose plunksnos 
ar p�kai yra ne daugiau nei užpildas ar kamšalas; 

- dirbtin�s g�l�s, baigti gaminti dirbiniai, klasifikuojami 6702 
pozicijoje; 

- avalyn� iš plunksn� ar p�k� (64 skirsnis); 
- galvos apdangalai iš plunksn� ar p�k� (65 skirsnis); 
- dirbiniai, nurodyti 95 skirsnyje (pavyzdžiui, badmintono vo-

lanai, plunksnin�s str�l�s ar pl�d�s); 
- išdirbtos sparn� plunksnos ar plunksn� kotai (pavyzdžiui, 

dant� krapštukai, 9601 pozicija), plunksnin�s dulki� šluotel�s 
(9603 pozicija), taip pat p�ku	iai pudrai, p�k� dirbiniai, nau-
dojami kosmetikoje ir sanitariniais tikslais (9616 pozicija); 

- kolekciniai gaminiai (9705 pozicija). 
6702 pozicijoje klasifikuojama: 
- dirbtin�s g�l�s, lapija ir vaisiai, formos, kuri primena nat�ra-

lius produktus, pagaminti, jungiant �vairias dalis (rišimo, kli-
javimo, �statymo viena � kit� ar bet kuriuo kitu panašiu b�du), 
šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami dirbiniai, vaizduojantys 
tradicines g�les, lapij� ar vaisius, atlikti pagal dirbtini� g�li� 
technologij� ir t. t.; 

- dirbtini� g�li�, lapijos ar vaisi� dalys (pavyzdžiui, piestel�s, 
kuokeliai, žiedlapiai, stiebai, lapai, pumpurai); 

- dirbiniai, pagaminti iš dirbtini� g�li�, lapijos ar vaisi� (pavyz-
džiui, puokšt�s, girliandos, vainikai, augalai) ir kiti dirbiniai, 
naudojami kaip dekoratyvios detal�s ar kaip ornamentai, pa-
daryti jungiant dirbtines g�les, lapij� ar vaisius. 

Šiai pozicijai priskiriamos dirbtin�s g�l�s, lapija ar vaisiai, su-
jungti žiogeliu ar kita nedidele tvirtinimo priemone. 

6702 pozicijoje klasifikuojami dirbiniai daugiausia naudojami 
dekoravimui (pavyzdžiui, namuose, bažny	iose) ar kaip skryb�li�, 
papuošal� ir t. t. ornamentai. 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

190

Išskyrus išvardytas išimtis, šie dirbiniai gali b�ti pagaminti iš te-
kstil�s medžiag�, fetro, popieriaus, plastiko, gumos, odos, metalin�s 
folijos, plunksn�, kriaukli� ir kit� gyv�nini� medžiag� (pavyzdžiui, 
dirbtin� lapija iš j�ros gyv�n� hidrozojos ir briozojos minkšt� k�n� 
liekan�, kurios yra specialiai paruošiamos ir nudažomos) ir t. t. Visi 
šie dirbiniai klasifikuojami 6702 pozicijoje pagal j� išbaigimo lyg�, 
bet tik tuo atveju, jei atitinka visus anks	iau min�tus reikalavimus. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama (3 pastaba): 
- tikros g�l�s ir lapija iš 0603 ar 0604 pozicijos (pavyzdžiui, da-

žytos, pasidabruotos ar paauksuotos); 
- galvos apdangalai iš dirbtini� g�li� ir lapijos (65 skirsnis); 
- dirbiniai iš stiklo (70 skirsnis); 
- dirbtin�s g�l�s, lapija ar vaisiai iš fajanso, akmens, metalo, 

medienos ir t. t., vientisai pagaminti formavimo, liejimo, rai-
žymo, štampavimo ar kitu b�du, ar sudaryti iš dali�, sujungt� 
ne pynimu, klijavimu, �statymu viena � kita ar panašiu b�du; 

- viela, tiesiog supjaustyta tam tikro ilgio gabalais ir aptraukta 
tekstil�s medžiaga, popieriumi ir pan., naudojama dirbtin�ms 
g�l�ms ir t. t. stiebams gaminti (XV skyrius); 

- dirbiniai, aiškiai priskirtini žaislams ar karnavaliniams reik-
menims (95 skirsnis). 

6703 pozicijoje klasifikuojami žmoni� plaukai, kurie buvo sušu-
kuoti ar kitaip apdoroti (pavyzdžiui, suploninti, išbalinti, nudažyti, 
subanguoti ar sugarbanoti), dirbini� iš žmoni� plauk� gamybai (pa-
vyzdžiui, peruk�, garban� ir netikr� kas�) ar kitais tikslais. 

S�voka „sušukuoti“ reiškia plaukus, kuri� atskiros sruogos buvo 
sud�stytos taip, kad šaknys ir galai sutapt�, su�mus kartu. Žmoni� 
plaukai, kurie buvo papras	iausiai išplauti, sušukuoti ir sur�šiuoti pa-
gal ilg� (bet nebuvo sud�styti taip, kad šaknys ir galai atitinkamai su-
tapt�, su�mus kartu) ir žmoni� plauk� atliekos klasifikuojami 0501 
pozicijoje. 

Šioje pozicijoje klasifikuojama vilna, kit� gyvuli� plaukai (pa-
vyzdžiui, jako, angoros ar Tibeto ožk� plaukai) ir kitokios tekstil�s 
medžiagos (pavyzdžiui, dirbtiniai pluoštai), paruoštos peruk� ir pana-
šiai bei l�li� plaukams gaminti. Gaminiams, paruoštiems min�tiems 
tikslams, priklauso: 

- gaminiai, sudaryti iš dviej� gij� (paprastai vilnos ar kit� gyvu-
li� plauk�), kurios supintos taip, kad atrodo kaip kasa;  
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- subanguotos (sugarbanotos) tekstil�s pluošt� gijos, supakuo-
tos � mažus ryšelius po 14–15 m ir sverian	ios apie 500 g; 

- „ataudai“, sudaryti iš dirbtini� pluošt�, nudažyt� mas�je ir su-
lenkt� perpus � ryšuliukus, surištus per sulenktus galus, su-
formuoja mašinin kas�, kurios plotis yra apie 2 mm. Šie „at-
audai“ iš šono atrodo es� su kutais. 

Vilna, kit� gyvuli� plaukai ar kitokie tekstil�s pluoštai mas�je, 
pakul� pavidalu ar paruošti verpimui, klasifikuojami XI skyriuje. 

6704 pozicijoje klasifikuojami vis� r�ši� plauk� gaminiai iš 
žmoni� ar gyv�n� plauk�, taip pat iš tekstil�s medžiag�. Šiems gami-
niams priklauso perukai, barzdos, antakiai ir blakstienos, kasos, gar-
banos, šinjonai, �sai ir panašiai. Tai paprastai didelio meistriškumo 
gaminiai, skirti arba asmeniniam naudojimui, arba profesionalams 
(pavyzdžiui, teatro perukai). 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- l�li� perukai (9503 pozicija); 
- karnavaliniai reikmenys, paprastai iš prastesni� medžiag� ir 

blogesn�s pagaminimo kokyb�s (9505 pozicija); 
- filtravimo audiniai, klasifikuojami 5911 pozicijoje; 
- plauk� tinkleliai (6505 pozicija); 
- rankiniai sietai iš plauk� (9604 pozicija). 
 
 
 
Uþduotys  
 

1. Kokia pastaba vadovaujantis ir kur suklasifikuosite vienkartinius 
bat� apdangalus iš polietileno? 

2. Kur klasifikuojama d�v�ta avalyn�? 
3. Kur klasifikuojamos l�li� skryb�lait�s? 
4. Ar lazdos-matuokl�s gali b�ti klasifikuojamos 66 skirsnyje? 
5. Kur klasifikuojama stiklin� g�l�? 
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X. GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BÛDU  
IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA  

PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI,  
METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU  

METALU, BEI JØ DIRBINIAI; DIRBTINË  
BIÞUTERIJA; MONETOS  
(XIV skyrius, 71 skirsnis) 

 
 
 
Š� skirsn� sudaro 3 poskirsniai (32 lentel�). 
 

32 lentel�. 71 skirsnio strukt�ra 
 

I poskirsnis II poskirsnis III poskirsnis 
7101 Perlai 7106 Sidabras 7113 Bižuterija 

7102 Deimantai 7108 Auksas 7114 Au ir Ag  
dirbiniai 

7103–7105  
Brangakmeniai 

7112 Tauri�j� metal� 
atliekos ir laužas 

7117 Dirbtin� bižute-
rija  

7118 Monetos 

 
  

 
71 skirsnyje  klasifikuojami taurieji metalai arba metalai, plaki-

ruoti tauriaisiais metalais, gamtiniai ir dirbtiniu b�du išauginti perlai, 
brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, bižuterija ir monetos. 

Š� skirsn� sudaro 11 pastab�: 
1 pastaba nurodo 71 skirsnio pirmenybes prieš kitus KN skirs-

nius; 
2 pastaba nurodo, kad 7113–7116 pozicijose neklasifikuojami 

dirbiniai, kuri� sud�tyje esantis taurusis metalas arba metalai, plaki-
ruoti tauriuoju metalu, sudaro tik nedidel dal�, pavyzdžiui, smulk�s 
priedai ar smulk�s papuošimai (monogramos, antgaliai, apvadai); 
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3 pastaba – tipiška beveik visiems skirsniams – kai nurodoma, 
kas neklasifikuojama; 

4 pastaba – s�voka „taurusis metalas“ – reiškia auks�, sidabr� ir 
platin�; „Platina“  reiškia platin�, irid�, osm�, palad�, rod� ir ruten�; 

5 pastaba, kurioje  nurodoma, kaip turi b�ti klasifikuojami tau-
ri�j� metal� lydiniai, kuri� sud�tyje yra vienas ar keli taurieji metalai: 

- platinos lydinys, kai yra 2 proc. platinos; 
- aukso lydinys, kai lydinio sud�tyje auksas sudaro daugiau 

kaip 2 proc., bet n�ra platinos ar jos yra mažiau kaip 2 proc.; 
- sidabro lydiniai, kai lydinio sud�tyje esantis sidabras sudaro 

daugiau kaip 2 proc. mas�s, bet n�ra platinos ar aukso ar j� 
yra mažiau kaip 2 proc.; 

- galiausiai netauri�j� metal�, klasifikuojam� XV skyriuje, ly-
diniai, jei j� sud�tyje esantys taurieji metalai sudaro mažiau 
kaip 2 proc. 

Pavyzdžiai: 
� lydinys, kurio sud�tyje yra 6 proc. paladžio, 1 proc. aukso, 1 

proc. sidabro ir 93 proc. nikelio, klasifikuojamas kaip platinos 
lydinys (nes s�voka „platina“ apima ir palad�); 

� lydinys, kurio sud�tyje yra 3 proc. aukso ir 97 proc. sidabro, 
klasifikuojamas kaip aukso lydinys; 

� lydinys, kurio sud�tyje yra 1,5 proc. platinos, 1,5 proc. aukso, 
1,5 proc. sidabro, 25,5 proc. plieno ir 70 proc. vario, klasifi-
kuojamas kaip vario lydinys. 

Jei žinoma lydinio sud�tis, lengva nustatyti šio lydinio klasifika-
vim�. Ta	iau tiksliai nustatyti lydinio procentin sud�t� yra labai sud�-
tingas uždavinys.  

7 pastaba išaiškina s�vok� „metalai, plakiruoti tauriaisiais meta-
lais“. Plakiravimas reiškia plono tauriojo metalo sluoksn�, pritvirtina-
m� mechaniniu b�du: karštai valcuojant, virinant arba lydant. B�tina 
atskirti plakiravim� nuo padengimo tauriaisiais metalais. Padengimas 
atliekamas elektroliz�s arba galvaniniu b�du. Netaurieji metalai, pa-
dengti auksu ar sidabru, neklasifikuojami 71 skirsnyje.  

9 pastaba išaiškina, k� reiškia s�voka „bižuterija“: 
(a) papuošalai – žiedai, apyrank�s, v�riniai, sag�s, auskarai, kulo-

nai ir t. t.; 
(b) asmenin�s paskirties dirbiniai – portsigarai, pudrin�s, vaist� 

d�žut�s. 
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11 pastaba – s�voka „dirbtin� bižuterija“ – 9 pastabos (a) punkte 
apibr�žta bižuterija. Tai dirbiniai iš plastiko, stiklo, gintaro, medžio, 
netauriojo metalo, padengto arba nepadengto tauriuoju metalu.  

S�voka „brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys“ netaikoma jo-
kiai medžiagai, nurodytai 96 skirsnio 2 pastabos (b) punkte. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
1. 7101–7104 pozicijose klasifikuojami gamtiniai arba dirbtiniu 

b�du išauginti perlai, deimantai ir kiti brangakmeniai ar pusb-
rangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti), ne-
apdoroti arba apdoroti, ta	iau nesuverti, neaptaisyti ar ne�tvir-
tinti. 7105 pozicijoje – gamtini� arba sintetini� brangakmeni� 
dulk�s ir milteliai. 

2. 7106–7111 pozicijose klasifikuojami taurieji metalai ir meta-
lai, plakiruoti tauriaisiais metalais, neapdoroti, pusiau apdoroti 
arba milteli� pavidalo. 7112 pozicijoje – tauri�j� metal� atlie-
kos ir laužas, kurie naudojami tauriesiems metalams išgauti. 

3. Dirbiniai iš perl�, brangakmeni�, pusbrangi� akmen�, tauri�j� 
metal� arba metal�, plakiruot� tauriaisiais metalais, klasifi-
kuojami 7113–7116 pozicijose. 

4. Vadovaujantis šio skirsnio 11 pastaba, 7117 pozicijoje klasifi-
kuojama dirbtin� bižuterija. 

5. 7118 pozicijoje klasifikuojamos monetos, išskyrus kolekcines 
monetas (9705 pozicija). 

Brangakmeni� ir pusbrangi� akmen�, klasifikuojam� 71 skirsny-
je, s�rašas pateiktas 3 priede. 

 
 
 

Uþduotys  
 

1. Kur klasifikuojama dekoratyvin� statul�l�, pagaminta iš lydinio, 
kurio sud�tyje esantis sidabras sudaro 5 proc., geležis – 45 proc. 
ir nikelis – 50 proc.? 

2. Suklasifikuokite odin� rankin�, puošt� sidabro monograma. 
3. Kur klasifikuojami gintariniai karoliai? 
4. Suklasifikuokite v�rin� iš dirbtiniu b�du išaugint� perl�. 
5. Kur klasifikuojama maža sidabrin� vaist� d�žut�? 
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XI. NETAURIEJI METALAI IR NETAURIØJØ  
METALØ GAMINIAI  

(XV skyrius) 
 
 
 
XV skyriuje  klasifikuojami tik netaurieji metalai ir j� dirbiniai 

(33 lentel�). 
 
 

33 lentel�. XV skyriaus strukt�ra 
 

72 ir 73 skirsniai 74–81 skirsniai 82 ir 83 skirsniai 
Juodieji metalai 

(geležis ir plienas) 
Spalvotieji metalai 

ir dirbiniai iš j� 
Dirbiniai iš 

netauri�j� metal� 

   
 
 
1. XV skyriaus pastabos 
 
Pamin�sime XV skyriaus pastabas, � kurias reik�t� atkreipti d�-

mes�. 
1 pastaba. Joje nurodomos prek�s neklasifikuojamos šiame sky-

riuje; 
2 pastaba. Ši pastaba yra labai svarbi, tod�l  pateikiama išsamiai: 
„Visoje nomenklat�roje s�voka „bendrosios paskirties dalys“ 

reiškia: 
(a) dirbinius, klasifikuojamus 7307, 7312, 7315, 7317 arba 7318 

pozicijose, ir panašius dirbinius iš kit� netauri�j� metal�; 
(b) spyruokles ir lingi� plokštes iš netauri�j� metal�, išskyrus 

laikrodži� spyruokles (9114 pozicija); ir 
(c) dirbinius, klasifikuojamus 8301, 8302, 8308 arba 8310 pozici-

jose, taip pat r�mus ir veidrodžius iš netauri�j� metal�, klasifikuoja-
mus 8306 pozicijoje.“  
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Patys pirmieji pastabos žodžiai reiškia, kad ši s�voka „bendrosios 
paskirties dalys“ taikoma visoje nomenklat�roje, t. y. s�voka, pamin�-
ta kit� skirsni� pastabose, reiškia tik min�tus XV skyriaus 2 pastaboje 
gaminius.  

Pirmiausia reikia �sigilinti � išvardyt� dirbini� savybes. Tod�l nu-
rodysime konkre	ias prekes, pamin�tas 2 pastaboje. 

2 pastabos (a) punkte pamin�ta: 
� 7307 pozicijoje – vamzdži� jungtys, movos ir alk�n�s iš juo-

d�j� metal�;  
� 7312 pozicijoje – suvyta viela, lynai ir kabeliai iš juod�j� me-

tal�, be izoliacijos;  
� 7315 pozicijoje – grandin�s ir j� dalys iš juod�j� metal�;  
� 7317 pozicijoje – vinys, smeigtukai, braižybos smeigtukai, 

s�varžos ir panaš�s gaminiai iš juod�j� metal�;  
� 7318 pozicijoje – sraigtai, varžtai, veržl�s, medsraig	iai, knie-

d�s, pleištai, kaiš	iai ir panaš�s dirbiniai iš juod�j� metal� (*). 
Reikia pažym�ti, kad analogiški gaminiai iš spalvot�j� metal�, 

plastik� irgi laikytini bendrosios paskirties dalimis.  
2 pastabos (b) punkte pamin�tos spyruokl�s, ling�s ir lingi� 

plokšt�s iš netauri�j� metal�, klasifikuojamos 7320 pozicijoje. Tuo 
tarpu laikrodži� spyruokl�s klasifikuojamos kaip laikrodži� dalys, 
priskiriamos 9114 pozicijai. 

2 pastabos (c) punkte pamin�ti dirbiniai klasifikuojami: 
� 8301 pozicijoje – pakabinamos ir �leidžiamos spynos;  
� 8302 pozicijoje – bald�, dur� aptaisai, tvirtinimo detal�s, �tai-

sai, skryb�li� kabyklos, vagiai ir pan.;  
� 8308 pozicijoje – drabuži�, avalyn�s, tent�, rankini� s�sagos, 

r�min�s konstrukcijos, s�sagos su sagtimis, kabliukai, �sel�s, 
karoliukai ir blizgu	iai; 

� 8310 pozicijoje – lentel�s su ženklais, numeriais arba raide;  
� taip pat r�mai ir veidrodžiai, klasifikuojami 8306 pozicijoje. 
Pateiksime kelis šios pastabos taikymo pavyzdžius: 
- lakštin�s ling�s, naudojamos autotransporto priemon�se kaip 

amortizatoriai, klasifikuojamos KN 7320 10 subpozicijoje, o 
ne 8708 80 subpozicijoje, kur klasifikuojami amortizatoriai; 

- varin�s grandin�l�s šviestuvams pakabinti klasifikuojamos 
7419 10 subpozicijoje, o ne 9405 99 subpozicijoje, kur klasi-
fikuojamos šviestuv� atsargin�s dalys; 
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- varžtai ir poveržl�s iš aliuminio buitin�ms skalbimo maši-
noms klasifikuojamos 7616 10 subpozicijoje, o ne 8450 90 
subpozicijoje, kur klasifikuojamos atsargin�s skalbimo maši-
n� dalys.  

3 pastaba. „Netaurieji metalai“ reiškia gelež� ir plien� (juoduo-
sius metalus), var�, nikel�, aliumin�, švin�, cink�, alav�, volfram�, mo-
libden�, tantal�, magn�, kobalt�, bismut�, kadm�, titan�, cirkon�, stib�, 
mangan�, beril�, chrom�, german�, vanad�, gal�, hafn�, ind�, niob�, ren� 
ir tal�.  

4 pastaba. „Kermetai“ reiškia produktus, sudarytus iš mikros-
kopinio heterogeninio metalo elemento ir keramikos elemento jungi-
nio (taip pat sukepinti metal� karbidai su metalu). 

5 pastaba. Lydini� klasifikacija: 
(a) pagal metal�, kurio mas� dominuoja bet kurio kito metalo at-

žvilgiu; 
(b) jei yra metalas ir ne metalas – lydinys klasifikuojamas šiame 

skyriuje, jei metal� bendra mas� ne mažesn� už kit� element� bendr� 
mas; 

(c) lydiniai reiškia sukepintus metalo milteli� mišinius, gautus su-
lydymo b�du. 

Pateiksime kelis pavyzdžius, kaip reikia klasifikuoti lydinius: 
- lydinys, kurio sud�tyje geležis sudaro 60 proc. ir varis 40 

proc., turi b�ti klasifikuojamas 72 skirsnyje; 
- lydinys, kurio sud�tyje geležis sudaro 40 proc., varis 42 proc. 

ir nikelis 18 proc., turi b�ti klasifikuojamas 74 skirsnyje; 
- lydinys, kurio sud�tyje aliuminis sudaro 53 proc., siera 20 

proc., fosforas 10 proc. ir silicio dioksidas 17 proc., turi b�ti 
klasifikuojamas 76 skirsnyje; 

- lydinys, kurio sud�tyje cinkas sudaro 35 proc., siera 40 proc., 
fosforas 15 proc. ir silicio dioksidas 10 proc., turi b�ti klasifi-
kuojamas 3824 pozicijoje. 

7 pastaba aiškina sud�tini� gamini� klasifikavim�. Reikia pa-
br�žti, kad: 

� geležis ir plienas turi b�ti laikomi vienu ir tuo pa	iu metalu; 
� lydinys laikomas sudarytu vien tik iš metalo, kurio lydiniams 

jis priskiriamas vadovaujantis 5 pastabos nuostatomis; 
� kermetas, klasifikuojamas 8113 pozicijoje, laikomas vienu ne-

tauriuoju metalu.  
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2. Geleþis ir plienas (juodieji metalai) (72 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamos geležies ir plieno pirmin�s for-

mos bei pusgaminiai, kurie gaunami tiesiogiai iš pirmini� form� (34 
lentel�):  

 
34 lentel�. 72 skirsnio strukt�ra 

 
I poskirsnis II poskirsnis III poskirsnis IV poskirsnis 

Pirmin�s 
formos 

Pusgaminiai iš 
geležies ar nele-
giruoto plieno 

Pusgaminiai iš 
ner�dijan	io 

plieno 

Pusgaminiai iš 
ner�dijan	io 

plieno 
7201–7205 7206–7217 7218–7223 7224–7229 

 
Produktai, pagaminti iš juod�j� metal� tolesniu apdorojimu, kla-

sifikuojami 73 skirsnyje. 
Šio skirsnio 1 pastaboje pateiktas s�vok� „ketus“, „veidrodinis 

ketus“, „ferolydiniai“, „plienas“, „ner�dijantis plienas“, „kit� r�ši� 
legiruotasis plienas“, „geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti perly-
dyti“, „granul�s“, „pusgaminiai“, „plokšti valcavimo produktai“ ir kit� 
s�vok� išaiškinimas. 

2 pastaboje nurodyta, kad juodieji metalai, plakiruoti kitais juo-
daisiais metalais, turi b�ti klasifikuojami kaip juodojo metalo, kurio 
mas� dominuoja, produktai. 

3 pastaboje nurodyta, kad juodieji metalai, gauti elektrocheminio 
nusodinimo, sl�giminio liejimo arba sukepinimo b�du, pagal j� form�, 
sud�t� ir išvaizd� turi b�ti klasifikuojami šio skirsnio pozicijose, ati-
tinkan	iose panašius karštai valcuotus produktus. 

  
 
3. Gaminiai iš geleþies arba iš plieno (iš juodøjø  
metalø) (73 skirsnis) 
 
Skirsnis apima gaminius, pagamintus iš juod�j� metal�, toliau 

apdorojant 72 skirsnyje klasifikuojamus gaminius. Tai konstrukcijos, 
b�giai, vamzdžiai, rezervuarai, suvyta viela, lynai, audiniai, grandin�s, 
inkarai, vinys, varžtai, adatos, spyruokl�s, krosnys, radiatoriai, nam� 
apyvokos reikmenys ir santechnikos �ranga. 
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Šiame skirsnyje 7301–7324 pozicijose klasifikuojami tam tikri 
ypatingi dirbiniai, o 7325 ir 7326 pozicijose klasifikuojami dirbiniai, 
neaprašyti kitose pozicijose arba 82 ar 83 skirsniuose, iš geležies 
(�skaitant ket� pagal šio skirsnio 1 pastab�) arba plieno. 

73 skirsnyje s�vokos „vamzdžiai ir vamzdeliai“ ir „tuš	iaviduriai 
profiliai“ reiškia: 

Vamzdžiai ir vamzdeliai 
Koncentriniai tuš	iaviduriai produktai, vienodo skerspj�vio, tik 

su viena uždara tuštuma per vis� ilg�, kuri� vidinis ir išorinis paviršius 
yra tos pa	ios formos. Plienini� vamzdži� skerspj�vis paprastai yra 
apskritimo, ovalo arba sta	iakampio (�skaitant kvadratin) formos, be 
to, gali b�ti lygiakraš	io trikampio arba kito taisyklingo iškilo daugia-
kampio formos. Produktai, išskyrus tuos, kuri� skerspj�vis yra apskri-
timo formos, suapvalintais kampais per vis� ilg� ir vamzdžiai nusodin-
tais galais turi b�ti laikomi vamzdžiais. Jie gali b�ti poliruoti, apvilkti, 
išlenkti (�skaitant gyvatuko formos vamzdynus), su sriegiais ir sanka-
bomis arba be j�, pragržti, susiaurinti, išpl�sti, k�gio formos arba su 
primontuotomis jungiamosiomis detal�mis, apkabomis arba žiedais.  

Tuš�iaviduriai profiliai 
Tuš	iaviduriai produktai, netenkinantys pirmiau išd�styt� s�lyg�, 

ir paprastai tie, kuri� vidinis ir išorinis paviršius n�ra vienodos for-
mos.  

 
 
4. Kiti netaurieji metalai ir gaminiai iš jø  
(74–76; 78–81 skirsniai) 
 
Šiuose 7 skirsniuose klasifikuojami spalvotieji metalai ir j� gami-

niai. Skirsniai sudaryti analogiškai juod�j� metal� skirsniams, t. y. 
pagal apdorojim�:  pirmin�s formos – pusgaminiai – gaminiai.  

 
 
4.1. Varis ir vario gaminiai (74 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas varis ir jo lydiniai bei tam tikri 

dirbiniai iš j�. 
Varis ekstrahuojamas iš �vairi� r�d� arba iš laužo ir atliek�. 
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Varis išgaunamas iš jo sulfitini� r�d� sauso ekstrahavimo b�du, 
kurio metu milteli� pavidalo ir �sodrinta r�da yra kepinama, kai reikia 
pašalinti sieros pertekli�, ir lydoma krosnyje tam, kad b�t� gautas va-
rio šteinas. 

Vario šteinas apdorojamas konverteryje norint, kad b�t� maksi-
maliai atskirta geležis bei siera ir b�t� pagamintas „p�sl�tasis varis“ 
(jo paviršius yra šiurkštus ir p�sl�tas). P�sl�tasis varis yra rafinuoja-
mas atšvaitin�je krosnyje, kad b�t� pagamintas ugnim rafinuotas varis 
ir jeigu reikia toliau rafinuojamas elektroliz�s b�du. 

Varis – labai plastiškas ir kalus metalas. Jis geriausias šilumos ir 
elektros laidininkas po sidabro. Šis metalas, ypa	 viela, naudojamas 
grynas, elektros tinklams arba susuktas � ritinius, arba plokš	i� pavi-
dalu kaip šaldymo elementas, bet paprastai jis naudojamas lydini� pa-
vidalo. 

Vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba, vario lydiniai, klasifikuo-
jami 74 skirsnyje, yra šie: 

- Vario ir cinko lydiniai (žalvariai) (1 subpozicijos pastabos (a) 
punktas). Jie paprastai naudojami dirbtin�s bižuterijos ir papuošal� 
gamybai. 

Žalvario sud�tyje gali b�ti nedideli kiekiai kit� element�, formuo-
jan	i� special� lydin� su ypatingomis savyb�mis. Didelio t�sumo žal-
varis (žinomas kaip mangano bronza) naudojamas laiv� statyboje. 
Taip pat gali b�ti švinuotas žalvaris, geležies žalvaris, aliuminio žal-
varis ir silicio žalvaris. 

- Vario ir alavo lydiniai (bronzos) (1 subpozicijos pastabos (b) 
punktas). Bronzos sud�tyje kartais yra kit� element�, suteikian	i� 
speciali� savybi�. Bronzai priskiriama bronza monet� kalimui; sun-
kioji bronza krumpliaratin�m pavaroms, guoliams ir kitoms mecha-
nizm� dalims; metalas varp� gamybai; bronza skulpt�r� gamybai; 
švinuota bronza, naudojama guoli� gamybai; fosforo bronza (arba de-
oksiduota bronza), naudojama spyruokli� ir supintos vielos metalini� 
tinkleli�, skirt� filtrams, ekranams ir t. t., gamybai. 

- Vario, nikelio ir cinko lydiniai (naujasidabriai) (1 subpozicijos 
pastabos (c) punktas). Tai labai atspar�s r�dijimui ir stipr�s lydiniai. 
Jie paprastai naudojami telekomunikacij� �rangai (be kita ko, telefon� 
pramon�je); instrument� dali�, kaiš	i� ir aukštos kokyb�s vandentie-
kio �rangai gaminti; užtrauktukams, �vairioms papildomoms elektros 
tinkl� detal�ms, pavyzdžiui, apkaboms, spyruokl�ms, jungikliams, 
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kištukiniams lizdams ir t. t., papuošalams ir architekt�riniams metali-
niams dirbiniams bei chemijos ir maisto pramon�s �renginiams gamin-
ti. Tam tikros ši� lydini� r�šys naudojamos stalo �rankiams gaminti. 

- Vario ir nikelio lydiniai (vario nikelis) (1 subpozicijos pastabos 
(c) punktas). J� sud�tyje dažnai yra nedideli aliuminio arba geležies 
kiekiai. Lydiniai atspar�s j�ros vandens poveikiui, tod�l pla	iai nau-
dojami laivininkyst�je ir laiv� statyboje, ypa	 kondensatoriams arba 
vamzdynams bei gaminat monetas arba elektros varžus. 

- Aliuminio bronza sudaryta paprastai iš vario ir aliuminio. Ji 
naudojama tose technikos srityse, kur reikalingas stiprumas ir atspa-
rumas korozijai. 

- Berilio varis (kartais vadinamas berilio bronza) sudarytas iš va-
rio ir berilio. D�l savo stiprumo ir atsparumo r�dijimui naudojamas 
�vairi� tip� spyruokl�ms, plastik� formad�ž�ms, suvirinimo elektrod� 
varžoms ir nekibirkš	iuojantiems �rankiams. 

- Vario silicis sudarytas iš vario ir silicio. Jis labai stiprus ir at-
sparus r�dijimui, naudojamas �vairi� talpykl�, varžt� ir kaiš	i� gamy-
bai. 

- Chromo varis paprastai naudojamas kaip varža suvirinimo 
elektrodams. 

Pozicijose klasifikuojama: 
- šteinai ir kiti tarpiniai vario metalurgijos produktai ir neapdo-

rotas varis bei vario atliekos ir laužas (7401–7405 pozicijos); 
- vario milteliai ir drožl�s (7406 pozicija); 
- produktai, paprastai gaunami valcavimo, išspaudimo (ekstru-

zijos), tempimo arba kalimo b�du, apdorojant var�, klasifikuo-
jam� 7403 pozicijoje (7407–7410  pozicijos); 

- �vair�s dirbiniai, klasifikuojami 7411–7418 pozicijose, ir kiti 
dirbiniai, klasifikuojami 7419 pozicijoje, kurioje klasifikuo-
jami visi kiti vario dirbiniai, išskyrus tuos, kurie pamin�ti XV 
skyriaus 1 pastaboje, arba klasifikuojami 82 arba 83 skirs-
niuose, arba tiksliau aprašyti kitoje nomenklat�ros vietoje. 

Vario produktai ir dirbiniai dažnai �vairiais b�dais apdorojami 
tam, kad b�t� pagerintos j� savyb�s arba metalo išorinis vaizdas ir t. t.  
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4.2. Nikelis ir nikelio gaminiai (75 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas nikelis ir jo lydiniai bei tam tikri 

dirbiniai iš j�. 
Nikelis yra palyginus sunkus, pilkai baltas metalas, kuris lydosi 

1453 0C temperat�roje. Jis yra feromagnetinis, kalus, elastingas, stip-
rus ir atsparus r�dijimui bei oksidacijai. 

Nikelis paprastai naudojamas daugelio lydini� gamybai, ypa	 le-
giruoto plieno gamybai, kitiems metalams padengti elektrocheminiu 
b�du ir kaip katalizatoriai chemin�se reakcijose. Grynas, neapdorotas 
nikelis taip pat pla	iai naudojamas chemijos gamyklose. Be to, nikelis 
ir jo lydiniai yra naudojami monetoms kalti. 

Pagrindiniai nikelio lydiniai, kurie gali b�ti klasifikuojami šiame 
skirsnyje vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba, yra šie: 

- Nikelio ir geležies lydiniai. Jie naudojami povandenini� laiv� 
kabeliams, indukcini� ri	i� šerdims, magnetiniams ekranams ir t. t. 
gaminti, nes yra didelio magnetinio pralaidumo. 

- Nikelio ir chromo arba nikelio, chromo ir geležies lydiniai. 
Jie naudojami gaminiams, kuriems b�dingas stiprumas ir puikus at-
sparumas oksidacijai aukštoje temperat�roje, gaminti. Šie lydiniai 
naudojami šildymo elementams elektriniuose varžos šildymo �rengi-
niuose ir mufeliams bei retortoms, naudojamoms karštai plieno arba 
kit� metal� apdailai arba vamzdeli� ir vamzdyn� formos aukštos tem-
perat�ros cheminiams procesams, gaminti. Taip pat šiai grupei priski-
riami special�s lydiniai, žinomi kaip „superlydiniai“, kurie buvo spe-
cialiai pagaminti, kai reikalingas didelis atsparumas aukštai tempera-
t�rai. Jie pla	iai naudojami l�ktuv� turbinoms, turbin� plokšt�ms ir 
mentims, degimo tarpikliams, per�jimo sekcijoms ir t. t. gaminti. Daž-
nai ši� lydini� sud�tyje yra molibdeno, volframo, niobio, aliuminio, 
titano ir kt., kurie sustiprina nikelio netauri�j� metal� mišinius. 

- Vario ir nikelio lydiniai. Šie lydiniai yra atspar�s r�dijimui, la-
bai stipr�s ir naudojami propeleri� velenams, siurbliams, ventiliams, 
vamzdynams ir kitokios formos �rangai, kuri� veikia tam tikri minera-
lai arba organin�s r�gštys arba šarmai ir r�gštys, gaminti. 

75 skirsnyje klasifikuojama: 
- nikelio šteinai, nikelio oksido šlakai ir kiti tarpiniai nikelio 

metalurgijos produktai ir neapdorotas nikelis bei jo atliekos ir 
laužas (7501–7503 pozicijos); 
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- nikelio milteliai ir drožl�s (7504 pozicija); 
- produktai, dažniausiai gaunami valcavimo, kalimo, tempimo 

arba išspaudimo (ekstruzijos) b�du apdorojant nikel�, klasifi-
kuojam� 7502 pozicijoje (7505 ir 7506 pozicijos); 

- vamzdžiai, vamzdeliai ir jungtys (7507 pozicija), galvanizuoti 
anodai bei  kiti dirbiniai, klasifikuojami 7508 pozicijoje, ku-
rioje klasifikuojami visi nikelio dirbiniai, išskyrus tuos, kurie 
neklasifikuojami vadovaujantis XV skyriaus 1 pastaba, arba 
klasifikuojami 82 arba 83 skirsniuose, arba tiksliau aprašyti 
kitoje KN vietoje. 

 
 
4.3. Aliuminis ir aliuminio gaminiai (76 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas aliuminis ir jo lydiniai bei tam 

tikri dirbiniai iš j�. 
Aliuminis paprastai gaunamas iš boksit� ir neapdoroto aliuminio 

oksido hidrato. Pirmoji ekstrahavimo stadija skirta boksitui konvertuo-
ti � gryn� aliuminio oksid� (molžem�). Šiuo tikslu žem�s r�da yra kal-
cionuojama ir apdorojama natrio hidroksidu tam, kad b�t� gautas nat-
rio aliuminato tirpalas, kuris filtruojamas, jog b�t� pašalintos netirpios 
priemaišos (geležies oksidas, titnagžemis ir t. t.). Aliuminio hidroksi-
dui nus�dus, jis yra kalcionuojamas tam, kad b�t� suteiktas grynam 
aliuminio oksidui balt� milteli� pavidalas. Ta	iau aliuminio hidroksi-
das ir aliuminio oksidas yra klasifikuojami 28 skirsnyje. 

Antrojo etapo metu metalas ekstrahuojamas elektrolitin�s aliumi-
nio oksido, ištirpinto lydytam kriolite (jis yra natrio aliuminio fluori-
das, bet veikia tiktai kaip tirpiklis), redukcijos b�du. Ši elektroliz� 
vyksta anglimi aptrauktoje vonioje, kuri veikia kaip katodas. Anglies 
šerdis veikia kaip anodai. Aliuminis nus�da vonios dugne, iš kur jis 
yra perpilamas per sifon�. Po to šis metalas liejamas blok�, luit�, tie-
saus skerspj�vio ruošini�, sliab�, vielini� juost� ir t. t. formos, papras-
tai po rafinavimo. Po pakartotin�s elektroliz�s, gali b�ti gaunamas 
beveik grynas aliuminis. 

Aliuminis taip pat gali b�ti gaunamas apdorojant tam tikras kitas 
r�das, pavyzdžiui, leicito (dvigubas aliuminio ir kalio silikatas), per-
lydant atliekas ir lauž� arba apdorojant nuos�das (šlak�, nuodegas ir   
t. t.). 
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Aliuminis – melsvai baltas metalas, pasižymintis lengvumu. Jis 
yra labai elastingas ir lengvai valcuojamas, tempiamas, kalamas, 
štampuojamas, gali b�ti liejamas ir t. t. Kaip kiti minkšti metalai, 
aliuminis taip pat labai tinkamas išspaudimui (ekstruzijai). Šiuolaiki-
n�je praktikoje jis gali b�ti lituojamas. Aliuminis yra puikus šilumos ir 
elektros laidininkas bei puikus reflektorius. Oksido pl�vel�, kuri nat�-
raliai susidaro ant jo paviršiaus, apsaugo metal�. 

Aliuminio tvirtumas, kietumas ir t. t. gali gerokai padid�ti, lydant 
j� su kitais elementais, pavyzdžiui, variu, magniu, siliciu, cinku arba 
manganu.  

Pagrindiniai aliuminio lydiniai, kurie klasifikuojami 76 skirsny-
je vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba, yra šie: 

- Aliuminio ir vario lydiniai. Tai aliuminio netaurieji lydiniai, 
kuri� sud�tyje yra mažas vario kiekis. 

- Aliuminio, cinko ir vario lydiniai. 
- Aliuminio ir silicio lydiniai (pavyzdžiui, alpaksas, siluminas). 
- Aliuminio, mangano ir magnio lydiniai. 
- Aliuminio, magnio ir silicio lydiniai (pavyzdžiui, almelekas, 

aldr�jus). 
- Aliuminio, vario, mangano ir magnio lydiniai (pavyzdžiui, 

diuraliuminis). 
- Aliuminio ir magnio lydiniai (pavyzdžiui, magnalijus). 
- Aliuminio ir mangano lydiniai. 
- Aliuminio, cinko ir magnio lydiniai. 
Daugelio iš ši� lydini� sud�tyje yra maži kiekiai geležies, nikelio, 

chromo ir t. t. Specialios aliuminio ir jo lydini� savyb�s palankios j� 
pla	iam panaudojimui: l�ktuv�, automobili� arba laiv� statybos pra-
mon�je, statybos pramon�je, geležinkeli� arba tramvaj� riedmen� 
konstrukcijose, elektros pramon�je, �vairi� r�ši� talpykl� (vis� dydži� 
rezervuarams ir bakams, transportavimo statin�ms, b�gnams ir t. t.) 
gamybai, nam� apyvokos ir virtuv�s ind� gamybai, folijos gamybai ir 
pan. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- neapdorotas aliuminis bei jo atliekos ir laužas (7601 ir 7602 

pozicijos); 
- aliuminio milteliai ir drožl�s (7603 pozicija); 
- produktai, dažniausiai gaunami valcavimo, išspaudimo (ekstr-
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uzijos), tempimo arba kalimo b�du iš neapdoroto aliuminio, 
klasifikuojamo 7601 pozicijoje (7604 iki 7607 pozicijos); 

- �vair�s dirbiniai, klasifikuojami 7608–7615 pozicijose, ir kiti 
dirbiniai, klasifikuojami 7616 pozicijoje, kurioje klasifikuo-
jami visi aliuminio dirbiniai, išskyrus tuos, kurie klasifikuo-
jami 82 arba 83 skirsniuose, arba tiksliau aprašyti kitoje KN 
vietoje. 

Produktai, gauti sukepinant aliumin� ir jo oksid�, yra laikomi 
kermetais ir neklasifikuojami šioje pozicijoje (8113 pozicija). 

 
 

4.4. Švinas ir švino gaminiai (78 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas švinas ir jo lydiniai bei tam tikri 

dirbiniai iš j�. 
Švinas gaunamas iš galenito, nat�ralaus švino sulfido r�dos, ku-

rios sud�tyje yra sidabro. Sugr�sta r�da, po �sodrinimo flotacija, pa-
prastai yra sukepinama, paskui redukuojama lydant. Sukepinimo pro-
ceso metu sulfidas konvertuojamas � oksid�; lydymosi proceso metu 
oksidas redukuojamas � švin� koksu arba fliusu. Tokiu b�du yra gau-
namas „luitinis švinas“ arba „apdorotas švinas“; jo sud�tyje yra prie-
maiš�. Po to jis paprastai toliau rafinuojamas tam, kad b�t� gautas 
beveik visiškai grynas švinas. 

Švinas taip pat gaunamas perlydant švino atliekas ir lauž�. 
Švinas – sunkus, melsvai pilkas metalas. Jis yra labai kalus, 

minkštas ir lengvai lydosi (gali b�ti lengvai pažym�tas nykš	io nagu). 
Švinas atsparus daugelio r�gš	i� veikimui (pavyzdžiui, sieros r�gšties 
arba vandenilio chlorido), tod�l naudojamas chemijos gamyklose. 

Kadangi švino lydymosi temperat�ra yra žema, jis lengvai suly-
domas su kitais elementais. Pagrindiniai švino lydiniai, kurie gali 
b�ti klasifikuojami 79 skirsnyje vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba, 
yra šie: 

- Švino ir alavo lydiniai, naudojami, pavyzdžiui, švino pagrindo 
minkštuose lydmetaliuose, folijai, naudojamai arbatos pakavi-
mui, gaminti. 

- Švino, stibio ir alavo lydiniai, naudojami poligrafiniams šrif-
tams ir antifrikciniams guoliams gaminti. 

- Švino ir arseno lydiniai, naudojami švino šratams gaminti. 
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- Švino ir stibio lydiniai (sunkusis švinas), naudojami kulkoms ir 
akumuliatori� plokšt�ms gaminti. 

- Švino ir kalcio, švino, stibio ir kadmio, švino ir tel�ro lydiniai. 
Skirsnyje klasifikuojama: 
- neapdorotas švinas bei atliekos ir laužas (7801 ir 7802 pozici-

jos); 
- produktai, paprastai gaunami valcavimo arba išspaudimo (eks-

truzijos) b�du iš neapdoroto švino, klasifikuojamo 7801 pozici-
joje (7803 ir 7804 pozicijos); švino milteliai ir drožl�s (7804 
pozicija); 

- vamzdžiai, vamzdeliai ir jungtys (7805 pozicija) bei �vair�s dir-
biniai, klasifikuojami 7806 pozicijoje, kurioje klasifikuojami vi-
si švino dirbiniai, išskyrus tuos, kurie klasifikuojami 82 arba 83 
skirsniuose, arba tiksliau aprašyti kitoje KN vietoje. 

 
 
4.5. Cinkas ir cinko gaminiai (79 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas cinkas ir jo lydiniai bei tam tikri 

dirbiniai iš j�. 
Cinkas gaunamas iš sulfit� r�dos (cinko mišinio arba sfalerito), 

nors anglies arba silikato r�dos (smitsonitas, hemimorfitas ir t. t.) taip 
pat yra naudojamos. 

R�da pirmiausia yra �sodrinama ir tada kepama arba kalcionuo-
jama tam, kad b�t� pagamintas cinko oksidas (sulfitini� ir anglies r�-
d� atveju) arba bevandenis cinko silikatas (silikatini� r�d� atveju). 
Cinkas ekstrahuojamas iš j� termin�s redukcijos arba (išskyrus silika-
tini� r�d� atveju) elektroliz�s b�du. 

Termin� redukcija veikia šildant oksid� arba silikat� su koksu 
uždaroje retortoje. Temperat�ra yra pakankama tam, kad cinkas išga-
ruot�, nus�sdamas kondensatoriuose, kur yra surenkamas metalas 
(„techninis cinkas“). Šis nešvarus cinkas gali b�ti tiesiogiai naudoja-
mas galvanizavimui arba rafinuojamas �vairiais metodais. 

Tam tikras kiekis nešvaraus metalo taip pat nus�da retortos pail-
ginime (labai smulk�s milteliai žinomi kaip cinko dulk�s arba žydrieji 
milteliai). 

Šiuolaikin� proceso modifikacija yra pagr�sta cinko oksido reduk-
cija ir cinko distiliavimu vertikalioje retortoje. Šis procesas pagamina 
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labai gryn� metal�, tinkam� lydiniams lieti spaudimu. 
Elektroliz�. Cinko oksidas yra ištirpinamas praskiestoje sieros 

r�gštyje. Šis cinko sulfato tirpalas yra valomas, kad b�t� atskirtas 
kadmis, geležis, varis ir t. t. ir v�liau elektroliz�s b�du b�t� pagamin-
tas labai grynas cinkas. 

Cinkas taip pat gaunamas perlydant cinko atliekas ir lauž�. 
Cinkas – melsvai baltas metalas, kuris gali b�ti valcuojamas, 

tempiamas, štampuojamas, išspaudžiamas (ekstrahuojamas) ir t. t. tin-
kamoje temperat�roje, ir taip pat lengvai liejamas. Jis yra atsparus at-
mosferiniam r�dijimo poveikiui ir naudojamas statyboje (pavyzdžiui, 
stogams dengti) ir formuojant kit� metal�, ypa	 geležies arba plieno, 
apsaugines dangas (pavyzdžiui, karšta galvanizacija, difuziniu cinka-
vimu, dažymu arba purškimu). 

Cinkas taip pat naudojamas gaminant lydinius; daugelio iš j� (pa-
vyzdžiui, žalvario) sud�tyje dominuoja kiti metalai, bet pagrindiniai 
cinko lydiniai, kurie gali b�ti klasifikuojami šiame skirsnyje vado-
vaujantis XV skyriaus 3 pastaba, yra šie: 

- Cinko ir aliuminio lydiniai, paprastai pridedant var� arba magn�, 
naudojami liejimui spaudimu, ypa	 automobilio dalims (karbiu-
ratori� korpusams, radiatori� grotel�ms, prietais� lentoms ir      
t. t.), dvira	i� dalims (pedalams, dinam� korpusams), radijo de-
tal�ms, šaldytuv� detal�ms ir pan. gaminti. Analogišk� metal� 
lydiniai naudojami stipresniems, negu paprasto cinko lakštai, 
lakštams gaminti, presavimo �rankiams gaminti ir kaip katodin� 
anod� apsauga (aukojami anodai) vamzdyn�, kondensatori� ir  
t. t. apsaugai nuo r�dijimo. 

- Cinko ir vario lydiniai (purpuriniai metal� lydiniai), naudojami 
liejimui, štampavimui ir t. t.  

Skirsnyje klasifikuojama: 
- techninis cinkas ir neapdorotas cinkas bei atliekos ir laužas 

(7901 ir 7902 pozicijos); 
- cinko dulk�s, milteliai ir drožl�s (7903 pozicija); 
- produktai, paprastai gaunami valcavimo, tempimo arba išspau-

dimo (ekstruzijos) b�du iš neapdoroto cinko, klasifikuojamo 
7901 pozicijoje (7904 ir 7905 pozicijos); 

- vamzdžiai, vamzdeliai ir jungtys (7906 pozicija) bei dirbiniai, 
klasifikuojami 7906 pozicijoje, išskyrus tuos, kurie neklasifi-
kuojami vadovaujantis XV skyriaus 1 pastaba, arba klasifikuo-
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jami 82 arba 83 skirsniuose, arba tiksliau aprašyti kitoje KN vie-
toje. 

 
 
4.6. Alavas ir alavo gaminiai (80 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamas alavas ir jo lydiniai bei tam tikri 

gaminiai iš j�. 
Pramoniniu b�du alavas yra gaunamas iš kasiterini� oksido r�d� 

(alavo akmens), klasifikuojam� 2609 pozicijoje; ši r�da gali sl�gsoti 
arba mineral� gyslose arba alaviniuose s�našynuose. 

Pagrindin�s ekstrahavimo stadijos yra tokios: 
- r�dos prisodrinimas plovimo arba skaldymo ir flotacijos b�du; 
- oksid� apdorojimas kepinimu, magnetine separacija arba r�gš-

timis arba kitais tirpikliais tam, kad b�t� pašalintos nuos�dos, 
pavyzdžiui siera, arsenas, varis, švinas, geležis ir volframas; 

- išvalyto oksido redukcija koksu tam, kad b�t� gautas žaliavinis 
alavas; 

- žaliavinio alavo rafinavimas �vairiais procesais, kuri� metu gau-
namas beveik  grynas alavas. 

Alavas taip pat redukuojamas iš skardos laužo elektrolitinio apdo-
rojimo b�du arba perlydant alavo atliekas ir lauž�. Ši� proces� metu 
taip pat gaunamas labai grynas alavas. 

Tai sidabriškai baltas ir labai blizgantis metalas. Jis n�ra labai 
elastingas, bet yra kalus, lengvai lydosi ir minkštas (nors kietesnis ne-
gu švinas). Alavas gali b�ti kalamas, daužomas, valcuojamas arba ap-
dorojamas išspaudimo (ekstruzijos) b�du. 

Jis labai atsparus atmosferos poveikiui, bet j� veikia koncentruo-
tos r�gštys. 

Alavas paprastai naudojamas kit� netauri�j� metal�, ypa	 gele-
žies arba plieno, alavavimui (pavyzdžiui, gaminant skard�, ypa	 kon-
servavimo pramonei) ir ruošiant lydinius (bronz� ir t. t.). Alavas arba 
jo lydiniai naudojami gaminant �taisus, vamzdžius ir vamzdelius mais-
to pramonei, distiliavimo katilus, šaldymo �taisus, pramoninius rezer-
vuarus, cisternas ir t. t.; strypams, vielai ir t. t. lituoti, dekoratyvinius 
dirbinius ir stalo �rankius (pavyzdžiui, alavinius indus), žaislus; var-
gon� vamzdelius ir kt. Jis taip pat naudojamas folijai gaminti. 

Pagrindiniai alavo lydiniai, kurie klasifikuojami šiame skirsnyje 
vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba, yra šie: 
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- Alavo ir švino lydiniai, naudojami kaip minkšti lydmetaliai ala-
viniams indams ir žaislams gaminti. 

- Alavo ir stibio lydiniai, paprastai su variu (pavyzdžiai, Britani-
jos metalas), naudojami stalo �rankiams, guoliams ir t. t. gamin-
ti. 

- Alavo, švino ir stibio  lydiniai, kartais su variu, naudojami lieji-
niams (ypa	 guoliams) gaminti ir kaip pakuot�s. 

- Alavo ir kadmio lydiniai, kartais su cinku, naudojami kaip anti-
frikciniai metalai. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- neapdorotas alavas bei jo atliekos ir laužas (8001 ir 8002 pozici-

jos); 
- produktai, paprastai gaunami valcavimo arba išspaudimo (ekstr-

uzijos) b�du iš neapdoroto alavo, klasifikuojamo 8001 pozicijo-
je (8003–8005 pozicijos); alavo milteliai ir drožl�s (8005 pozici-
ja); 

- vamzdžiai, vamzdeliai ir jungtys (8006 pozicija) bei kiti dirbi-
niai, klasifikuojami 8007 pozicijoje, kurioje klasifikuojami visi 
alavo dirbiniai, išskyrus tuos, kurie pamin�ti XV skyriaus 1 
pastaboje, arba klasifikuojami 82 arba 83 skirsniuose, arba tiks-
liau aprašyti kitoje KN vietoje. 

 
 
4.7. Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šiø  
medþiagø (81 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami tik tie netaurieji metalai, j� lydi-

niai ir dirbiniai iš j�, kurie tiksliau neaprašyti bet kurioje kitoje KN 
vietoje: 

Volframas (8101 pozicija), molibdenas (8102 pozicija), tantalas 
(8103 pozicija), magnis (8104 pozicija), kobaltas, �skaitant kobalto 
štein� ir kitus tarpinius kobalto metalurgijos produktus (8105 pozici-
ja), bismutas (8106 pozicija), kadmis (8107 pozicija), titanas (8108 
pozicija), cirkonis (8109 pozicija), stibis (8110 pozicija) ir manganas 
(8111 pozicija). 

Berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, 
renis ir talis (8112 pozicija). 



Jûratë Jadvyga Gurevièienë 

 

210

Šiame skirsnyje taip pat klasifikuojama metalo keramika (8113 
pozicija). 

Netaurieji metalai, kurie neklasifikuojami šiame skirsnyje ir prieš 
tai esan	iuose XV skyriaus skirsniuose, klasifikuojami 28 skirsnyje. 

Daugelis metal�, klasifikuojam� šiame skirsnyje, paprastai nau-
dojami lydini� arba karbid� pavidalu, o ne gryni. Tokie lydiniai klasi-
fikuojami vadovaujantis XV skyriaus 3 pastaba; metal� karbidai ne-
klasifikuojami šiame skirsnyje. 

 
 
5. Árankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutës iš  
netauriøjø metalø; jø dalys iš netauriøjø metalø  
(82 skirsnis) 
 
1 pastaba nurodo, kad šiame skirsnyje klasifikuojami gaminiai, 

kuri� ašmenys, darbin�s briaunos, darbiniai paviršiai arba kitos dar-
bin�s dalys pagamintos iš: 

- netauri�j� metal�; 
- metal� karbid� ar kermet�; 
- brangakmeni�, pritvirtint� prie netauri�j� metal� pagrindo; 
- abrazyvini� medžiag�, užd�t� ant netauri�j� metal� pagrindo.  
82 skirsnyje klasifikuojami kai kurie specifini� r�ši� dirbiniai iš 

netauri�j� metal�, pavyzdžiui, �rankiai, padargai, peiliai, stalo reikme-
nys ir t. t., kurie nebuvo priskirti ankstesniems XV skyriaus skirs-
niams ir n�ra mechanizmai bei prietaisai, klasifikuojami XVI skyriuje, 
instrumentai arba prietaisai, klasifikuojami 90 skirsnyje bei 9603 arba 
9604 pozicijose. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- �rankiai, kurie, išskyrus kai kurias tiksliai apibr�žtas išimtis (pa-

vyzdžiui, mechanini� pj�kl� diskai), yra rankinio naudojimo 
(8201–8205 pozicijos), rankiniai instrumentai: kastuvai, kaup-
tukai, kirtikliai, kapliai, šak�s, kirviai; rankiniai pj�klai, dild�s, 
repl�s, veržliarak	iai, gr�žtai, stiklo r�žtukai, plaktukai, atsuktu-
vai, buteli� atidarytuvai, kiaušini� pjaustykl�s, instrumentai, 
skirti laikrodžiams taisyti, instrumentai, naudojami kalnakasy-
bai, statybai bei betonavimui; 
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- �rankiai, klasifikuojami dviejose arba daugiau pozicij� nuo 8202 
iki 8205, sukomplektuoti � mažmeninei prekybai skirtus rinki-
nius (8206 pozicija); 

- kei	iamieji reikmenys, skirti rankinio darbo �rankiams, stakl�ms 
arba elektriniams rankiniams �rankiams (8207 pozicija), mašin� 
arba mechanini� �rengini� peiliai ir pjaunan	iosios geležt�s 
(8208 pozicija) bei plokštel�s, smaig	iai, antgaliai ir panaš�s 
�ranki� reikmenys (8209 pozicija); 

- peili� dirbiniai (neatsižvelgiant � tai, ar jie skirti profesionaliam 
ar asmeniniam naudojimui arba bui	iai), rankiniai mechaniniai 
prietaisai, kuri� mas� ne didesn� kaip 10 kg, naudojami maisto 
produktams paruošti, šaukštai ir šakut�s bei panaš�s stalo reik-
menys ir virtuv�s rakandai (8210–8215 pozicijos). 

82 skirsnyje klasifikuojami rank� darbui skirti �rankiai, kurie gali 
b�ti naudojami, neatsižvelgiant �  tai, ar yra juose �montuota paprast� 
mechanizm�, toki� kaip krumplin� pavara, užvedimo ranken�l�, plun-
žeris, sraigtiniai mechanizmai arba svertai. Ta	iau prietaisai, jeigu jie 
skirti tvirtinti ant varstoto, sienos ir pan., arba, jeigu d�l savo svorio ar 
dydžio arba pastang�, reikaling� jiems panaudoti, yra sumontuoti su 
pamatin�mis plokšt�mis, pastovais, atraminiais r�mais ir t. t., kad b�t� 
pastatyti ant grind�, varstot� ir t. t., paprastai klasifikuojami 84 skirs-
nyje. 

Tokiu b�du rankinis gr�žtas, kur� darbininkas laisvai, be joki� 
pastang� laiko rankose, yra �rankis, klasifikuojamas 8205 pozicijoje, 
nors jis turi paprast� krumplin pavar�; kita vertus, gr�žtas, skirtas 
pritvirtinti prie stovo arba prie atramin�s konstrukcijos, tur�t� b�ti 
klasifikuojamas 8459 pozicijoje. 

Panašiu b�du metalo karpymo žirkl�s klasifikuojamos 8203 pozi-
cijoje, o giljotinin�s žirkl�s su stovu arba atramine plokšte tur�t� b�ti 
klasifikuojamos 8462 pozicijoje, net jeigu ir yra valdomos rankomis. 

Ta	iau ši taisykl� turi išim�i� atsižvelgiant � prietaiso savybes. 
Tokiu b�du spaustuvai, šlifavimo (galandimo) diskai su r�mais ir ne-
šiojamieji žaizdrai yra konkre	iai nagrin�jami 8205 pozicijoje. Pana-
šiai ir kai kurie mechaniniai �renginiai (kavamal�s, sul	iaspaud�s, 
m�smal�s ir kt.) yra klasifikuojami 8210 pozicijoje, kuriai taikomi tam 
tikri kriterijai. Kita vertus, 84 skirsnyje  klasifikuojami kai kurie b�-
dingi instrumentai, tokie kaip skys	i� arba milteli� purškimo �rengi-
niai (8424 pozicija), pneumatiniai �rankiai (8467 pozicija), ne pistoleto 
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tipo kanceliarin�s segimo mašinos (8472 pozicija), kuri� naudojimas 
gali b�ti tik rankinis. Kai kurie prietaisai yra labai maži, tod�l sunku 
nustatyti, kad jie turi pamatines plokšteles arba atraminius r�mus. 

�rankiai, peiliai ir t. t. klasifikuojami šiame skirsnyje, jei ašmenys, 
darbin� briauna, darbinis paviršius arba kita darbin� dalis yra iš netau-
ri�j� metal�, iš metal� karbid� arba iš metalo keramikos (kermet�); jie 
lieka šiame skirsnyje net ir tuo atveju, jeigu primontuotos nemetalin�s 
rankenos, korpusai ir kt. yra didesnio svorio nei pati metalin� darbin� 
dalis (pavyzdžiui, medinis oblius su metaliniais ašmenimis). 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami �rankiai, jeigu darbin� da-
lis yra iš nat�rali�, sintetini� arba regeneruot� brangakmeni� arba 
pusbrangi� akmen� (pavyzdžiui, juod�j� deimant�), pritvirtint� ant 
atramos iš netauri�j� metal�, metal� karbid� arba metalo keramikos 
(kermet�); be to, kai kuriais atvejais darbin� dalis gali b�ti iš netaurio-
jo metalo, sujungto arba padengto abrazyvine medžiaga. 

Šios bendros taisykl�s turi išim�i� tuo atveju, kada kai kurie ga-
miniai yra konkre	iai pamin�ti pozicijose (pavyzdžiui, nešiojamieji 
žaizdrai ir šlifavimo (galandimo) diskai su r�mais). Be to, labai ne-
daug abrazyvini� �ranki� lieka šiame skirsnyje, nes 6804 pozicijoje 
klasifikuojami šlifavimo (galandimo) diskai ir panaš�s �rankiai (�skai-
tant šlifavimo, drožimo, poliravimo, tikslius ir pjaunan	ius tekinius, 
galvutes, diskus ir smaigalius) iš nat�ralaus akmens, aglomeruot� ab-
razyv� arba iš keramikos, turin	i� arba ne šerdis, kotus, �dubimus, ašis 
ir panašius dalykus iš kit� medžiag�, ta	iau be atramini� konstrukcij�. 

Kei	iami �rankiai iš netauri�j� metal� rankiniams instrumentams, 
stakl�ms arba elektriniams rankiniams �rankiams, kurie yra neklasifi-
kuojami šiame skirsnyje, nes j� darbin� dalis  n�ra pagaminta iš vie-
nos iš medžiag�, tiksliai apibr�žt� 1 pastaboje, dažniausiai klasifikuo-
jami pagal medžiag�, iš kurios pagaminta darbin� dalis, pavyzdžiui, iš 
gumos (40 skirsnis), odos (42 skirsnis), kailini� odeli� (43 skirsnis), 
kamš	io (45 skirsnis), tekstil�s audini� (59 skirsnis) ar keramini� me-
džiag� (6909 pozicija). Šepe	iai, naudojami stakl�se, klasifikuojami 
9603 pozicijoje.  

Nustatomos �ranki�, peili� ir t. t. dalys iš netauri�j� metal� (pa-
vyzdžiui, pj�klo r�mai ir obliaus laidyn�s) paprastai klasifikuojamos 
toje pa	ioje pozicijoje kaip ir pilnas gaminys. Ta	iau ši taisykl� ne-
taikoma dalims, sudaran	ioms konkre	ios pozicijos objekt�. Grandi-
n�s, vinys, varžtai, sraigtai, knied�s, spyruokl�s (pavyzdžiui, sekato-



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

213 

riams) ir kitos bendrosios paskirties dalys (XV skyriaus 2 pastaba) 
šiame skirsnyje neklasifikuojamos, bet klasifikuojamos joms atitin-
kan	iose pozicijose (73–76  skirsniai bei 78–81 skirsniai). 

Peiliai ir kiti dirbiniai, klasifikuojami nuo 8208 iki 8215 pozicijo-
se, gali b�ti sumontuoti su smulkiais papuošimais iš tauri�j� metal� 
arba metal�, padengt� tauriaisiais metalais (pavyzdžiui, monogramos 
arba juostel�s); ta	iau, jeigu jie turi kitas dalis (rankenas arba ašmenis) 
iš tauri�j� metal� arba metal�, padengt� tauriaisiais metalais arba, 
jeigu jie turi nat�rali� ar dirbtini� perl� arba brangakmeni� ar pu-
siaubrangi� akmen� (nat�rali�, dirbtini� arba regeneruot�) (išskyrus 
tuos atvejus, kai jie yra darbin�s dalys), klasifikuojami 71 skirsnyje. 

Skirsnyje neklasifikuojama: 
- �rankiai, žirkl�s ir kiti pjovimo dirbiniai, naudojami medicinoje, 

stomatologijoje, chirurgijoje arba veterinarijoje kaip instrumen-
tai arba prietaisai (9018 pozicija); 

- �rankiai, turintys aišk� žaisl� požym� (95 skirsnis). 
 
 
6. Ávairûs gaminiai iš netauriøjø metalø  
(83 skirsnis) 
 
2 skirsnio pastaba išaiškina s�vok� „riedu�iai“. 
Nors 73–76 ir 78–81 skirsniuose prek�s klasifikuojamos pagal 

šiems skirsniams b�ding� metal�, 83 skirsnyje, kaip ir 82 skirsnyje, 
klasifikuojamos kai kurios ypatingos preki� grup�s neatsižvelgiant �  
pagrindin� metal�, iš kurio jos yra sudarytos. 

Preki� dalys iš netauri�j� metal� turi b�ti klasifikuojamos kartu 
su prek�mis, kuri� sud�tyje jos yra (1 pastaba). Ta	iau skirsnyje ne-
klasifikuojamos spyruokl�s (net jeigu jos skirtos spynoms ir t. t.), 
grandin�s, kabeliai, veržl�s, varžtai, sraigtai arba vinys; šios prek�s 
klasifikuojamos atitinkamose 73–76 ir 78–81 skirsni� pozicijose (XV 
skyriaus 2 pastaba ir šio skirsnio 1 pastaba). 

Šiame skirsnyje klasifikuojami gaminiai iš bet koki� netauri�j� 
metal� nepriskiriami 73–76 ir 78–81 skirsniams (35 lentel�). 
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35 lentel�. Prek�s, klasifikuojamos 83 skirsnio pozicijose 
 

Pozicija Preki� aprašymas Paveikslas 
8301 Vis� r�ši� spynos ir rak-

tai 

 
8302 Bald�, dur�, lang� vyriai, 

lankstai, aptaisai, tvirti-
nimo ir montavimo �tai-
sai; skryb�li� kabyklos, 
vagiai ir pan.   
  

8303 Šarvuoti ar sutvirtinti 
seifai, d�ž�s, skirtos pini-
gams ir pan. 

 
8304 Byl�, kartotek� d�ž�s, 

popieriaus stoveliai ir 
panaši biuro ar darbo 
stalo �ranga 
  

8305 Segtuv� ar byl� aptaisai, 
raštin�s s�varž�l�s ir 
spaustukai, s�sag�li� blo-
kai ir panaš�s gaminiai 
 

 
8306 Varpai, gongai; statul�l�s 

ir kiti dekoratyviniai dir-
biniai; r�mai 
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Pozicija Preki� aprašymas Paveikslas 
8307 Lankst�s vamzdžiai 

 
8308 Drabuži� ir kit� dirbini� 

sagtys, kabliukai, kilpel�s 

 
8309 Kamš	iai, gaubteliai, 

dangteliai, plombos 

 
8310 Lentel�s su ženklais, pa-

vadinimais, adresais ir 
panašios lentel�s 

 
8311 Viela, strypai su flius� 

apvalkalais arba fliuso 
šerdimi tinkami litavimui 
arba suvirinimui   
  

 
 

 
Uþduotys  
 

1. Suklasifikuokite n�rimo v�šel� iš plieno. 
2. Ar automobilio spynel� yra automobilio dalis? 
3. Kur klasifikuojamos varin�s s�varž�l�s? 
4. Kur klasifikuojamos paukštienos žirkl�s? 
5. Suklasifikuokite mechanin� m�smal�. 
6. Kur klasifikuojamos kepimo grotel�s iš ner�dijan�io plieno? 
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XII. MAŠINOS IR MECHANINIAI ÁRENGINIAI; 
ELEKTROS ÁRANGA; JØ DALYS; GARSO ÁRAŠYMO 
IR ATKÛRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO 

IR GARSO ÁRAŠYMO IR ATKÛRIMO APARATAI, ŠIØ 
GAMINIØ DALYS BEI REIKMENYS  

(XVI skyrius) 
 
 
 
 
Šis skyrius yra didžiausias nomenklat�roje, nes jame klasifikuo-

jamos tam tikros mašinos ir prietaisai, sudarantys vien� iš didžiausi� 
gamini� grupi�. XVI skyriuje yra tik du skirsniai, ta	iau jie sudaro 20 
proc. visos nomenklat�ros. Juose yra 133 pozicijos, kuriose klasifi-
kuojama nuo guoli� iki buldozeri�, nuo maž� mikroschem� iki galin-
giausi� kompiuteri� (36 lentel�). 

 
36 lentel�. XVI skyriaus strukt�ra 

 
84 skirsnis 85 skirsnis 

Branduoliniai reaktoriai, 
katilai, mašinos ir 

mechaniniai 
�renginiai; 
j� dalys 

 

Elektros mašinos ir 
�renginiai bei j� dalys; 

garso �rašymo ir atk�rimo 
aparatai, televizijos vaizdo ir 

garso �rašymo ir atk�rimo 
aparatai, ši� dirbini� dalys bei 

reikmenys 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atsižvelgiant � tam tikras išimtis, nurodytas šio skyriaus 84 bei 85 

skirsnio pastabose ir tiksliau aprašytas kituose skyriuose, XVI skyriuje 
klasifikuojamos visos mechanin�s ir elektrin�s mašinos, �renginiai, 
aparatai, �ranga ir reikmenys bei j� atsargin�s dalys, taip pat �ranga ir 
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�renginiai, kurie n�ra nei mechaniniai, nei elektriniai, (tokie kaip kati-
lai ir katilini� �ranga, filtravimo aparatai ir pan.) ir toki� mašin� ir 
�rengini� reikmenys bei atsargin�s dalys. 

 
 
1. XVI skyriaus pastabos 
 
XVI skyriaus 1 pastaba nurodo, kokios prek�s neklasifikuoja-

mos šiame skyriuje: 
- rit�s, šeivos, b�gnai arba panaš�s laikikliai iš bet kuri� medžia-

g� (klasifikuojami pagal medžiag�, iš kurios jie pagaminti), ta-
	iau metmen� riestuvai neturi b�ti laikomi šeivomis, rit�mis ar-
ba kitais laikikliais, tod�l klasifikuojami 8448 pozicijoje; 

- bendrosios paskirties dalys, kaip nurodyta XV skyriaus 2 pasta-
boje, pavyzdžiui, viela, grandin�s, sraigtai, varžtai, spyruokl�s iš 
geležies ar plieno (7312, 7315, 7318 arba 7320 pozicijos) ir 
panaš�s dirbiniai iš netauri�j� metal� (74–76 ir 78–81 skirs-
niai), spynos, klasifikuojamos 8301 pozicijoje, tvirtinimo deta-
l�s, skirtos durims, langams ir pan., klasifikuojamos 8302 pozi-
cijoje. Panaš�s plastikiniai dirbiniai taip pat neklasifikuojami 
šiame skyriuje (39 skirsnis); 

- kei	iami �rankiai, klasifikuojami 8207 pozicijoje; kiti panaš�s 
kei	iami �rankiai klasifikuojami neatsižvelgiant � tai, iš kokios 
medžiagos pagaminta j� darbin� dalis (pavyzdžiui, 40 skirsnyje 
– iš gumos, 42 skirsnyje – iš odos, 43 skirsnyje – iš kailio, 45 
skirsnyje – iš kamštienos, 59 skirsnyje – iš tekstil�s, 6804 po-
zicijoje – iš abrazyvini� medžiag�, 6909 pozicijoje – iš kerami-
kos ir pan.); 

- kiti 82 skirsnyje klasifikuojami dirbiniai (pavyzdžiui, �rankiai, 
�ranki� antgaliai, peiliai ir pjaunan	iosios geležt�s, neelektrin�s 
plauk� kirpimo mašin�l�s, kai kurie mechaniniai nam� �kio 
�renginiai) ir 83 skirsnyje klasifikuojami dirbiniai; 

- dirbiniai, klasifikuojami XVII skyriuje; 
- dirbiniai, klasifikuojami XVIII skyriuje; 
- ginklai ir amunicija (93 skirsnis); 
- žaisl�, žaidim� arba sportinio inventoriaus požymius turin	ios 

mašinos ir �renginiai, nustatomos j� dalys ir reikmenys (�skai-
tant neelektrinius variklius, bet išskyrus elektros variklius, 
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elektros transformatorius ir distancinio valdymo radijo bango-
mis aparat�r�, kurie klasifikuojami atitinkamai 8501, 8504 ir 
8526 pozicijose), kurie yra tinkami naudoti vien tiktai arba dau-
giausia su žaislais, žaidimais arba sportiniu inventoriumi (95 
skirsnis); 

- šepe	iai, naudojami kaip mašin� dalys (9603 pozicija). 
Prek�s, klasifikuojamos šiame skyriuje, gali b�ti pagamintos iš 

bet kokios medžiagos. Dažniausiai jos b�na pagamintos iš netauri�j� 
metal�, bet XVI skyriuje gali b�ti klasifikuojamos ir kai kurios maši-
nos iš kit� medžiag� (pavyzdžiui, siurbliai gali b�ti pagaminti vien tik 
iš plastik�) bei j� dalys iš plastik�, medžio, tauri�j� metal� ir pan. 

Ta	iau šiame skyriuje neklasifikuojama: 
- pavar� diržai ar konvejeri� juostos iš plastik� (39 skirsnis); dir-

biniai iš vulkanizuoto kau	iuko, (pavyzdžiui, pavar� diržai ar 
konvejeri� juostos) (4010 pozicija), gumin�s padangos, vamz-
džiai ir pan. (4011–4013 pozicijos), tarpikliai, poveržl�s ir pan. 
(4016 pozicija); 

- dirbiniai iš odos ir dirbtin�s odos (pavyzdžiui, audimo stakli� 
muštuvas (4205 pozicija) arba iš kailio (4303 pozicija); 

- tekstil�s dirbiniai, pavyzdžiui, pavar� diržai ar konvejeri� juos-
tos (5910 pozicija), veltininiai pad�klai ir poliravimo diskai 
(5911 pozicija); 

- kai kurie keramikos dirbiniai, klasifikuojami 69 skirsnyje; 
- kai kurie stiklo dirbiniai, klasifikuojami 70 skirsnyje; 
- dirbiniai, pagaminti vien tik iš brangakmeni� ar pusiaubrangi� 

akmen� (gamtini�, sintetini� arba regeneruot�) (7102, 7103, 
7104 ar 7116 pozicija), išskyrus ne�montuotus � patefono ada-
tas apdirbtus safyrus ir deimantus, skirtus patefono adatoms 
(8522 pozicija); 

- begalin�s juostos iš metalin�s vielos arba juosteli� (XV sky-
rius). 

2 pastaba – apie dali� klasifikavim�:  
�) dalys, kurios pa	ios yra prek�s, klasifikuojamos  84 ir 85 skirs-

ni� pozicijose, pavyzdžiui, kompresoriai, klasifikuojami 8414 pozici-
joje, net jei jie specialiai skirti šaldytuvams. 

Ta	iau reikia pabr�žti, kad kompresorius, �montuotas � šaldytuv�, 
klasifikuojamas kartu su šaldytuvu 8418 pozicijoje. Jie klasifikuojami 
atskirai tik tuo atveju, jei teikiami atskirai. 
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b) dalys, skirtos tik tam tikroms mašinoms iš 84 ar 85 skirsnio, 
klasifikuojamos su tomis mašinomis; 

c) visos kitos dalys – 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 
8529 arba 8538 pozicijose, jei tai ne�manoma 8487 ar 8548 pozicijose. 

Dalys, kurios tinkamos naudoti vien tiktai arba daugiausia su tam 
tikromis specifin�mis mašinomis ir �renginiais (�skaitant tokias, kurios 
klasifikuojamos 8479 arba 8543 pozicijoje), arba su grupe mašin� ar 
�rengini�, priskiriam� toje pa	ioje pozicijoje, klasifikuojamos toje pa-
	ioje pozicijoje kaip ir tos mašinos arba �renginiai. Ta	iau yra atskiros 
pozicijos, skirtos: 

- varikli�, klasifikuojam� 8407 arba 8408 pozicijoje, dalims 
(8409 pozicija); 

- mašin�, klasifikuojam� 8425–8430 pozicijose, dalims (8431 po-
zicija); 

- tekstil�s mašin�, klasifikuojam� 8444–8447 pozicijose, dalims 
(8448 pozicija); 

- stakli�, klasifikuojam� 8456–8465 pozicijose, dalims (8466 po-
zicija); 

- biuro mašin�, klasifikuojam� 8469–8472 pozicijose, dalims 
(8473 pozicija); 

- mašin�, klasifikuojam� 8501 arba 8502 pozicijoje, dalims (8503 
pozicija); 

- aparat�ros, klasifikuojamos 8519–8521 pozicijose, dalims (8522 
pozicija); 

- aparat�ros, klasifikuojamos 8525–8528 pozicijose, dalims (8529 
pozicija); 

- �rengini� ir aparat�ros, klasifikuojam� 8535, 8536 ar 8537 pozi-
cijose, dalims (8538 pozicija). 

Nurodytoji taisykl� netaikoma dalims, kurios pa	ios yra gami-
niai, klasifikuojami vienoje iš skyriaus pozicij� (išskyrus 8485 ir 
8448 pozicijas); visais atvejais jos klasifikuojamos joms skirtose pozi-
cijose, net jeigu jos specialiai sukonstruotos tam, kad dirbt� kaip 
konkre	ios mašinos dalis. Ši taisykl� taikoma šioms dalims: 

- siurbliams ir kompresoriams (8413 ir 8414 pozicija); 
- filtravimo �renginiams ir aparat�rai (8421 pozicija); 
- k�limo ir transportavimo (pernešimo) mechanizmams (8425, 

8426 ar 8428 pozicijos); 
- 	iaupams, kranams, ventiliams ir pan. (8481 pozicija); 
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- rutuliniams arba ritininiams guoliams arba poliruotiems metali-
niams rutuliukams, kuri� skirtumas neviršija 1 proc. arba 0,05 
mm, atsižvelgiant � tai, kuris dydis mažesnis (8482 pozicija); 

- transmisijos velenams, alk�niniams svertams, guoli� korpu-
sams, slydimo guoliams, krumpliara	i� mechanizmams ir 
krumplin�ms pavaroms, rutuliniams ir sraigtiniams mechaniz-
mams, pavar� d�ž�ms ir kitiems grei	io keitikliams, �skaitant 
sukimo momento konverterius, smagra	iams ir skriemuliams, 
�skaitant skriemuli� blokus, sankaboms ir lankstiniams sujun-
gimams (8483 pozicija); 

- tarpikliams ir kitokiems sandarikliams, klasifikuojamiems 8484 
pozicijoje; 

- elektriniams motorams, klasifikuojamiems 8501 pozicijoje; 
- elektros transformatoriams ir kitiems �renginiams, klasifikuoja-

miems 8504 pozicijoje; 
- elektriniams šildytuvams (8516 pozicija); 
- elektros kondensatoriams (8532 pozicija); 
- elektrinei aparat�rai, skirtai elektros grandin�ms �jungti, išjung-

ti, perjungti, apsaugai ir pan. (jungikliai, saugikliai, paskirstymo 
d�ž�s ir pan.) (8535 ir 8536 pozicijos); 

- pultams, paneliams, konsol�ms, stendams, spintoms ir kitiems 
�renginiams, skirtiems elektros srov�s elektriniam valdymui ar-
ba paskirstymui (8537 pozicija); 

- lempoms, klasifikuojamoms 8539 pozicijoje; 
- elektronin�ms lempoms ir vamzdžiams, klasifikuojamiems 8540 

pozicijoje, diodams, tranzistoriams ir pan., klasifikuojamiems 
8541 pozicijoje; 

- lankini� lemp� angliukams, angliniams elektrodams ir angli-
niams šepet�liams (8545 pozicija); 

- izoliatoriams iš bet kuri� medžiag� (8546 pozicija); 
- izoliaciniams elementams, skirtiems elektros mašinoms ir pan. 

(8547 pozicija). 
Kitos dalys, priskirtinos tam pa	iam tipui, kaip ir nurodytosios 

pirmiau, bet n�ra tinkamos naudoti vien tiktai arba daugiausia su spe-
cifin�mis mašinomis arba j� klase (pavyzdžiui, dalys gali b�ti tinka-
mos naudoti daugelyje mašin�, klasifikuojam� skirtingose pozicijose), 
klasifikuojamos 8485 pozicijoje (jeigu jos neelektrin�s) ir 8548 pozi-
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cijoje (jeigu jos elektrin�s), jeigu tik j� negalima suklasifikuoti pagal 
anks	iau pateikt� taisykl. 

Pateiktosios dali� klasifikavimo nuostatos netaikomos preki�, 
klasifikuojam� 8484 pozicijose (tarpikliai ir pan.), 8544 (izoliuoti lai-
dai), 8545 (angliniai elektrodai), 8546 (izoliatoriai) ar 8547 (kabeli� 
vamzdžiai) dalims; paprastai jos klasifikuojamos pagal tai, iš kokios 
medžiagos yra pagamintos. 

Mašin� dalys klasifikuojamos šiame skyriuje, neatsižvelgiant �  
tai, ar jos baigtos gaminti ar ne. Ta	iau pusgaminiai (neišbaigti lieji-
niai) (dali� ruošiniai) iš geležies ar plieno klasifikuojami 7207 pozici-
joje. 

3 pastaba nurodo, kaip klasifikuoti sud�tines mašinas (sudarytas 
iš tarpusavyje sujungt� mašin�, atliekan	i� skirtingas funkcijas), kla-
sifikuojamas pagal mašin�, atliekan	i� pagrindin funkcij�. 

Daugiafunkc�ms mašinoms priskiriamos, pavyzdžiui, metalo pjo-
vimo stakl�s, kuriose naudojami kei	iami instrumentai, leidžiantys 
atlikti �vairias apdirbimo operacijas (pavyzdžiui, frezavim�, ištekinim� 
ar pritrynim�). 

Jeigu ne�manoma nustatyti, kuri mašinos atliekama funkcija yra 
pagrindin� ar kuriai mašinos atliekamai funkcijai suteikti pirmenyb, 
klasifikuojant mašin�, ir jeigu, kaip nurodyta 3 skyriaus pastaboje, iš 
konteksto neišplaukia joks kitas reikalavimas, b�tina taikyti 3 BAT (c) 
punkt�; iš dalies šitai taikytina kelias funkcijas atliekan	ioms maši-
noms, kurios potencialiai gal�t� b�ti klasifikuojamos �vairiose pozici-
jose nuo 8425 iki 8430, nuo 8458 iki 8463 ar nuo 8469 iki 8472 pozi-
cijose. 

Daugialyp�s mašinos, sudarytos iš �vairi� r�ši� dviej� ar daugiau 
mašin� ar �rengini�, sujungt� kartu � vien� visum�, nuosekliai arba 
vienu metu atliekan	i�  skirtingas (savarankiškas) funkcijas, papil-
dan	ios viena kit� ir paprastai skirstomos skirtingose XVI skyriaus 
pozicijose, klasifikuojamos pagal pagrindin j� atliekam� funkcij�. 

Pateiksime ši� daugialypi� mašin� pavyzdžius:  
- spausdinimo mašinos su pagalbiniu popieriaus prilaikymo �ren-

giniu (8443 pozicija);  
- kartonini� d�žu	i� darymo mašina, sujungta su pagalbine maši-

na, atspaudžian	ia užrašus ar paprastus piešinius (8441 pozici-
ja);  
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- pramonin�s krosnys, sujungtos su pak�limo ir padavimo �rengi-
niais (8417 arba 8514 pozicija);  

- cigare	i� gamybos mašina, sujungta su pagalbine cigare	i� pa-
kavimo mašina. 

Mašinos, klasifikuojamos pagal nurodyt�sias nuostatas, kai jos 
yra �vairi� r�ši� ir sujungiamos � vien� visum�, �montuojamos viena 
� kit�, uždedamos viena ant kitos, pritvirtinamos ant vieno pagrindo 
arba plokšt�s ir �montuojamos � vien� korpus� ar r�m�. 

Mašin� komplektai neturi b�ti vertinami kaip sujungimas � vien� 
visum�, išskyrus tuos atvejus, kai mašinos specialiai sukonstruotos 
taip, kad jas b�t� nuolat �manoma sujungti, pritvirtinti prie bendro pa-
grindo, �montuoti � vien� r�m�, korpus� ir pan. Tai netaikoma komp-
lektams, kurie laikinai arba specialiai ne�jungti � daugialyp mašin�.  

Pagrindai, pagrind� plokšt�s, r�mai arba korpusai gali b�ti su ra-
tukais tam, kad, naudojantis daugialype mašina, b�t� galima keisti jos 
buvimo viet� tik tuo atveju, jei ji ne�gaut� konkretaus gaminio pob�-
džio, klasifikuojamo kitoje KN pozicijoje (pavyzdžiui, transporto 
priemon�s).  

Grindys, betoniniai pagrindai, sienos, pertvaros, lubos ir pan., net 
jeigu specialiai skirti mašinoms ar �renginiams pastatyti, neturi b�ti 
suvokiami kaip bendras pagrindas, sujungiantis tokias mašinas ar 
�renginius � vien� visum�. 

3 pastaba netaikytina tokioms daugialyp�ms (kompozicin�ms) 
mašinoms, kuri� klasifikavimui skirta konkreti pozicija, pavyzdžiui, 
tam tikr� tip� oro kondicionavimo �renginiai (8415 pozicija). 

Nereik�t� užmiršti, kad daugiatiksl�s mašinos (pavyzdžiui, stak-
l�s, galin	ios apdirbti tiek metalus, tiek kitokias medžiagas, skyli� 
pramušimo mašinos, kurias galima naudoti popieriaus, tekstil�s, odos, 
plastik� ir pan. pramon�s šakose) tur�t� b�ti klasifikuojamos vado-
vaujantis 84 skirsnio 7 pastaba. 

4 pastaba – jeigu mašina, sudaryta iš atskir� sudedam�j� dali� 
(sujungt� vamzdžiais, elektros kabeliais, kurie skirti tiksliai apibr�žtai 
funkcijai atlikti), tada visuma klasifikuojama pozicijoje, atitinkan	ioje 
t� funkcij�.  

Ši pastaba taikoma tuo atveju, kai mašina (�skaitant ir mašin� 
kombinacijas (derinius)) sudaryta iš atskir� dali�, skirt� kartu tiksliai 
apibr�žtai funkcijai vykdyti, nurodytai vienoje iš 84 skirsnio arba, dar 
dažniau, 85 skirsnio pozicij�. Tada šis agregatas turi b�ti klasifikuo-
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jamas toje pozicijoje, kuri labiausiai atitinka ši� funkcij�, neatsižvel-
giant � tai, ar šios dalys (d�l koki� nors priežas	i� ar patogumo) nesu-
jungtos ar sujungtos vamzdžiais (kuriais paduodamas oras, suspaustos 
dujos, tepalai ir pan.), �renginiais, perduodan	iais energij�, elektros 
kabeliais arba kitokiais �renginiais. 

4 pastaboje vartojamas terminas „skirti kartu tiksliai apibr�žtai 
funkcijai vykdyti“ apima tik mašinas arba j� kombinacijas (derinius), 
b�tinas tai funkcijai atlikti, kuri yra specifin� funkciniam blokui kaip 
vienai visumai, ir netaikomas mašinoms bei �renginiams, atliekan-
tiems pagalbines funkcijas ir neturintiems �takos visos sistemos funk-
cij� atlikimui. 

Pateikiami šie tokio tipo funkcini� blok� pavyzdžiai, kurie paaiš-
kina, k� reiškia 4 skyriaus pastaba: 

- hidraulin�s sistemos, susidedan	ios iš hidraulin�s j�gain�s bloko 
(ji sudaryta iš hidraulinio siurblio, elektros variklio, kontrolini� 
(valdymo) vožtuv� ir tepal� (kuro) bako), hidraulini� cilindr�, 
vamzdži� ir žarn�, sujungian	i� tuos cilindrus su hidrauline j�-
gaine (8412 pozicija); 

- šaldymo �ranga, sudaryta iš element�, nesujungt� � vien� visu-
m�, o tik sujungt� vamzdeliais, kuriais cirkuliuoja šaldymo 
agentas (8418 pozicija); 

- dr�kinimo sistemos, susidedan	ios iš valdymo stoties, sudarytos 
iš filtr�, inžektori�, vandens skaitikli� ir pan., požemini� pa-
skirstymo ir nutekam�j� linij� bei antžeminio tinklo (8424 pozi-
cija); 

- melžimo mechanizmai su atskirais elementais (vakuuminiu     
siurbliu, pulsatoriumi, speni� gaubtuv�liais, indais pienui), su-
jungtais vamzdžiais ir vamzdeliais (8434 pozicija); 

- alaus gamybos �renginiai, apimantys, be kita ko, auginimo arba 
dirbtinio gr�d� daiginimo salyklo mašinas, salyklo smulkinimo 
mašinas, maišymo kubilus, perkošimo vonias, presus ir filtrus 
(8438 pozicija). Pagalbiniai �renginiai (pavyzdžiui, išpilstymo 
mašinos, etike	i� klijavimo mašinos) šioje pozicijoje neklasifi-
kuojami, nes tur�t� b�ti klasifikuojami atitinkamose ši� �rengi-
ni� pozicijose; 

- laišk� r�šiavimo sistemos, sudarytos daugiausia iš kodavimo 
�renginio, paruošiamojo r�šiavimo kanal� sistemos, tarpini� r�-
šiavimo mašin� ir galutinio r�šiavimo mašin�, kuri� vis� darb� 
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tikrina automatinio duomen� apdorojimo mašina (8472 pozici-
ja); 

- asfalto gamykla, sudaryta iš �vairi� sudedam�j� dali�, toki� kaip 
padavimo bunkeriai, konvejeriai, džiovyklos, vibratoriai, maišy-
tuvai, pri�mimo bunkeriai ir valdymo blokai, �rengti vienas šalia 
kito (8474 pozicija); 

- mašinos, skirtos elektros lempoms surinkti, kuri� dalys sujung-
tos konvejeriu ir tarp kuri� yra terminio stiklo apdirbimo �rengi-
niai, siurbliai ir lemp� tikrinimo blokai (8475 pozicija); 

- suvirinimo �renginiai, sudaryti iš suvirinimo galvut�s ar žnybtu-
k�, su transformatoriumi, generatoriumi ar srov�s lygintuvu, 
skirt� srovei paduoti (8515 pozicija); 

- radijo perdavimo aparat�ra kartu su maitinimo bloku, stiprintu-
vais ir pan. (8525 pozicija); 

- nešiojamieji radiotelefonai  su prijungtu rankiniu mikrofonu 
(8525 pozicija); 

- radiolokacijos aparat�ra kartu su maitinimo bloku, stiprintuvais 
ir pan. (8526 pozicija); 

- signalizacijos sistemos, sudarytos iš infraraudon�j� lemp�, fo-
toelektrini� l�steli� ir skambu	io (8531 pozicija). 

5 pastaba išaiškina s�vok� „mašina“. 
Pagalbiniai prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, manometrai, ter-

mometrai, lygio matuokliai ir kiti matavimo arba tikrinimo prietaisai, 
išeigos skaitikliai (našumo, galingumo indikatoriai, tachometrai), laik-
rodžio mechanizmo jungikliai, kontrol�s paneliai, automatiniai regu-
liatoriai) pateikiami kartu su mašina arba �renginiu,  kuriam jie papras-
tai priklauso, klasifikuojami toje pa	ioje pozicijoje, kaip ir pati mašina 
ar �renginys, jeigu pagalbiniai prietaisai sukonstruoti konkre	ios maši-
nos ar �renginio  darbo kontrolei, reguliavimui, darbo parametr� mata-
vimui ar tikrinimui. Ta	iau pagalbiniai prietaisai ir aparatai, sukonst-
ruoti keli� mašin� (vieno ar skirting� tip�) valdymui, kontrolei, darbo 
parametr� tikrinimui ar matavimui, klasifikuojami jiems skirtose pozi-
cijose. 

Šiame skyriuje bet kuri nuoroda � mašinas ir �renginius skirta ne 
tik sukomplektuotoms mašinoms, bet ir nesukomplektuotoms (t. y. 
tokiam mašinos dali� rinkiniui, kuris jau turi pagrindinius sukomplek-
tuotos mašinos požymius). Taigi mašina, � kuri� ne�montuotas tik 
smagratis, kalandravimo velenai, �ranki� laikikliai ir pan. ir kuri neturi 
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tik pagrindo plokšt�s, klasifikuojama toje pa	ioje pozicijoje, kaip ir 
sukomplektuota mašina, o ne atskirose pozicijose, kuriose klasifikuo-
jamos dalys. Taip pat mašina arba �renginys, paprastai dirbantis su 
�montuotu elektros varikliu (pavyzdžiui, elektromechaniniai buitiniai 
prietaisai, priskiriami 8509 pozicijai), klasifikuojamas pozicijoje, skir-
toje sukomplektuotai mašinai ar �renginiui, net jeigu ji pateikiama be 
elektros variklio. 

Atsižvelgiant � transportavimo s�lygas, daugelis mašin� ar �rengi-
ni� gabenami dalimis nesurinkti. Nors iš pirmo žvilgsnio prek� tokiu 
atveju atrodo kaip dali� rinkinys, ji klasifikuojama toje pozicijoje, 
kaip ir surinkta mašina, o ne tose pozicijose, kuriose klasifikuojamos 
dalys. Ta	iau, gabenant nesurinktas mašinas, jeigu komponent� (da-
li�) skai	ius viršija b�tin� dali� kiek� sukomplektuotai arba nesu-
komplektuotai, bet turin	iai esminius sukomplektuotos mašinos po-
žymius, mašinai, tie papildomi komponentai (dalys) klasifikuojami 
dalims skirtose pozicijose. 

 
 
2. Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir  
mechaniniai árenginiai; jø dalys (84 skirsnis) 
 
Pažvelgus � 84 ir 85 skirsni� pavadinimus, galima pagalvoti, kad 

prek�s, klasifikuojamos šiuose skirsniuose pagal tai, ar jos elektrin�s 
(85 skirsnis) ar ne (84 skirsnis). Ta	iau, vadovaujantis KN 1 BAT, 
skyri� ir skirsni� pavadinimai turi tik orientacin klasifikavimo nuo-
rod�. Juridin� pagrind� turi tik pozicijos pavadinimas. Tai reiškia, kad 
bet kuris prietaisas, priskiriamas 84 skirsnio pozicijai, yra klasifikuo-
jamas šioje pozicijoje. 

84 skirsnis – pats didžiausias visoje nomenklat�roje. Šiame skirs-
nyje klasifikuojamos visos mašinos ir j� dalys, kurios nepamin�tos 
kitoje nomenklat�ros vietoje. 

84 skirsnyje klasifikuojamos visos mašinos ir mechaniniai prietai-
sai bei j� dalys, jeigu jie n�ra išsamiau aprašyti 85 skirsnyje. Vado-
vaujantis 1 pastaba, šiame skirsnyje neklasifikuojama: 

- technin�s paskirties gaminiai iš tekstil�s (5911 pozicija); 
- gaminiai iš akmens, klasifikuojami 68 skirsnyje; 
- keramikos gaminiai, klasifikuojami 69 skirsnyje; 
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- laboratoriniai indai, klasifikuojami 7017 pozicijoje; mašinos ir 
�renginiai bei j� dalys iš stiklo (7019 arba 7020 pozicija); 

- krosnys, centrinio šildymo radiatoriai ir kitos prek�s, klasifikuo-
jamos 7321 arba 7322 pozicijoje bei panaš�s dirbiniai iš kit� 
netauri�j� metal�; 

- buitiniai elektromechaniniai prietaisai, klasifikuojami 8509 po-
zicijoje; 

- nemotorizuoti rankiniai mechaniniai grind� valymo �renginiai 
(9603 pozicija). 

Bendruoju atveju 84 skirsnyje klasifikuojami mechaniniai �rengi-
niai ir mašinos, o 85 skirsnyje – elektros prek�s. Ta	iau kai kurios ma-
šinos klasifikuojamos 85 skirsnio pozicijose (pavyzdžiui, buitiniai 
elektromechaniniai prietaisai), kita vertus, 84 skirsnyje klasifikuojami 
tam tikri nemechaniniai �renginiai (pavyzdžiui, gar� generavimo kati-
lai ir j� pagalbiniai �taisai bei filtravimo aparat�ra). 

Taip pat reik�t� pabr�žti, kad mašinos ir �renginiai, klasifikuo-
jami 84 skirsnyje, šiame skirsnyje klasifikuojami net jeigu jie elektri-
niai, pavyzdžiui: 

- mašinos, varomos elektros variklio; 
- �renginiai, kaitinami elektra, pavyzdžiui, �renginiai, klasifikuo-

jami 8419 pozicijoje, bei kiti �renginiai (pavyzdžiui, kalandrai 
(lygintuvai), tekstil�s skalbimo ir balinimo mašinos bei presai), 
turintys elektrinius kaitinimo elementus; 

- mašinos, veikian	ios elektromagnetais (pavyzdžiui, rašomosios 
mašin�l�s, veikian	ios elektromagnetin�mis rel�mis), arba �ren-
giniai su elektromagnetais (pavyzdžiui, audimo stakl�s su elekt-
riniu automatiniu eigos sustabdymu, kranai su elektromagneti-
niais k�limo antgaliais ir tekinimo stakl�s su elektromagneti-
niais laikikliais); 

- mašinos, veikian	ios elektronikos pagrindu (pavyzdžiui, elekt-
ronin�s skai	iavimo mašin�l�s ir automatin�s duomen� apdoro-
jimo mašinos) arba turin	ios �montuotus fotoelektrinius ar elekt-
roninius �renginius (pavyzdžiui, valcavimo staklynai su fotoe-
lektrine aparat�ra ir stakl�s, turin	ios �vairius elektroninius val-
dymo prietaisus). 

Kadangi keramin�s mašinos ar mechaniniai �renginiai (pavyz-
džiui, siurbliai) ir j� dalys iš bet koki� medžiag� (69 skirsnis), labora-
toriniai indai (7017 pozicija) ir stiklin�s  mašinos ar mechaniniai �ren-
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giniai bei j� dalys (7019 ar 7020 pozicija) šiame skirsnyje neklasifi-
kuojami, iš to matyti, kad netgi jeigu mašina ar mechaninis �renginys 
pagal aprašym� arba savo prigimt� gal�t� b�ti priskiriamas kuriai nors 
šio skirsnio pozicijai, jis negali b�ti klasifikuojamas 84 skirsnyje, jei 
turi keraminio arba stiklinio gaminio požymius. 

Ši taisykl� taikoma, pavyzdžiui, keraminiams ar stikliniams dirbi-
niams, turintiems nelabai svarbi� dali� iš kit� medžiag�, toki� kaip 
atramos, movos, 	iaupai, ventiliai ir pan., spaustuvai, veržtuvai ir ap-
kabos bei kitokie fiksavimo arba atraminiai �taisai (stovai, trikojai ir 
pan.). 

Kita vertus, toliau nurodyti dirbiniai paprastai netur�t� b�ti lai-
komi keramini� dirbini�, laboratorini� ind� arba mašin� ar mechani-
ni� �rengini� bei j� dali� iš keramikos ar stiklo požymius turin	iais 
dirbiniais: 

- keramini� ir stiklini�  dali� kombinacija (derinys) su daugiausia 
dali� iš kit� medžiag� (pavyzdžiui, metalo); taip pat dirbiniai, 
turintys daug keramini� arba stiklini� dali�, bet �statyt� ar �mon-
tuot� � r�mus, korpusus, d�klus ir pan. iš kit� medžiag�; 

- nejudan	i� (stacionari�) keramini� arba stiklini� dali� kombi-
nacija (derinys) su tokiomis mechanin�mis dalimis kaip varik-
liai, siurbliai ir pan. iš kit� medžiag� (pavyzdžiui, metalo). 

2 pastaba nurodo, kaip turi b�ti klasifikuojamos sud�tin�s maši-
nos, atliekan	ios 8401–8424 pozicij� ar 8486 pozicijos funkcijas ir tuo 
pa	iu metu vienos ar keli� pozicij� 8425–8480 funkcijas, turi b�ti kla-
sifikuojamos juos atitinkan	ioje pirmos grup�s pozicijose arba 8486 
pozicijoje, bet ne antros grup�s pozicijose. 

Pozicijose nuo 8401 iki 8424 klasifikuojamos mašinos ir �rengi-
niai (klasifikuojami pagal savo atliekamas funkcijas), kurie gali b�ti 
naudojami �vairiose pramon�s šakose. Kitose pozicijose skirstomos 
mašinos ir �renginiai yra klasifikuojami pagal pramon�s šakas arba 
veiklos srit�, kurioje jie naudojami. Vadovaujantis 2 skirsnio pastaba, 
mašinos ir aparatai, kuriuos galima klasifikuoti dviejose arba daugiau 
pozicij�, vienai iš j� patenkant � pirm�j� grup (t. y. 8401–8424 pozi-
cijos), klasifikuojami pozicijoje iš šios grup�s. Taigi varikliai visada 
klasifikuojami 8406–8408  ir 8410–8412 pozicijose neatsižvelgiant � 
j� panaudojim�. Toks pat klasifikavimo principas taikomas ir siurb-
liams, net jeigu jie skirti labai konkre	iam naudojimui (pavyzdžiui, 
verpimo mašinose arba žem�s �kyje naudojami siurbliai), centrifu-
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goms, kalandrams, filtravimo presams, krosnims, gar� generatoriams 
ir pan. 

Išimtys, nurodytos 2 skirsnio pastaboje, 8419 ir 8422 pozicijoms. 
Taigi toliau nurodomi dirbiniai, potencialiai klasifikuotini 8419 pozi-
cijoje, iš tikr�j� klasifikuojami šiose skirsnio pozicijose: 

- augal� daiginimo �taisai, paukš	i� inkubatoriai arba šildytuvai 
(8436 pozicija); 

- gr�d� dr�kinimo mašinos (8437 pozicija); 
- cukraus syv� ekstrahavimo difuziniai aparatai (8438 pozicija); 
- tekstil�s verpal�, audini� arba gatav� tekstil�s dirbini� terminio 

apdorojimo �renginiai (8451 pozicija); 
- mašinos arba �renginiai, atliekantys mechanines operacijas, ku-

ri� metu temperat�ros pasikeitimas, net jeigu jis yra b�tinas, t�-
ra pagalbin� funkcija. 

Lygiai taip pat toliau nurodomi gaminiai, potencialiai priskirtini 
8422 pozicijai, iš tikr�j� klasifikuojami kitose šio skirsnio pozicijose: 

- siuvimo mašinos (pavyzdžiui, maiš� užsiuvimo mašinos) (8452 
pozicija); 

- mašinos, skirtos dokumentams arba korespondencijai �d�ti � ap-
lankus arba vokus ir juos užklijuoti, taip pat monet� skai	iavimo 
ar pakavimo mašinos (8472 pozicija). 

Pirmenyb�s suteikimo pozicij� intervalui 8401–8424 taisykl� tai-
koma tik mašinoms, kurios sudaro vien� visum�. Sud�tin�s (daugialy-
p�s) ir daugiafunkc�s mašinos klasifikuojamos vadovaujantis XVI 
skyriaus 3 pastaba, o funkciniai blokai – vadovaujantis XVI skyriaus 4 
pastaba. 

Mašinos, kurios gali b�ti klasifikuojamos dviejose ar daugiau po-
zicij�, iš kuri� n� viena nepriskiriama 8401–8424 pozicijoms, klasifi-
kuojamos toje pozicijoje, kurioje tiksliausiai aprašoma mašina, arba 
atsižvelgiant � pagrindin�s mašinos naudojimo srit�. Daugiatiksl�s ma-
šinos, kurios vienodai s�kmingai gali b�ti naudojamos �vairiais tiks-
lais arba �vairiose pramon�s šakose (pavyzdžiui, skyli� pramušimo 
mašinos vienodai naudojamos tiek popieriaus, tiek tekstil�s, tiek odos, 
plastik� ir kitose pramon�s šakose), klasifikuojamos 8479 pozicijoje. 

5 pastaba nurodo,  
(A) k� reiškia s�voka „automatinio duomen� apdorojimo ma-

šinos (ADAM)“, kurios gali: 
• �siminti duomen� apdorojimo program�; 
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• b�ti lengvai programuojamos; 
• atlikti vartotojo nurodytus aritmetinius skai	iavimus ir 
• be žmogaus �sikišimo vykdyti duomen� apdorojimo progra-

m�. 
(B) ADAM gali tur�ti sistem�, sudaryt� iš �vairaus skai	iaus at-

skir� �tais�, pavidal�. 
(C) �taisas turi b�ti laikomas tam tikros ADAM dalimi, jei atitin-

ka visas s�lygas: 
• priskiriamas �taisams, naudojamiems tik su ADAM; 
• galima tiesiogiai ar per vien� ar kelis �taisus sujungti su pa-

grindiniu procesoriumi; ir 
• gali priimti ar perduoti duomenis tokiu pavidalu, kuris gali b�-

ti naudojamas sistemoje. 
Atskirai pateikti ADAM �taisai klasifikuojami 8471 pozicijoje.  
(D) �taisai, jei pateikti atskirai, neklasifikuojami 8471 pozicijoje: 
1. Spausdintuvai, kopijavimo, faksimiliniai aparatai, kombinuoti 

ar nekombinuoti (8443 pozicija). 
2. Balso, vaizdo arba kit� duomen� perdavimo ar pri�mimo apa-

rat�ra, �skaitant aparat�r�, skirt� laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui 
(8517 pozicija).  

3. Garsiakalbiai ir mikrofonai (8518 pozicija).  
4. Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kame-

ros su vaizdo magnetofonu (8525 pozicija).  
5. Monitoriai ir projektoriai be televizinio signalo pri�mimo apa-

rat�ros (8528 pozicija).  
(E) Mašinos, kuri� sud�tin� dalis yra ADAM arba kurios veikia 

kartu su ja ir atlieka specifin funkcij�, ta	iau ne duomen� apdoroji-
mo, klasifikuojamos j� funkcijas atitinkan	iose pozicijose arba jeigu 
tai ne�manoma, pozicijose, kuriose klasifikuojami gaminiai, nenurody-
ti kitoje vietoje. 

84 skirsnyje pateikta nauja 9 pastaba, kurioje aiškinamos s�vo-
kos „puslaidininkiniai �taisai“, „plokš	i�j� monitori� gamyba“, 
„plokštieji monitoriai“ bei nurodytos mašinos šiems �renginiams ga-
minti (8486 pozicija). 

Dali� klasifikavimas. Atskirai pateikiamos elektrin�s dalys pa-
prastai klasifikuojamos vienoje iš 85 skirsnio pozicij�, pavyzdžiui, 
elektros varikliai (8501 pozicija); elektros transformatoriai (8504 po-
zicija); elektromagnetai, pastov�s magnetai, elektromagnetiniai k�li-
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mo antgaliai ir elektromagnetiniai laikikliai (8505 pozicija); elektri-
niai uždegimo arba užvedimo �taisai, skirti naudoti vidaus degimo va-
rikliuose (8511 pozicija); elektros jungikliai, valdymo pultai, šakut�s, 
paskirstymo d�ž�s ir pan. (8535–8537 pozicijos); lempos (8539 pozi-
cija), elektronin�s lempos ir elektroniniai vamzdžiai (8540 pozicija); 
diodai, tranzistoriai ir panaš�s puslaidininkiniai prietaisai (8541 pozi-
cija); elektronin�s integralin�s schemos ir mikroblokai (8542 pozici-
ja); angliniai elektrodai (8545 pozicija); izoliatoriai (8546 pozicija); 
kai kurie izoliaciniai elementai (8547 pozicija). Šie dirbiniai, jeigu jie 
n�ra �montuoti � kitas mašinos dalis, klasifikuojami nurodytose pozici-
jose, net jeigu jie skirti vien tiktai arba daugiausia konkre	iai šio 
skirsnio mašinai. 

Kitos elektrin�s dalys klasifikuojamos: 
- 8409, 8431, 8448, 8466 arba 8473 pozicijose, jeigu jos atitinka 

ši� pozicij� aprašym�; 
- jeigu jos neatitinka pozicij� aprašymo, klasifikuojamos toje po-

zicijoje kaip ir pati mašina tik tuo atveju, jei jos skirtinos vien 
tiktai arba daugiausia šiai mašinai; jeigu neklasifikuojamos 
8548 pozicijoje. 

84 skirsnis santykinai skirstomas � 8 dalis: 

1. Branduoliniai reaktoriai ir j� kuro elementai (8401 pozici-
ja) 

Šioje pozicijoje klasifikuojami branduoliniai reaktoriai, neapšvi-
tinti branduolini� reaktori� kuro elementai (kaset�s) ir izotop� atsky-
rimo �renginiai bei aparat�ra. 

2. Mašinos, klasifikuojamos pagal funkcij� (8402–8424 pozici-
jos) 

Šis pozicij� intervalas apima mašinas ir �renginius, kurie klasifi-
kuojami pagal j� atliekamas funkcijas, neatsižvelgiant � pramon�s ša-
k�, kurioje jie naudojami.  

8402 pozicijoje klasifikuojami vandens gar� ir kit� gar� (pavyz-
džiui, gyvsidabrio gar�) generavimo �renginiai, skirti pirmini� varikli� 
(pavyzdžiui, garo turbin�) arba kit� mašin�, naudojan	i� garo j�g� 
(pavyzdžiui, garo k�jai ir siurbliai), veikimui paleisti arba garo pada-
vimo �renginiai, skirti apšildyti, maistui gaminti, sterilizacijai ir pan., 
�skaitant ir centrinio šildymo gar� generavimo boilerius. Šioje pozici-
joje taip pat klasifikuojami ir perkaitinto vandens katilai, � kuriuos 
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vanduo paduodamas gana aukštu sl�gimu tam, kad b�t� galima van-
den� �kaitinti iki tokios temperat�ros, kuri gerokai viršija gar� susida-
rymo (virimo) temperat�r� (daugiausia tai b�na 180 0C ir daugiau). 

8403 pozicijoje klasifikuojami �vairaus dydžio centrinio šildymo 
katilai (išskyrus krosnis su pagalbiniais katilais, klasifikuojamas 
7321 pozicijoje), naudojantys bet koki� kuro r�š� (pavyzdžiui, mal-
kas, angl�, koks�, dujas ar skyst� kur�) ir naudojami namams, butams, 
gamykloms, dirbtuv�ms, šiltnamiams ir pan. apšildyti cirkuliuojan	iu 
vandeniu. 

Prie centrinio šildymo katil� gali b�ti pritaisyti sl�gio reguliato-
riai ir matuokliai, vandens lygio matuokliai, 	iaupai, kranai, degikliai 
ir panaš�s prietaisai bei dalys. 

8406 pozicijoje klasifikuojamos vandens gar� turbinos ir kit� ga-
r� turbinos, varomos kinetin�s besiple	ian	i� gar� energijos, paten-
kan	ios ant men	i� arba rato plokš	i�. Iš esm�s jos sudarytos iš: 

- rotoriaus, susidedan	io iš veleno, ant kurio tvirtinamas ratas (ar-
ba ratai) ir ant ratlankio tvirtinamos arti viena kitos ment�s arba 
plokšt�s, sudarydamos lenkt� skersin� pj�v�, kartais vadinam� 
„sam	iu (kaušu)“; 

- statoriaus, sudaryto iš futliaro, kuriame pritvirtintas ir sukasi ro-
torius ir kuriame yra sistema nejudan	i� menteli� bei antgali� 
(t�t�, purkšt�), nukreipian	i� gar� � rotoriaus mentes. 

8407 pozicijoje klasifikuojami st�mokliniai kibirkštinio uždegimo 
vidaus degimo varikliai ir rotoriniai st�mokliniai vidaus degimo varik-
liai. Joje klasifikuojami ir automobiliniai varikliai. 

Šie varikliai sudaryti iš ši� element�: cilindro, st�moklio, švais-
tiklio, alk�ninio veleno, smagra	io, �leidžiam�j� ir išleidžiam�j� vož-
tuv� ir t. t. Juose panaudojama besiple	ian	i� kuro duj� ir gar�, sude-
gan	i� cilindro viduje, energija. 

B�dinga ši� varikli� savyb� ta, kad juose naudojamos uždegimo 
žvak�s, esan	ios cilindr� galvut�se, ir elektriniai prietaisai (tokie kaip 
magneta, rit� ir jungikliai-kirtikliai), suderinti su varikliu, skirti aukš-
tai �tampos srovei paduoti. 

8408 pozicijoje klasifikuojami st�mokliniai sl�ginio uždegimo 
vidaus degimo varikliai, �skaitant ir automobili� variklius. 

Ši� varikli� konstrukcija panaši � st�moklini� kibirkštinio užde-
gimo vidaus degimo varikli� konstrukcij� ir jie sudaryti iš t� pa	i� 
pagrindini� element� (pavyzdžiui, cilindro, st�moklio, švaistiklio, al-
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k�ninio veleno, smagra	io, �leidžiam�j� ir išleidžiam�j� vožtuv� ir t. 
t.), ta	iau jie skiriasi tuo, kad oras (arba kartais oras, sumaišytas su 
dujomis) pirmiausia �siurbiamas � cilindr�, kur greitai suslegiamas. Po 
to atomizuotas (išsklaidytas) skystas kuras �purškiamas � degimo ka-
mer�, kurioje savaime užsidega nuo aukštos temperat�ros, sukeltos 
sl�gio, gerokai viršijan	io sl�g�, susidarant� kibirkštinio uždegimo va-
rikliuose. 

Be dyzelini� varikli� yra ir pusiau dyzeliniai sl�ginio uždegimo 
varikliai, kuriuose užsidegimas �vyksta esant mažesniam sl�giui. No-
rint tok� varikl� paleisti, reikia cilindro galvut prieš tai pakaitinti lita-
vimo lempa arba pasinaudoti kaitinimo žvake. 

St�mokliniai sl�ginio uždegimo vidaus degimo varikliai dirba 
naudodami sunk�j� skyst� kur�, t. y. sunki�sias alyvas arba akmens 
anglies alyvas, skal�n� alyv�, augalinius aliejus (žem�s riešut�, rici-
nos, palmi� ir pan.) 

Atsižvelgiant � dali� klasifikavimo bendr�sias nuostatas bei sky-
riaus ir skirsnio pastabas, šiose pozicijose klasifikuojam� varikli� da-
lys klasifikuojamos 8409 pozicijoje. 

8410 pozicijoje klasifikuojamos hidraulin�s turbinos ir vandens 
ratai, kurie judan	i� arba susl�gt� skys	i� (vandens t�km�s arba van-
dens krioklio, vandens sl�gio, alyv� arba speciali� skys	i�) energij� 
paver	ia varom�ja j�ga. Šie varikliai pradeda veikti, nukreipiant van-
dens srov ant prie rato pritvirtint� men	i�, plokš	i� arba sraigtini� 
pavirši� (helikoidini� element�). 

8411 pozicijoje klasifikuojami turboreaktyviniai varikliai, turbo-
sraigtiniai varikliai ir kitos duj� turbinos. Šioje pozicijoje klasifikuo-
jamos turbinos dažniausiai b�na vidaus degimo varikliai, kuriems ne-
reikalingas išorinis šilumos šaltinis kaip kad, pavyzdžiui, garo turbi-
noms. 

8412 pozicijoje klasifikuojami varikliai ir j�gain�s, nenurodyti 
prieš tai buvusiose pozicijose (8406–8408, 8410 ir 8411 pozicijose). 
Šioje pozicijoje klasifikuojami reaktyviniai varikliai (išskyrus turbo-
reaktyvinius), pneumatin�s j�gos varikliai ir motorai, v�jo varikliai 
(v�jo mal�nai), spyruokliniai varikliai ir varikliai su svars	iais ir pan., 
kai kurie hidrauliniai varikliai bei motorai ir kai kurie gar� arba kit� 
duj� mechanizmai. 

Šioje pozicijoje klasifikuojamos visos j�gain�s (v�jo varikliai ir 
v�jo turbinos), kurios v�jo poveik� propelerio arba rotoriaus ment�ms 
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ar sparnams (dažnai su kintan	iu žingsniu) tiesiogiai paver	ia mecha-
nine energija. 

Paprastai sumontuotas ant gana ilgo metalinio pilono, propeleris 
ar rotorius turi atram�, statmen� j� plokštumai, kuri yra sparnai, arba 
panaš� �tais� aparato orientacijai, atsižvelgiant � v�jo krypt�. Varomoji 
j�ga dažniausiai perduodama redukcine pavara vertikaliu velenu at-
rankin�s j�gos velenui, kuris yra žem�s lygyje. 

V�jo varikliai paprastai neb�na galingi ir jie naudojami kaimo 
vietov�se irigaciniams siurbliams, drenažo siurbliams arba mažiems 
elektros generatoriams varyti. 

�ia neklasifikuojami elektros generatori� blokai, kuri� sudeda-
m�ja dalimi yra v�jo variklis ir elektros generatoriai (�skaitant elektro-
generatorius, varomus skraidymo aparato sraigto sukuriama oro srove) 
(8502 pozicija). 

8413 pozicijoje klasifikuojama dauguma mašin� ir mechanizm�, 
skirt� skys	iams (tarp j� lydyto metalo ir betono skiediniui) pakelti 
arba kitaip jiems perkelti, neatsižvelgiant � tai, ar jie paleidžiami ran-
komis, ar mechaniškai, ar kaip nors kitaip. 

Šioje pozicijoje klasifikuojami siurbliai su matavimo ir kainos pa-
skai	iavimo prietaisais, kurie naudojami garažuose benzinui ar tepa-
lams �pylti, taip pat siurbliai, specialiai skirti naudoti kitose mašinose, 
transporto priemon�se ir pan. (�skaitant benzininius, tepal� ar vandens 
siurblius, naudojamus vidaus degimo varikliuose, ir sintetinio tekstil�s 
pluošto verpimo mašinose naudojamus siurblius). 

Atsižvelgiant � veikimo principus, 8413 pozicijoje klasifikuoja-
mos mašinos gali b�ti skirstomos � penkias kategorijas: 

- stumiamieji siurbliai su gr�žtamai slenkamuoju st�moklio ju-
d�jimu; 

- rotaciniai stumiamieji siurbliai; 
- išcentriniai siurbliai; 
- elektromagnetiniai, 	iurkšliniai siurbliai; 
- skys	i� keltuvai. 
8414 pozicijoje klasifikuojamos mašinos ir �renginiai, rankiniai 

arba varomi variklio, skirti orui arba kitoms dujoms suspausti (komp-
resijai) arba vakuumui sukurti, taip pat ir prietaisai, užtikrinantys oro 
ar kit� duj� apytak� (cirkuliacij�). Tai oro arba vakuuminiai siurbliai, 
kompresoriai, ventiliatoriai, traukos spintos, gar� rinktuvai ir panaš�s 
�renginiai. 
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8415 pozicijoje klasifikuojami tam tikri aparatai ir �renginiai, 
skirti reikiamai temperat�rai ir dr�gmei palaikyti uždarose erdv�se 
(kondicionieriai). Jie gali b�ti su oro gryninimo elementais. 

Šie �renginiai skirti orui kondicionuoti kabinetuose, namuose, vie-
šose sal�se, laivuose, autotransporto priemon�se ir pan. bei kai kuriose 
pramonin�se �rangose, kur reikalingos specialios atmosferin�s s�lygos 
(pavyzdžiui, tekstil�s, popieriaus, tabako ir maisto pramon�s šakose). 
Juose oro dr�kinimo ir džiovinimo elementai gali b�ti atskirai nuo oro 
šildymo ir šaldymo element�. Ta	iau � kai kuriuos �renginius �montuo-
tas tik vienas blokas, galintis keisti tiek oro temperat�r�, tiek, konden-
suojant, oro dr�gm. Šie oro kondicionavimo �renginiai v�sina ir džio-
vina kambario, kuriame jie �rengti, or� (kondensuodami vandens garus 
ant šalto gyvatuko), arba, jeigu j� konstrukcija leidžia �traukti or� iš 
išor�s (turi dr�kintuv�), sumaišo švieži� ir kambario or�. Jie paprastai 
turi surinkimo ind� varvantiems lašams, skirt� kondensatui surinkti. 

8416 pozicijoje klasifikuojami aparatai, skirti mechanin�ms arba 
automatin�ms vis� r�ši� krosnims užkurti ir kurstyti bei pelenams ir 
šlakui pašalinti. Tai �vair�s krosni� degikliai, mechanin�s k�ryklos 
(stokeroiai), mechaniniai ardynai, mechaniniai pelen� šalintuvai ir 
panaš�s �renginiai. 

8417 pozicijoje klasifikuojamos neelektrin�s pramonin�s ir labo-
ratorin�s vis� tip� krosnys ir orkait�s, skirtos aukštoms ar santykinai 
aukštoms temperat�roms sukurti kamerose, sudegant kurui (arba tie-
siogiai kamerose, arba atskirose degimo kamerose). Tai pat jos yra 
skirtos termiškai �vairiems produktams apdirbti (pavyzdžiui, kepant, 
lydant, kaitinant, skaldant arba skaidant), kurie gali b�ti laikomi kros-
nies dugne, tiglyje (lydimo inde), retortose arba lentynose. Šiai grupei 
priskiriamos ir karšt� gar� orkait�s. Daugiausia pramonini� krosni� ir 
orkai	i� yra �ranga, skirta krosnims pakrauti ir iškrauti, krosni� du-
rims, dang	iams, krosni� dugnui ir kitoms judan	ioms dalims valdyti 
(manipuliuoti), krosnims pakreipti ir t. t. Tokia k�limo ir valdymo 
�ranga klasifikuojama kartu su krosnimi arba orkaite tik tada, jei ji yra 
neatskiriama krosnies arba orkait�s dalis; kitu atveju ši �ranga tur�t� 
b�ti klasifikuojama 8428 pozicijoje. 

8418 pozicijoje klasifikuojami šaldytuvai ir šaldymo �ranga yra 
�montuojama � mašinas ir surenkamus aparatus, skirtus produktams 
laikyti ilg� laik� žemoje temperat�roje (0 0C ir žemesn�je) aktyviais 
šaldymo elementais, absorbuojant latentin (slapt�j�) šilum�, susida-
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ran	i� garuojant suskystintoms dujoms, lengvai garuojantiems skys-
	iams arba, kai kuri� j�rini� tip� atveju, vandeniui. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- druska šaldantys (šaldan	ios druskos tipo) šaldikliai (8210 ar-

ba 8419 pozicija); 
- paprasti šilumokai	io tipo aušintuvai, kurie aušinami vandens 

srove; 
- ledo skrynios, izoliuotos spintos ir pan., prie kuri� n�ra mon-

tuojamas šaldymo agregatas (paprastai 9403 pozicija). 
8418 pozicijoje klasifikuojami šaldytuvai b�na dviej� tip�: 
� kompresoriniai (kuri� sud�tyje yra kompresorius, kondensato-

rius bei garintuvas); 
� absorbciniai (juose kompresorius pakei	iamas „generatoriu-

mi“, kuriame šildomas stiprus vandeninis amoniako tirpalas). 
Šioje pozicijoje klasifikuojami ir šilumos siurbliai. Tai �renginiai, 

kurie pasiima šilum� iš tam tinkamo šilumos šaltinio (daugiausia iš 
požemini� arba paviršiaus vanden�, iš dirvožemio arba oro) ir paver-
	ia j� daug aukštesn�s temperat�ros šilumos šaltiniu, pasitelkiant � 
pagalb� papildom� energijos šaltin� (pavyzdžiui, dujas arba elektr�). 
Šiluma pernešama nuo šilumos šaltinio iki šilumos siurblio ir nuo ši-
lumos siurblio iki terp�s, kurioje ji bus naudojama, dažniausiai naudo-
jant šilum� perduodant� skyst�. 

8419 pozicijoje klasifikuojami mechanizmai ir �renginiai, kuriais 
medžiagos (kietos, skystos arba dujin�s) paveikiamos šiluma arba šal-
	iu, siekiant sukelti paprast� temperat�ros pokyt� arba medžiagos 
transformacij�, kuri yra temperat�ros poky	io rezultatas (pavyzdžiui, 
šildant, verdant, kepant (deginant), distiliuojant, rektifikuojant, sterili-
zuojant, pasterizuojant, šutinant vandens garais, džiovinant, išgarinant, 
garinant, kondensuojant ir šaldant). Bet joje neklasifikuojami mecha-
nizmai ir �renginiai, kuriuose šildymas arba šaldymas, net jeigu tai yra 
b�tina, yra tik antraeil� funkcija, palengvinanti pagrindin�s mecha-
nizmo ar �renginio mechanin�s funkcijos atlikim�, pavyzdžiui, maši-
nos, skirtos sausainiams padengti, pavyzdžiui, šokoladu; kriaukli� pa-
dengimo mašinos (8438 pozicija), skalbimo mašinos (8450 arba 8451 
pozicija), mašinos, skirtos bitumin�ms kelio dangos medžiagoms kloti 
ir supl�kti (8479 pozicija). 

Mechanizmai ir �renginiai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali 
b�ti su mechanine �ranga arba be jos. 
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8419 pozicijos �renginiai gali b�ti šildomi bet kokiu b�du (angli-
mi, nafta, dujomis, garais, elektra ir pan.), išskyrus momentinio vei-
kimo vandens šildytuvus ir akumuliacinius vandens šildytuvus (šilu-
minius vandens akumuliatorius), kurie klasifikuojami 8516 pozicijoje, 
jeigu jie yra elektriniai. 

Šioje pozicijoje klasifikuojami tik nebuitiniai �renginiai, išskyrus 
momentinio veikimo vandens šildytuvus ir akumuliacinius vandens 
šildytuvus. 

8419 pozicijoje klasifikuojami labai �vair�s mechanizmai ir �ren-
giniai, kuriuos galima suskirstyti � toliau nurodomus tipus: 

� šildymo arba šaldymo �renginiai ir mechanizmai (�vairi� r�ši� 
indai, skirti šildymui ir šaldymui; šilumokai	i� �renginiai); 

� distiliavimo ir rektifikavimo �renginiai;  
� išgarinimo ir džiovinimo �renginiai (�renginiai, skirti džiovi-

nimui, sublimacijai); 
� kepinimo �renginiai; 
� apdorojimo vandens garais �renginiai; 
� sterilizavimo aparatai; 
� oro suskystinimo �renginiai ir speciali laboratorij� �ranga (pa-

vyzdžiui, autoklavai).    
Reikia atsižvelgti, kad šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- buitin�s krosnys, židiniai, virykl�s, virtuvin�s plytel�s, klasi-

fikuojamos 7321 pozicijoje; 
- neelektriniai oro šildytuvai ir karšto oro skirstytuvai, klasifi-

kuojami 7322 pozicijoje; 
- maisto gaminimo arba šildymo �renginiai, klasifikuojami 7417 

pozicijoje; 
- aparatai, skirti frakcinei distiliacijai (pavyzdžiui, sunkiojo 

vandens gamyboje) arba rektifikacijai, specialiai sukonstruoti 
izotop� atskyrimui, ir �renginiai, skirti izotop� apykaitai, vei-
kiantys „dvigubos temperat�ros“ metodu (8401 pozicija); 

- gar� generavimo katilai ir perkaitinto vandens katilai (8402 
pozicija) bei pagalbiniai �taisai, skirti naudoti kartu su katilais 
(8404 pozicija); 

- centrinio šildymo katilai, klasifikuojami 8403 pozicijoje; 
- pramonin�s ir laboratorin�s krosnys bei orkait�s, �skaitant 

krosnis, skirtas apšvitintam (panaudotam) branduoliniam ku-
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rui atskirti (separuoti) pirometalurgijos procesais  (8417 arba 
8514 pozicija); 

- šaldymo �ranga ir šilumos siurbliai, klasifikuojami 8418 pozi-
cijoje; 

- daiginimo �taisai, inkubatoriai ir šildytuvai (8436 pozicija); 
- gr�d� dr�kinimo mašinos (8437 pozicija); 
- cukraus syv� ekstrahavimo difuziniai aparatai (8438 pozici-

ja); 
- tekstil�s verpal�, audini� ir gatav� tekstil�s dirbini� terminio 

apdorojimo �renginiai (pavyzdžiui, pluošto kondicionavimo ir 
pluošto nusvilinimo mašinos) (8451 pozicija); 

- elektriniai dirvožemio šildytuvai, elektriniai oro šildytuvai ir 
elektroterminiai buitiniai prietaisai, klasifikuojami 8516 pozi-
cijoje. 

8420 pozicijoje klasifikuojamos kalandravimo arba kito valcavi-
mo mašinos, išskyrus metalo valcavimo ir metalo apdirbimo mašinas, 
klasifikuojamas 8455, 8462 arba 8463 pozicijoje, ir stiklo apdoroji-
mo mašinas, klasifikuojamas 8475 pozicijoje, neatsižvelgiant � tai, ar 
jos pritaikytos konkre	iai pramon�s šakai ar ne. 

Šios mašinos paprastai sudarytos iš dviej� arba daugiau lygiagre-
	i� cilindr� arba velen�, kuri� paviršiai daugiau ar mažiau prisispau-
džia vienas prie kito sukimosi metu, kad atlikt� toliau nurodytas ope-
racijas arba vien tik cilindr� sl�gimu, arba sl�gim� derinant su trinti-
mi, šildymu ir dr�gme. 

Kai kuriose pramon�s šakose kalandravimo mašinos turi savo 
konkre	ius pavadinimus (pavyzdžiui, lyginimo mašinos skalbyklose, 
išskalbt� ir išdžiovint� audini� lyginimo ir minkštinimo prietaisai – 
br�žkos (mogliai) tekstil�s pramon�je, superkalandrai popieriaus pra-
mon�je), ta	iau jos klasifikuojamos šioje pozicijoje, neatsižvelgiant � 
tai, kaip jos pavadintos – kalandravimo mašinomis ar ne. 

8421 pozicijoje klasifikuojama: 
- mašinos, kurios naudodamosi išcentrine j�ga, visiškai arba iš 

dalies skirsto substancijas pagal j� lyginam�j� (specifin�) svor� 
arba kurios pašalina dr�gm iš šlapi� medžiag� (centrifugos, 
�skaitant centrifugines džiovyklas, separatoriai); 

- filtravimo bei valymo �renginiai ir aparat�ra, skirta skys	iams 
arba dujoms, išskyrus, pavyzdžiui, filtravimo piltuv�lius, pie-
no koštuvus ir koštuvus dažams filtruoti (skys	i� filtravimo ir 



Jûratë Jadvyga Gurevièienë 

 

238

valymo �renginiai, �skaitant vandens minkštinimo �renginius, 
buitiniai vandens filtrai, tepal� filtrai, filtrai, skirti katil� van-
deniui, filtravimo presai, vakuuminiai filtrai, cheminiai bei 
elektromagnetiniai vandens valymo �renginiai); 

- duj� filtravimo �renginiai. 
8422 pozicijoje klasifikuojamos ind� plovimo mašinos (l�kš	i�, 

stiklini�, šaukšt�, šaku	i� ir pan.), neatsižvelgiant � tai, ar jos yra su 
džiovinimo sistema ar be džiovinimo sistemos, �skaitant elektrines, 
nepriklausomai nuo to, ar jos buitin�s ar ne. Šioje pozicijoje taip pat 
klasifikuojamos �vairi� tip� mašinos, skirtos buteliams arba kitokioms 
talpykloms plauti ir džiovinti, tokioms talpykloms užpildyti ir uždaryti 
(�skaitant ir g�rim� aeravimo �renginius) ir preki�, skirt� parduoti, 
gabenti ir saugoti,  pakavimo mašinos.  

Išskyrus svarstykles, kuri� jautrumas 5 cg arba didesnis (9016 
pozicija), 8423 pozicijoje klasifikuojama: 

- mašinos ir �renginiai, skirti tiesioginei objekt� masei (svorio) 
nustatyti, pasinaudojant šiais veikimo principais: elektronika 
(davikliais); sulyginant sveriamo objekto ir kei	iam� svareli� 
svorius; judan	io kursoriaus sugraduotoje svarstykli� svirtyje 
parodymais  (rankinis svertuvas ar pan.); automatinio duome-
n� parodymo skal�je ar indikatoriuje mašinose, veikian	iose 
spyruokl�mis, svertais arba atsvarais, arba hidraulinio veikimo 
svarstykl�s. 

- �renginiai, veikiantys svorio nustatymo principu, ta	iau auto-
matiškai j� registruojantys kituose parametruose, tiesiogiai su-
sijusiuose su svoriu (pavyzdžiui, nustatantys t�r�, kiek�, kain� 
ir ilg�). 

- iš anksto nustatyto svorio mašinos, kurios pagal svor� tikrina 
preki� vienodum� arba rodo j� tr�kum� arba kurios padalija 
prekes, skirtas supakavimui, pagal fiksuot� svor�. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami vis� r�ši� ir pagaminti iš 
bet koki� medžiag� svareliai (svars	iai), neatsižvelgiant � tai, ar jie 
sukomplektuoti, ar supakuoti � futliar� ar ne, skirti bet kurio tipo 
svarstykl�ms, �skaitant atskirai pateikiamus svars	ius, skirtus precizi-
niams aparatams, klasifikuojamiems 9016 pozicijoje; ta	iau svareliai, 
pateikiami kartu su šiomis precizin�mis sv�rimo �rangomis, klasifi-
kuojami kartu su aparatais 90 skirsnyje.  
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8424 pozicija apima mašinas ir �renginius, kuriais garai, skys	iai 
ir kietos medžiagos (pavyzdžiui, sm�lis, milteliai, granul�s, skalda 
arba metalo abrazyvai) išsvaidomi, išsklaidomi arba išpurškiami sro-
v�s, dispersijos (lašeliais ir kitokios) arba 	iurkšl�s pavidalu. Tai už-
pildyti ar neužpildyti gesintuvai, pulverizatoriai ir panaš�s �renginiai, 
garasroviai, sm�liasroviai ir pan., švirkšliai, purkštuvai ir milteli� 
skirstytuvai, dr�kinimo sistemos, elektrostatiniai dažymo aparatai, 
automobili� plovimo �ranga. 

 
3. Mašinos, klasifikuojamos pagal pramon�s šakas (8425–

8478 pozicijos) 
Šioje grup�je yra gana daug pozicij�, tod�l pateiksime lentel, ku-

rioje matysime pozicij� pasiskirstym� pagal pramon�s šakas (37 lente-
l�): 

 
 

37 lentel�. Mašinos, klasifikuojamos pagal pramon�s šakas 
 

Pramon�s šakos Pozicijos 
Keltuvai, gerv�s, k�likliai, krautuvai, liftai 8425–8431  
Žem�s �kio  8432–8438  
Popieriaus gamybos, spaudos �renginiai 8439–8443  
Tekstil�s pramon�s 8444–8452  
Odos pramon�s 8453 
Metalurgijos pramon�s 8454–8455  
Stakl�s:  
- „moderni�j� technologij�“ 8456 
- metal� apdirbimo 8457–8463  
- kit� medžiag� apdirbimo 8464–8465  
- dalys 8466 
Rank� darbui skirti �rankiai 8467 
Litavimo arba suvirinimo mechaniniai �renginiai 8468 
Biuro �ranga 8469–8473  
Kit� pramon�s šak� �renginiai 8474–8478  

 
Toliau aptarsime kai kurias pozicijas, pamin�tas 37 lentel�je. 
8467 pozicijoje klasifikuojami tik rank� darbui skirti �rankiai: su 

�montuotu elektros varikliu, pneumatiniai (�rankiai su prijungtu su-
spausto oro varikliu), vidaus degimo varikliu arba bet kokiu kitu nee-
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lektriniu varikliu (pavyzdžiui, maža hidrauline turbina); suspausto oro 
variklis dažniausiai veikia nuo išorinio suspausto oro šaltinio, o vidaus 
degimo variklio atveju uždegimo baterijos taip pat b�na atskiros. 
Pneumatiniuose �rankiuose suspausto oro poveikis kartais sustiprina-
mas hidrauliniais sujungimais. 

S�voka „rank� darbui skirti �rankiai“ reiškia, kad šie �rankiai, juos 
naudojant darbo metu, turi b�ti laikomi rankose; taip pat jiems priski-
riami sunkesni �rankiai (pavyzdžiui, grunto pl�ktuvai), kurie yra kilno-
jami, tai yra tokie, kurie gali b�ti pakeliami ir pernešami vartotojo 
rankomis, ypa	 tokie, kurie darbo metu juda pirmyn, ir kurie yra val-
domi ir nukreipiami rankomis operacijos atlikimo metu. Kad žmogus 
nepavargt�, laikydamas tok� �rank� darbo metu, jis gali b�ti paremtas 
pagalbin�mis atramomis (pavyzdžiui, trikojais, k�likliu (domkratu), 
apžergian	iai k�limo skrys	iais). Šie �rankiai skirti �vairiam apdirbi-
mui ir naudojami daugelyje pramon�s šak�: 

- gr�žtai; 
- �vair�s atsuktuvai; 
- obliavimo ir šlifavimo mašinos; 
- �vair�s pj�klai; 
- plaktukai; 
- pjovimo �rankiai; 
- grunto tankinimo �rankiai, pl�ktuvai; 
- betono vibratoriai; 
- gyvatvor�s karpymo �rankiai; 
- rankin�s vejapjov�s; 
- graviravimo �rankiai; 
- elektrin�s žirkl�s. 
Prie biuro �rengini� priskiriamos rašomosios mašin�l�s (8469 po-

zicija), skai	iuotuvai, kasos aparatai (8470 pozicija), kompiuteriai ir j� 
dalys (8471 pozicija), biuro �renginiai (*): bankomatai, popieriaus su-
segikliai, popieriaus naikikliai, surišikliai ir panaš�s �renginiai (8472 
pozicija). 

Klasifikuojant kompiuterius ir j� dalis reikia vadovautis 84 skirs-
nio 5 pastaba. Kai kuri� kompiuteri� ir j� dali� klasifikavimas pa-
teiktas 38 lentel�je. 
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38 lentel�. Kompiuteriai ir j� dalys 
 

Prek�s 
pavadinimas KN kodas Paveikslas 

Maži, nešioja-
mieji kompiute-
riai (lap-tops, 
notebooks, 
PAD	s) 

8471 30 00 

  

Kompiuterin�s 
sistemos 
(sudaro proceso-
rius, klaviat�ra, 
pel� ir monito-
rius) 

8471 49 00 

 

Elektronin� už-
raš� knygut� 
(Palm-held po-
rtables) 

8543 70 90 

 

Procesoriai 8471 50 00 
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Prek�s 
pavadinimas KN kodas Paveikslas 

Klaviat�ra 8471 60 60 

 
Pel� 8471 60 70 

 
Skaitytuvai 
(scanners) 

8471 60 70 

 
Išoriniai disk� 
�taisai 

8471 70 20 

 
Išoriniai disk� 
�taisai asmeni-
niams kompiute-
riams: 
- optiniai 
- standži�j� 

disk� �taisai 
- diskeli� skai-

tytuvai 
- magnetini� 

juost� �taisai 
- atmintini� 

nuskaitymo 

 
 
 
 
8471 70 30 
8471 70 50 
 
8471 70 70 
 
8471 70 80 
 
8523 51 10 
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Prek�s 
pavadinimas KN kodas Paveikslas 

Vis� r�ši� 
spausdintuvai 
(kombinuoti ar 
ne) 

8443 

 
Spausdintuvo 
prieigos skirsty-
tuvai (printer 
sharers) 

8471 80 00 

 
Išorinis USB 
šakotuvas 
(external USB 
hub) 

8471 80 00 

 
Magnetini� kor-
teli�  skaitytuvai 

8471 90 00 

 
Lustini� korteli� 
skaitytuvai 

8471 90 00 

 
Br�kšnini� kod� 
skaitytuvai 

8471 90 00 
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Prek�s 
pavadinimas KN kodas Paveikslas 

Atminties korte-
li� skaitytuvai 

8471 90 00 

 
Kompiuteri� 
monitoriai: 
- su elektroni-
niu vamzdžiu 
- plokštieji 

 
8528 
8528 41 00 
 
8528 51 00 

 

 
Kompiuteri� 
projektoriai 

8528 61 00 

 
Išoriniai mode-
mai 

8517 62 00 

 
Garsiakalbiai 8518 
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Prek�s 
pavadinimas KN kodas Paveikslas 

Internetin�s 
vaizdo kameros 
(Web cam) 

8525 80 19 

 
Garso plokšt� 8471 80 00 

 
Grafikos plokšt� 8471 80 00 

 
Vaizdo plokšt�s 8528 71 11 

 
 
8443 pozicija, � kuri� perkelti vis� r�ši� spausdintuvai, kopija-

vimo aparatai, faksai ir kombinuoti aparatai. 
 
4. Specialias funkcijas atliekan�ios mašinos, nenurodytos kito-

je šio skirsnio vietoje (8479 pozicija) (*)   
Šioje pozicijoje klasifikuojamos specialiosios paskirties maši-

nos, atliekan	ios individuali� funkcij�, kurios:  
- n�ra išskiriamos iš šio skirsnio jokia šio skyriaus arba skirsnio 

pastaba; 
- n�ra išsamiau aprašomos jokioje kitoje pozicijoje arba jokiame 

kitame KN skirsnyje; 
- negali b�ti klasifikuojamos jokioje kitoje šio skirsnio pozicijoje, 

nes: 
- j� negalima priskirti jokiai kitai pozicijai d�l jos funkcionavimo 

b�do; 
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- j� negalima priskirti jokiai kitai pozicijai d�l j� panaudojimo ar-
ba d�l pramon�s šakos, kurioje jos panaudojamos; 

- j� galima vienodai s�kmingai priskirti dviem (arba daugiau) ki-
toms pozicijoms. 

Šiuo tikslu toliau nurodoma, k� galima vertinti kaip „individua-
lios funkcijos“ tur�jim�: 

- mechaniniai �renginiai su varikliu ar kita varom�ja j�ga arba be 
variklio ar kitos varomosios j�gos, kuri� funkcija turi b�ti atlie-
kama aiškiai ir neatsižvelgiant � jok� kit� �rengin� arba prietais�. 
Pavyzdžiui, oro dr�kinimas ir sausinimas yra individualios 
funkcijos, nes jos gali b�ti atliktos su �renginiu, veikian	iu ne-
priklausomai nuo jokios kitos mašinos; 

- mechaniniai �renginiai, negalintys atlikti savo funkcijos, kol jie 
nesumontuojami ant kitos mašinos ar �renginio arba kol ne�trau-
kiami � daug sud�tingesn sistem� tik tuo atveju, jei ši funkcija: 

- skiriasi nuo tos, kuri� atlieka mašina arba �renginys, ant kurio jie 
sumontuojami, arba sistema, � kuri� jie �traukiami; ir 

- n�ra neatskiriama ir nedaloma dalis tos funkcijos, kuri� atlieka 
mašina, �renginys ar sistema. 

Šioje pozicijoje klasifikuojama daug ir �vairi� mašin�. 
1) Bendrosios paskirties mašinos, pavyzdžiui: 
- bakai ir kitokios talpyklos su mechaniniais prietaisais (pavyz-

džiui, maišykl�mis), kuri� negalima nustatyti kaip skirt� kokiai 
nors konkre	iai pramon�s šakai, rezervuarai ir kitos talpyklos su 
papras	iausiai prijungtais 	iaupais, lygio ir sl�gio matuokliais ar 
kitais prietaisais klasifikuojami pagal medžiag�, iš kurios jie pa-
gaminti; 

- presai, smulkintuvai, trintuvai, maišytuvai ir pan., kurie n�ra 
skirti kokiai nors konkre	iai pramon�s šakai ar preki� r�šiai; 

- volumetriniai ir mechaniniai skirstytuvai, skirti nuolatiniams 
ruošiniams pateikti esant vienai ir tai pa	iai pad�	iai, tinkamai 
apdirbimo operacijai atlikti, kurie n�ra skirti kokiai nors konk-
re	iai pramon�s šakai; 

- �seli� ir kilpeli� padarymo, kniedži� prikniedijimo �renginiai, 
vienodai tinkami naudoti tiek tekstil�s pramon�je, tiek kartono, 
plastik� arba odos pramon�je; susegimo sankab�l�mis mašinos 
(stapleriai), kuriomis sujungiami tekstilinio beltingo, gumos ar 
kitoki� medžiag� galai; 
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- vibratoriniai varikliai, sudaryti iš elektros variklio su ekscentriš-
kais diskais, sumontuotais ant kyšan	i� veleno gal� ir sukelian-
	iais radialin vibracij�, kuri perduodama aparatams ir prietai-
sams; 

- elektromagnetiniai vibratoriai; 
- daugiatiksliai pramoniniai robotai.  
2) �renginiai, skirti tam tikroms pramon�s šakoms: 
- �renginiai, skirti aliejaus, muilo ir maistini� tauk� gamybai; 
- krepši� pynimo, pint� dirbini� gamybos ir kiti �renginiai, skirti 

žilvi	io vytel�ms, švendr�ms, ratanui, šiaudams, medžio nuo-
plaušoms, plastikams supinti ir suraizgyti; 

- teptuk� ir šepe	i� gamybos mašinos; 
- mašinos, skirtos viešiesiems darbams, statybai arba turin	ios 

panaši� paskirt�; 
- metalo apdirbimo �renginiai, �skaitant elektros laid� vyniojimo 

ant ri	i� �renginius; 
- medienos ir panaši� medžiag� apdirbimo mašinos; 
- lyn� ir kabeli� gamybos mašinos (vyjimo, sukimo, kabeliavimo 

mašinos).  
3) �vair�s �renginiai: 
- oro dr�kintuvai ir sausintuvai; 
- varikli� starteriai (mechaniniai, hidrauliniai, suspausto oro ir 

pan.), išskyrus elektrin �rang�, klasifikuojam� 8511 pozicijoje; 
- hidrauliniai akumuliatoriai, skirti tam tikro kiekio susl�gtam 

skys	iui palaikyti rezerve, kad b�t� palaikomas tolygus srautas 
ir paduodamas sl�gis � hidraulin mašin�;  

- automatiniai tepal� padavimo � mašinas siurbli� tipo �renginiai; 
- degtuk� panardinimo �renginiai; 
- statini� smalavimo ir padengimo �renginiai; 
- suvirinimo elektrod� padengimo mašinos; 
- spaustuvini� daž� velen�li� išvalymo ir padengimo iš naujo že-

latina mašinos; 
- padengimo fotojautria emulsija mašinos; 
- matinio stiklo gamybos �renginiai, naudojantys r�gštis; 
- varžt� �sukimo ir išsukimo mašinos, metalin�s šerdies ekstrakto-

riai; 
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- vamzdyn� ir kit� nelanks	i� vamzdži� prieži�ros �renginiai; 
- mašinos, kuriomis sumontuojamos karšimo juostos ant karšimo 

cilindr�; 
- virvini� pad�, skirt� avalynei, gamybos �renginiai; 
- patalyn�s plunksn� plovimo, valymo ir dulki� pašalinimo maši-

nos; 
- antklodži� ir 	iužini� kimšimo mašinos; 
- bet kokio pagrindo padengimo abrazyvin�mis medžiagomis ma-

šinos; 
- lanks	i� kabeli� ir žarn� vyniojimo mašinos; 
- mechaniniai �renginiai, skirti vandens augmenijai pjaustyti; 
- povandeniniai skambu	iai bei metaliniai nar� kostiumai ir pan. 

su mechaniniais �renginiais; 
- giroskopiniai stabilizatoriai, skirti laivams ir panašiems tiks-

lams; 
- laiv� vairavimo �renginiai ir laiv� vairai; 
- elektriniai, hidrauliniai, pneumatiniai ir pan. mechanizmai, skirti 

l�ktuv�, laiv� ir vis� transporto priemoni� lang� stiklams valyti; 
- metalini� dali� ir �vairi� kit� dirbini� ultragarsin� valymo apa-

rat�ra; 
- povandeninio suvirinimo dujiniai degikliai; 
- uolien� ir betono pjaustytuvai ir kirtikliai; 
- automatin�s bat� valymo mašinos; 
- popierini� puoduk� ir kit� ind� padengimo vašku panardinimo 

mašinos; 
- pramoniniai dulki� siurbliai; 
- pramoniniai grind� blizgintuvai. 
 
5. Metalo liejimo formad�ž�s ir liejimo pad�klai (8480 pozici-

ja) 
Šioje pozicijoje klasifikuojamos formad�ž�s, naudojamos metal� 

liejyklose, liejimo pad�klai ir liejimo modeliai, išskyrus kai kurias 
išimtis, kurios bus nurodytos v�liau; 8480 pozicija apima visas formas 
(tiek ant lankst�, tiek pritvirtintos, tiek rankiniam darbui, tiek naudo-
jamos presuose ir liejimo mašinose), kurios naudojamos ruošiniams ir 
gataviems dirbiniams lieti iš ši� medžiag�: 
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- metal� (�skaitant metal� miltelius, sukepintus metal� karbidus ir 
kermetus); 

- stiklo (�skaitant lydyt� kvarc� arba kitok� lydyt� titnagžem�) ir 
toki� mineralini� medžiag� kaip keramikos mas�, cementas, gipsas, 
alebastras ir betonas; 

- gumos ir plastik�. 
 
6. Prek�s, kurios paprastai naudojamos kaip dalys (8481–

8484 pozicijos) 
Šioje grup�je klasifikuojamos prek�s pateiktos 39 lentel�je.  
 

39 lentel�. Prek�s, kurios paprastai naudojamos kaip dalys 
 

8481 pozicija 8482 pozicija 8483 pozicija 8484 pozicija 
Kranai, maišy-
tuvai, sklend�s, 
ventiliai ir re-
duktoriai 

Rutuliniai arba 
ritininiai guo-
liai 

Transmisijos 
velenai, krump-
liniai mecha-
nizmai ir pavar� 
d�ž�s 

Tarpikliai ir san-
darikliai 

 
   

 
7. Mašinos ir aparatai, naudojami puslaidininkiniams �tai-

sams ir plokštiems vaizduokliams gaminti (84 skirsnio 9 pastaba) 
(8486 pozicija) (*) 

 
8. Mechanini� �rengini� dalys be elektrini� jung�i� (8487 po-

zicija) 
Šioje pozicijoje klasifikuojamos prek�s yra tokios, kurias galima 

atpažinti kaip mašinos dal�, bet ne�manoma jos pavadinti jokia konk-
re	ia dalimi jokiai konkre�iai mašinai. Atsižvelgiant � šias s�lygas, 
8487 pozicijai priskiriamos neautomatin�s tepalin�s; tepalini� �movos; 
tepal� izoliacijos žiedai (angl. oil seal rings); rankiniai ratai; svertai ir 
rankiniai spaustuvai; apsauginiai �renginiai ir pagrindo plokšt�s. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami laiv� ir val	i� propeleriai 
bei laivara	iai. 
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3. Elektros mašinos ir áranga bei jø dalys; garso  
árašymo ir atkûrimo aparatai, televizijos vaizdo ir  
garso árašymo ir atkûrimo aparatai, šiø gaminiø  
dalys ir reikmenys (85 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojamos visos elektrin�s mašinos ir �ren-

giniai, išskyrus:  
- mašinas ir �renginius, klasifikuojamus 84 skirsnyje, kurios kla-

sifikuojamos ten pat, net jei jos yra elektrin�s; 
- tam tikrus dirbinius, neklasifikuojamus šiame skirsnyje apskri-

tai. 
Skirtingai nuo klasifikavimo taisykli�, taikom� 84 skirsnyje, šio 

skirsnio prek�s klasifikuojamos 85 skirsnyje net tuo atveju, jei jos pa-
gamintos iš keramikos arba stiklo, išskyrus stiklines kolbas (taip pat 
apvalios ir vamzdelio formos), klasifikuojamas 7011 pozicijoje. 

Ta	iau apskritai aparat�ra su elektros šildymu klasifikuojama ki-
tuose skirsniuose (dažniausiai 84 skirsnyje), pavyzdžiui, gar� genera-
toriniai katilai ir perkaitinto vandens katilai (8402 pozicija), oro kon-
dicionavimo mašinos (8415 pozicija), išdeginimo, distiliavimo ir kiti 
aparatai (8419 pozicija), kalandravimo arba kitos lukštenimo mašinos 
ir j� cilindrai (8420 pozicija), paukš	i� inkubatoriai ir šildytuvai 
(8436 pozicija), bendrosios paskirties mašinos medienai, kamštienai, 
odai ir t. t. �spauduoti (8479 pozicija), medicinos aparat�ra (9018 po-
zicija). 

Šio skirsnio 1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama: 
- elektra šildomos antklod�s, 	iužiniai, pagalv�s ir  koj� movos; 
- stiklo dirbiniai, klasifikuojami 7011 pozicijoje; 
- mašinos ir aparatai, priskiriami 8486 pozicijai; 
- vakuuminiai aparatai, naudojami medicinoje (90 skirsnis); 
- elektra šildomi baldai, klasifikuojami 94 skirsnyje. 
4 pastaba aiškina s�vokas „kietosios b�senos išliekamosios at-

mintin�s“ ir „lustin�s kortel�s“, priskiriamos 8423 pozicijai.  
6 pastaba aiškina s�vok� „šviesolaidži�, šviesolaidži� gr�ž	i� ar-

ba kabeli� jungtys“,  kurios priskiriamos 8436 pozicijai. 
7 pastaba nurodo, kad 8537 pozicijai nepriskiriami belaidžiai IR 

�taisai, skirti televizori� arba kitos elektros �rangos nuotoliniam val-
dymui (8543 pozicija). 
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Ta	iau nuotolinio valdymo pultas, valdomas radijo bangomis, 
klasifikuojamas 8526 92 subpozicijoje. 

Prietais�, klasifikuojam� 85 skirsnyje, dalys klasifikuojamos va-
dovaujantis XVI skyriaus 2 pastaba. Ta	iau neelektrin�s šio skirsnio 
mašin� ir aparat�ros dalys yra klasifikuojamos: 

- dauguma iš j� yra gaminiai, klasifikuojami kituose skirsniuose 
(dažniausiai 84 skirsnis), pavyzdžiui, siurbliai ir ventiliatoriai (8413 
arba 8414 pozicijos), kranai, užtvarai ir t. t. (8481 pozicija), guoliai 
(8482 pozicija), transmisijos velenai, krumplin�s pavaros ir pan. 
(8483 pozicija); 

- neelektrin�s dalys, kurios naudojamos išimtinai arba dažniausiai 
tam tikrose elektrin�se mašinose (arba su keliomis mašin� r�šimis, 
klasifikuojamomis toje pa	ioje pozicijoje), jas reikia klasifikuoti kartu 
su atitinkama mašina (arba mašinomis), 8503, 8522, 8529 arba 8538 
pozicijose. 

- kitos neelektrin�s dalys klasifikuojamos 8548 pozicijoje. 
85 skirsnis santykinai gali b�ti suskirstytas � 8 grupes: 
 
1. Elektros energijos gamybos, pakeitimo ar akumuliavimo 

(saugojimo) �renginiai, galvaniniai elementai ir akumuliatoriai 
(8501–8504, 8506 ir 8507 pozicijos) 

8501 pozicijoje klasifikuojami elektros varikliai yra mašinos, ku-
rios transformuoja elektros energij� � mechanin energij�. Šioje pozi-
cijoje klasifikuojami rotoriniai ir linijiniai varikliai (rotoriniai, liniji-
niai elektros varikliai, elektros generatoriai). 

8502 pozicijoje klasifikuojami elektros srov�s generatoriniai ag-
regatai ir elektriniai rotoriniai keitikliai. 

8504 pozicijoje klasifikuojami elektros transformatoriai (tai ma-
šinos, kurios be joki� judam� dali� transformuoja vien� kintam�j� 
srov � kit�), statiniai elektros keitikliai ir indukcin�s rit�s. Šioje pozi-
cijoje klasifikuojami ir akumuliatori� �krovikliai nuo mobili�j� telefo-
n� iki automobili� akumuliatori�. 

8506 pozicijoje klasifikuojami galvaniniai elementai, kurie suku-
ria elektros energij� chemine reakcija. Jie sudaryti dažniausiai iš indo 
su šarminiu arba nešarminiu elektrolitu (pavyzdžiui, kalio šarmas, nat-
rio šarmas, amonio chloridas arba li	io chlorido, amonio chlorido, 
cinko chlorido ir vandens mišinys), kuriame panardinti elektrodai. 
Anodas dažniausiai cinko arba li	io, o katodas (depoliarizuojantis 
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elektrodas), pavyzdžiui, iš mangano dioksido (sumaišyto su anglies 
milteliais), iš gyvsidabrio oksido arba sidabro oksido. Kiekvienas 
elektrodas turi gnybt� arba kit� �rengin� prijungti prie išorin�s grandi-
n�s. Svarbiausia galvaninio elemento savyb� ta, kad jie sunkiai ir blo-
gai pakartotinai �kraunami. 

8507 pozicijoje klasifikuojami vis� r�ši� elektros akumuliatoriai 
(akumuliatorin�s baterijos) naudojami elektros energijai išsaugoti ir 
kaip jos šaltinis, kai ji b�na reikalinga. Per akumuliatori� leidžiama 
nuolatin� srov�, kuri sukelia tam tikras chemines reakcijas (�krovi-
mas); kai akumuliatorius gnybtais prijungiamas prie išorin�s grandi-
n�s, šie cheminiai pakitimai pasikei	ia � priešing� reakcij� ir sukuria-
ma nuolatin� srov� išorin�je grandin�je (išsikrovimas). Šis reiškini� 
ciklas – �krovimas ir iškrovimas – gali kartotis akumuliatoriaus tarna-
vimo laikotarpiu. Akumuliatoriai dažniausiai sudaryti iš talpyklos, 
užpildytos elektrolitu, kurioje panardinti du elektrodai su gnybtais pri-
jungti prie išorin�s grandin�s. Daugeliu atvej� talpykla gali b�ti su-
skirstyta, be to, kiekviena dalis (elementas) bus atskirai akumuliato-
rius; šie elementai dažniausiai sujungiami nuosekliai norint sukurti 
didesn �tamp�. Keli tokiu b�du sujungti elementai vadinami baterija. 
Keli akumuliatoriai gali b�ti surinkti didel�je talpykloje. 

 
2. Tam tikri elektromechaniniai aparatai: dulki� siurbliai, kai 

kurie buitiniai prietaisai, skutimosi mašin�l�s ir plauk� kirpimo 
mašin�l�s (8508–8510 pozicijos) 

Atkreipiame d�mes�, kad 8508 pozicijoje klasifikuojami tiek bui-
tiniai, tiek profesional�s dulki� siurbliai. 

Klasifikuojant prekes 8509 pozicijoje reikia vadovautis 8 skirsnio 
3 pastaba, kurioje nurodoma, kad šioje pozicijoje klasifikuojamos tik 
šios buitin�s elektromechanin�s mašinos: 

- bet kurios mas�s grind� blizgintuvai, maisto produkt� smulkin-
tuvai ir maišytuvai; 

- kitos mašinos, jeigu j� mas� ne didesn� kaip 20 kg.  
3 pastaboje išvardytos  išimtys, kas neklasifikuojama 8509 pozi-

cijoje, pateiktos 40 lentel�je. 
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40 lentel�. 8509 pozicijoje nelasifikuojami elektromechaniniai �renginiai 
 

Pozicijos Prek�s aprašymas Paveikslas 
8414 Ventiliatoriai ir ventilia-

cijos arba recirkuliacijos 
gaubtai 

 
8420 Volin�s laidymo maši-

nos 

 
8421 Išcentrin�s (centrifugi-

n�s) drabuži� džiovyklos 

 
8422 Ind� plovimo mašinos 
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Pozicijos Prek�s aprašymas Paveikslas 

8450 Buitin�s skalbimo maši-
nos 

 

8451 Pramonin�s laidymo 
mašinos 

 

8452 Siuvamosios mašinos 

 

8467 Elektrin�s žirkl�s 

 

8516 Elektroterminiai prietai-
sai 

 

 
8510 pozicijoje klasifikuojami skustuvai, plauk� kirpimo mašin�-

l�s ir kiti plauk� šalinimo �taisai su �montuotu elektros varikliu. 
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3. Mašinos ir �renginiai, kuri� darbas nulemtas elektros ener-
gijos savyb�mis ir veikimu, tokiomis kaip elektromagnetinis vei-
kimas, ultragarso, elektron� pluošto ar pan. princip� (8505, 8511–
8518, 8525–8531, 8543 pozicijos) 

8505 pozicijoje klasifikuojami elektromagnetai, tokie �renginiai, 
kurie veikia su elektromagnetais, konkre	iai išvardytais šioje pozicijo-
je, nuolatiniai magnetai ir apdorojam� detali� laikikliai nuolatini� 
magnet� pagrindu. Prie toki� dirbini� priskiriami ir magnetukai, prili-
pinami prie geležini� pavirši�. 

8511 pozicijoje klasifikuojami �vairi� vidaus degimo varikli� 
(st�moklini� ir t. t.) paleidimo arba uždegimo elektriniai �taisai, neat-
sižvelgiant �  tai, ar jie skirti naudoti automobiliuose, skraidymo apara-
tuose, laivuose ir pan. ar stacionariuose varikliuose. Šioje pozicijoje 
taip pat klasifikuojami generatoriai ir išjungikliai, naudojami kartu su 
tokiais vidaus degimo varikliais (pavyzdžiui, uždegimo žvak�s, palei-
dimo magnetos, magnetiniai smagra	iai, skirstytuvai, uždegimo rit�s, 
starteriai, generatoriai (dinamomašinos ir alternatoriai), nuoseklaus 
�jungimo rit�s, padegamosios uždegimo žvak�s). 

8512 pozicijoje klasifikuojami �renginiai ir prietaisai, naudojami 
dvira	iuose arba automobiliuose apšvietimui arba signalizacijai. Ta-
	iau joje neklasifikuojamos sausosios baterijos (8506 pozicija), 
elektriniai akumuliatoriai (8507 pozicija) ir nuolatin�s srov�s bei 
magneto generatoriai iš 8511 pozicijos. Šioje pozicijoje taip pat klasi-
fikuojami elektriniai stikl� valytuvai ir apsaugos nuo lang� apšalimo 
ir aprasojimo �renginiai automobiliuose. 

8513 pozicijoje klasifikuojamos nešiojamosios elektros lempos, 
skirtos dirbti nuo �montuoto elektros energijos šaltinio (pavyzdžiui, 
sausosios baterijos, akumuliatoriaus arba magnetos). 

Tai yra du elementai (t. y. pati lempa ir elektros energijos šalti-
nis), kurie dažniausiai sumontuoti kartu ir sujungti vienas su kitu, be 
to, dažniausiai viename korpuse. Ta	iau kai kuriais atvejais šie ele-
mentai yra atskirai vienas nuo kito ir sujungti laidais. 

S�voka „nešiojamosios lempos“ taikoma tik toms lempoms (t. y. 
tiek lempos, tiek ir elektros energijos šaltiniai), kurios skirtos ranki-
niam naudojimui darbe. Dažniausiai jos turi ranken� arba tvirtinimo 
�rengin�. Šias lempas galima atskirti pagal j� b�ding� form� ir nedidel� 
svor�. Tod�l 8513 pozicijoje neklasifikuojama automobili� apšvieti-
mo �ranga (8512 pozicija), taip pat vizualiojo apži�r�jimo lempos ir 
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t. t., kurios prijungiamos prie stacionaraus �renginio (9405 pozicija). 
8514 pozicijoje klasifikuojama daug pramonini� arba laboratori-

ni� mašin�, aparat� ir prietais�, kuriuose šiluma sukuriama elektros 
energija (pavyzdžiui, �kaitinant laidinink� elektros �tampa, sukeliant 
elektros lank� arba indukcin srov arba dielektrin histeriz). Šioje 
pozicijoje neklasifikuojami buitiniai elektroterminiai prietaisai (8516 
pozicija). 

8515 pozicijoje klasifikuojamos tam tikros litavimo kietu arba 
minkštu lydmetaliu mašinos ir aparatai arba suvirinimo aparatai ir ma-
šinos. Jie klasifikuojami šioje pozicijoje, jei jais galima atlikti ir pjo-
vimo operacijas. 

Suvirinimo operacijos gali b�ti atliekamos rankomis, iki galo arba 
iš dalies automatizuotu režimu.  

Litavimo kietu arba minkštu lydmetaliu mašinos ir aparatai arba 
suvirinimo mašinos ir aparatai maitinami dažniausiai žemos �tampos 
nuolatine srove, gaunama iš nuolatin�s srov�s generatoriaus arba že-
mos �tampos kintama srove nuo žeminan	io transformatoriaus. Trans-
formatorius ir t. t. dažniausiai �montuotas � mašin�, ta	iau kai kuriais 
atvejais (pavyzdžiui, kai kuri� r�ši� mobiliose mašinose) suvirinimo 
galvut�s arba suvirinimo �taisai prijungiami prie transformatoriaus ir 
pan. elektriniais kabeliais. Net pastaraisiais atvejais šioje pozicijoje 
klasifikuojamas visas aparatas tik tuo atveju, jei  transformatorius ir  
t. t. teikiamas kartu su atitinkama suvirinimo galvute arba suvirinimo 
�renginiais; jei jis teikiamas atskirai, tai transformatorius arba genera-
torius klasifikuojami atitinkamose pozicijose (8502 arba 8504 pozici-
jose). 

8516 pozicijoje klasifikuojama: 
- elektriniai tekan	iojo arba talpykloje laikomojo vandens šildy-

tuvai ir panardinamieji šildytuvai (geizeriniai šildytuvai, ku-
riuose vanduo šildomas jo tek�jimo per aparat� metu; talpyk-
loje laikomojo vandens šildytuvai; konvekciniai šildytuvai; 
panardinamieji šildytuvai; elektriniai prietaisai vandeniui vi-
rinti); 

- elektriniai prietaisai patalpoms šildyti ir prietaisai gruntui šil-
dyti (akumuliaciniai šildymo elektriniai prietaisai; elektriniai 
židiniai; elektriniai radiatoriai; konvekciniai šildytuvai; šildo-
mieji paneliai; automobili� šildytuvai; prietaisai keli� dangai 
šildyti, prietaisai dirvai šiltinti; varikli� šildytuvai); 
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- elektrotermin� kirpykl� �ranga ir rank� džiovintuvai (plauk� 
džiovintuvai, plauk� suktukai ir elektriniai ilgalaikio susuki-
mo �renginiai, susukimo žnypli� kaitintuvai, rank� džiovintu-
vai); 

- vis� r�ši� elektrin�s laidyn�s, neatsižvelgiant � tai, naudoja-
mos jos buityje ar siuv�j� (vyrišk� ar moterišk� drabuži�) ir  
t. t., �skaitant belaides laidynes; 

- elektroterminiai prietaisai, naudojami buityje: mikrobang� 
krosnys (*), kitos krosnys ir virimo aparatai, virimo plytos, vi-
rintuvai, kepimo grotel�s ir orkait�s; krosnys ir virimo apara-
tai, virimo plytos, virintuvai, kepimo grotel�s ir orkait�s, 
skrudintuvai, �skaitant skrudinimo krosnis, kurios skirtos daž-
niausiai skrudinimo gamybai, bet gali b�ti panaudotos nedide-
liems gaminiams, tokiems kaip bulv�s, apkepti, arbatinukai, 
puodai su rankena, garintuvai; puodai su šilumos izoliacija 
pienui, sriubai ir t. t. kaitinti, vaflin�s, l�kš	i� ir maisto šildy-
tuvai, keptuv�s su dang	iais ir keptuv�s gabaliukams kepti 
(apkepinimo aparatai), kavos skrudinimo aparatai, veido džio-
vintuvai, rankšluos	i� aeratoriai ir šildomos pakabos rankš-
luos	iams, patalyn�s šildytuvai, kvepal� arba smilkal� šildy-
tuvai, taip pat insekticid� išpurškimo šildytuvai, buteli� šildy-
tuvai, jogurto ir s�rio gamybos aparatai, sterilizacijos aparatai 
uogien�ms ruošti, sprag�si� (orini� kukur�z�) gaminimo apa-
ratai.  

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- antklod�s, 	iužiniai, koj� šildytuvai ir t. t., turintys elektrin� 

šildym�; drabužiai, avalyn�, ausin�s su elektriniu šildymu ir 
kiti gaminiai su elektriniu šildymu, naudojami kaip drabužiai 
arba kitais asmeniniais tikslais; 

- volin�s laidymo mašinos (8420 pozicija) ir drabuži� laidymo 
bei presavimo aparatai (8451 pozicija); 

- prekybiniai kavinukai-koštuvai, arbatos arba pieno bakai, kep-
tuv�s su dang	iu ir keptuv�s gabaliukams kepti, naudojami, 
pavyzdžiui, kavin�se, specializuojan	iose bulvi� trašku	i� 
gamyba, ir kiti termoelektriniai prietaisai, kurie dažniausiai 
nenaudojami buityje (8419 pozicija); 

- baldai (pavyzdžiui, spintos baltiniams ir serviravimo staliukai) 
su šildymo elementais (94 skirsnis); 
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- cigare	i� žiebtuv�liai, dujiniai žiebtuv�liai ir t. t. (9613 pozi-
cija). 

Išskyrus anglies varžas (8545 pozicija), visi elektriniai kaitinimo 
rezistoriai klasifikuojami šioje pozicijoje, neatsižvelgiant � �tais� arba 
prietais� klasifikacijas, kuriose jie naudojami. 

Vieliniai rezistoriai dažniausiai montuojami ant izoliuojan	i� 
element� – pagrind� (pavyzdžiui, iš keramikos, steatito, ž�ru	io arba 
plastiko) arba ant šerdies iš minkštos izoliacin�s medžiagos (pavyz-
džiui, iš stiklo audinio arba asbesto). 

8517 pozicijoje klasifikuojami vis� r�ši� telefonai: laidiniai, ko-
rini� tinkl� (mobilieji telefonai) ir kiti belaidžiai telefonai, faksimili-
niai aparatai, balso ir vaizdo ar kit� duomen� perdavimo, pri�mimo ir 
keitimo aparat�ra, �skaitant komutatorius ir maršruto parinkimo apara-
tus (tai vaizdo telefonai, telefonspyn�s, nešiojamieji radijo ieškikliai, 
aliarmo arba pranešim� gavikliai) (*).    

8518 pozicijoje klasifikuojami mikrofonai, garsiakalbiai, galvos 
telefonai, ausin�s ir vis� r�ši� elektriniai žemo dažnio stiprintuvai, 
teikiami atskirai, neatsižvelgiant � tai, kokiai konkre	iai paskir	iai, 
kuriai tokia aparat�ra gali b�ti suprojektuota (pavyzdžiui, telefon� 
mikrofonai, galvos telefonai ir ausin�s, taip pat imtuv� garsiakalbiai). 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami garsinio dažnio elektriniai 
stiprinimo �renginiai. Aukšto ir vidutinio dažnio stiprintuvai, klasifi-
kuojami 8543 pozicijoje kaip elektriniai prietaisai, turintys atskir� 
funkcij�. 

8525 pozicijoje klasifikuojamos televizijos kameros, skaitmeni-
niai fotoaparatai, vaizdo kameros (41 lentel�). 

 
41 lentel�. Aparatai, klasifikuojami 8525 pozicijoje 

 

Racijos Internetin� 
kamera 

Skaitmeni-
niai 

fotoaparatai 

Vaizdo ka-
meros su 

vaizdo mag-
netofonu 

Vaizdo ka-
meros 

(kamkorde-
riai) 

8525 60 00 8525 80 19 8525 80 30 8525 80 91 8525 80 99 
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8526 pozicijoje klasifikuojami radarai ir geografin�s vietos nusta-
tymo aparatai (GPS). Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami nuotoli-
nio valdymo radijo bangomis pultai, radionavigacijos pagalbin� �ranga 
(pavyzdžiui, radiošvyturiai ir radiopl�durai su fiksuotomis arba pasu-
kamomis antenomis), radiolokacijos aparat�ra aukš	iui matuoti (ra-
dioaltimetrai) (aukštima	iai) ir panaši aparat�ra. 

8527 pozicijoje klasifikuojama radijo laid� pri�mimo aparat�ra, 
su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso 
�rašymo arba atk�rimo aparat�ra. Tai vis� r�ši� buitiniai radijo imtu-
vai (pastatomi ant stalo, konsoli� tipo, imtuvai, �montuojami � baldus, 
ant sien� ir t. t., nešiojamieji modeliai, imtuvai, neatsižvelgiant � tai, ar 
jie sujungti viename korpuse su garso �rašymo aparat�ra arba laikro-
džiu ar ne). Šioje pozicijoje klasifikuojami ir automobiliniai radijo 
aparatai. 

8528 pozicijoje klasifikuojami monitoriai, televizoriai ir projekto-
riai (42 lentel�). 

 
42 lentel�. 8528 pozicijoje klasifikuojamos prek�s 

 
Elektroninio 

vamzdžio 
monitoriai 

(*) 

Plokštieji 
monitoriai Projektoriai 

Imtuviniai 
vaizdo de-

rintuvai 

Televizijos 
imtuvai 

8528 4 8525 5 8528 6 8528 71 8528 72 

 
    

 
 
8543 pozicija yra 85 skirsnio „šiukšliad�ž�“. Šioje pozicijoje kla-

sifikuojamos visos elektros mašinos ir aparat�ra, nenurodyta kitur 
šiame skirsnyje ir nepatenkanti � konkretesn KN kurio nors skirsnio 
pozicij�, nepamin�ti XVI skyriaus arba šio skirsnio pastab� išimtyse.  

Elektriniai prietaisai ir aparatai, klasifikuojami 8543 pozicijoje, 
turi vykdyti individualias funkcijas (*). 

Didel� dalis mašin�, klasifikuojam� šioje pozicijoje, sudaryta iš 
elektrini� preki� surinkim� arba detali� (elektronin�s lempos, trans-
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formatoriai, kondensatoriai, droseliai, varžai ir t. t.), dirban	i� elektros 
principu. Ta	iau 8543 pozicijoje klasifikuojamos elektros prek�s, tu-
rin	ios mechaninius požymius, tik tada, jei tie požymiai papildo ma-
šin� ir �rengini� elektrines funkcijas. 

Šioje pozicijoje klasifikuojamos mašinos: 
- daleli� greitintuvai; 
- signal� generatoriai; 
- min� ieškikliai; 
- daugiafunkc� aparat�ra; 
- triukšm� slopinimo �ranga; 
- prietaisai nuo apled�jimo ir aprasojimo su elektros varžais; 
- sinchronizatoriai; 
- aukšto ar vidutinio dažnio stiprintuvai; 
- galvanini� dang�, elektroliz�s arba elektroforez�s mašinos; 
- bendrosios paskirties ultravioletin�s spinduliuot�s �ranga (pa-

vyzdžiui, soliariumai); 
- elektros �ranga ozonui gauti ir išsklaidyti; 
- elektroniniai muzikos moduliai; 
- infraraudonosios spinduliuot�s �taisai, skirti televizori� arba ki-

tos elektros aparat�ros nuotoliniam valdymui. 
 
4. Garso ir vaizdo �rašymo ir atk�rimo �renginiai (8519–8522 

pozicija) 
8519 pozicijoje klasifikuojami visi garso �rašymo arba atk�rimo 

aparatai: gramofonai, patefonai, elektrofonai, telefon� atsakikliai, dik-
tofonai, aparatai, kuriuose naudojamos magnetin�s, optin�s arba pus-
laidininkin�s laikmenos.  

Kišeninis CD grotuvas klasifikuojamas 8519 81 15 subpozicijoje, 
automobilinis – 8519 81 31, o CD keitiklis – 8519 81 35 subpozicijoje 

Šioje pozicijoje klasifikuojam� MP3 grotuv� klasifikavimas pa-
teiktas 43 lentel�je. 

8521 pozicijoje klasifikuojami vaizdo áraðymo ir atkûrimo apa-
ratai. Vaizdui áraðyti ir atkurti gali bûti naudojamos magnetinës 
juostos, optiniai diskai ir puslaidininkinës laikmenos. Prie pastarø-
jø priskiriami MP4 grotuvai. Skirtumas nuo MP3 grotuvø – radijo 
imtuvo buvimas nekeièia MP4 grotuvo kodo – 8521 90 00 subpozi-
cija. 
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43 lentel�. MP3 grotuv� su USB atmintine klasifikavimas 
 

MP3 tik su garso 
atk�rimo funkcija 

MP3 grotuvas su �ra-
šymo ir trynimo funk-

cija 

MP3 grotuvas su radijo 
imtuvu 

8519 81 45 subpozi-
cija 

8519 81 95 subpozici-
ja 8527 13 99 subpozicija 

 
  

 
 
5. Garso, vaizdo ar kit� �raš� laikmenos (85 skirsnio 4 pasta-

ba) (8523 pozicija) 
Ši pozicija skirta �vairi� r�ši� tiek ne �rašytoms, tiek �rašytoms 

laikmenoms. Klasifikuojant laikmenas reikia vadovautis 85 skirsnio 4 
pastaba. �ia klasifikuojamos laikmenos gali b�ti magnetin�s, optin�s 
arba puslaidininkin�s (kietosios b�senos išliekamosios atmintin�s bei 
lustin�s kortel�s).  

 
6. Elektriniai elementai, elektros aparat�ra, naudojama 

grandin�ms �jungti arba išjungti, ir lempos (8532–8542 ir 8545 
pozicijos) 

Šioje dalyje klasifikuojami pastovieji, kintamieji arba paderina-
mieji elektros kondensatoriai (8532 pozicija); elektros varžai (�skaitant 
reostatus ir potenciometrus) (8533 pozicija); spausdintin�s grandin�s 
(8534 pozicija); elektros aparat�ra, naudojama elektros grandin�ms 
�jungti, išjungti, perjungti arba apsaugoti (8536 ir 8537 pozicijos) (*); 
�vairi� r�ši� lempos (8539 pozicija); elektronin�s lempos ir elektroni-
niai vamzdžiai (8540 pozicija); diodai, tranzistoriai ir panaš�s puslai-
dininkiniai �taisai (8541 pozicija);  elektroniniai integriniai grandynai 
(8542 pozicija); angliniai elektrodai, angliniai šepet�liai, lemp� ang-
liukai ir pan. (8545 pozicija). 
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7. Laidai, kabeliai ir elektros izoliatoriai (8544, 8546 ir 8547 
pozicijos) 

Jeigu jie visi yra izoliuoti, tai 8544 pozicijoje klasifikuojami 
elektros laidai, kabeliai ir kiti laidininkai, naudojami kaip laidininkai 
elektros aparat�roje, �rangoje arba �renginiuose. Vadovaujantis šia 
s�lyga, šioje pozicijoje klasifikuojama instaliacija vidaus ir išor�s dar-
bams (pavyzdžiui, požeminiai, povandeniniai arba anteniniai laidai 
arba kabeliai). Ši� preki� asortimentas yra nuo labai plono izoliuoto 
laido iki stor�, sud�tingesni� tip� kabeli�. 

Viela, kabelis ir t. t. klasifikuojami šioje pozicijoje, jei jie su-
pjaustyti reikiamais gabalais arba turi prailginimus (pavyzdžiui, kištu-
kai, kištukiniai lizdai, antgaliai, lizdai, sujungimai arba gnybtai) vie-
name arba abiejuose galuose. Tokios prek�s pavyzdys – elektros ilgin-
tuvai. 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami laid� komplektai (pavyz-
džiui, daugiagysliai kabeliai savaeigi� transporto priemoni� uždegimo 
žvak�ms prijungti prie skirstytuvo). 

8544 pozicijoje taip pat klasifikuojami šviesolaidži� kabeliai, su-
daryti iš šviesolaidži�, turin	i� individualius apvalkalus, neatsižvel-
giant �  tai, ar jie yra rinkinyje su elektriniais laidininkais arba turi 
jungtis. Apvalkalai paprastai b�na �vairi� spalv�, leidžian	i� nustatyti 
šviesolaidžius abiejuose kabelio galuose. Šviesolaidži� kabeliai nau-
dojami dažniausiai �vairiose elektros ryšio r�šyse, nes praleidžiamoji 
galia informacijai perduoti didesn�, nei praleidžiamoji galia elektros 
laidinink�. 

Izoliatoriai, klasifikuojami 8546 pozicijoje, naudojami elektros 
srov�s laidininkams tvirtinti, palaikyti arba nukreipti, tuo pa	iu metu 
izoliuodami juos vienas nuo kito, nuo žem�s ir t. t. Šioje pozicijoje 
neklasifikuojami armat�ros izoliaciniai elementai (kiti nei izoliato-
riai) elektros �rangai, prietaisams arba mašinoms; šios jungtys klasifi-
kuojamos 8547 pozicijoje, jei jos sudarytos iš izoliacin�s medžiagos 
(neskaitant nedideli� komponent� iš metalo, �vest� formuojant surin-
kimo tikslu). 

 
8. Elektros �rangos dalys, galvanini� element�, baterij� ir 

akumuliatori� atliekos bei laužas (8548 pozicija) 
Šioje pozicijoje klasifikuojamos aparat�ros ir prietais� visos 

elektrin�s detal�s, kitos nei: 
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- dalys, tinkamos naudoti tik arba dažniausiai su konkre	ia maši-
na arba prietaisu; 

- dalys, aprašytos pirmiau šio skirsnio pozicijose, arba dalys, ne-
klasifikuojamos vadovaujantis XVI skyriaus 1 pastaba. 

8548 pozicijoje klasifikuojami dirbiniai, atpaž�stami kaip �rengi-
ni� arba aparat�ros elektrin�s dalys, taip pat turin	ios elektrines jung-
tis, izoliuotas atkarpas, rites, kontaktus arba kitus specifinius elektri-
nius elementus. 

Reikia pažym�ti, kad prie �rangos dali� priskiriamas ir nebaigtas 
jutiklinis ekranas. 

 
 
 
Uþduotys  
 

1. Ar plastikin� veržl� gali b�ti �renginio dalis? 
2. Ar kompiuterio monitorius klasifikuojamas 8471 pozicijoje? 
3. Kur klasifikuojamas spausdintuvas, kombinuotas su faksimiliniu 

aparatu? 
4. Kur klasifikuojamas rank� darbui skirtas elektrinis gr�žtas? 
5. Kur klasifikuojami kriaukli� �iaupai? 
6. Ar elektra šildoma antklod� gali b�ti klasifikuojama 8516 pozici-

joje? 
7. Kur klasifikuojama ne�rašyta USB atmintin�? 
8. Ar nuotolinio valdymo radijo bangomis pultelis klasifikuojamas 

8543 pozicijoje? 
9. Ar mobilusis telefonas su GPS funkcija klasifikuojamas 8526 po-

zicijoje? 
10. Kur klasifikuojami stikliniai izoliatoriai? 
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XIII. ANTÞEMINIO, ORO, VANDENS  
TRANSPORTO PRIEMONËS IR PAGALBINË  

TRANSPORTO ÁRANGA  
(XVII skyrius) 

 
 
 

Šis skyrius skirtas vis� r�ši� transporto priemon�ms. J� sudaro 4 
skirsniai (44 lentel�). 

 
44 lentel�. XVII skyriaus strukt�ra 

  
86 skirsnis 87 skirsnis 88 skirsnis 89 skirsnis 

Geležinkelio 
arba tramvajaus 
lokomotyvai, 
riedmenys ir j� 
dalys; geležin-
keli� arba tram-
vaj� b�gi� �ren-
giniai ir �taisai 
bei j� dalys; 
vis� r�ši� me-
chanin� (�skai-
tant elektrome-
chanin) eismo 
signalizacijos 
�ranga 

Antžeminio 
transporto prie-
mon�s, išskyrus 
geležinkelio ir 
tramvajaus ried-
menis; j� dalys ir 
reikmenys 

Orlaiviai, erd-
v�laiviai ir j� 
dalys 

Laivai, valtys ir 
plaukiojantieji 
�renginiai 

    

 
1 pastaba nurodo, kokios prek�s nepriskiriamos šiam skyriui, 

pavyzdžiui:  
- pavar� diržai ir beltingas (39 ar 40 skirsniai); 
- dirbiniai iš odos ar kaili� (4205 ar 4303 pozicijos); 
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- bendrosios paskirties dalys (XV skyriaus 2 pastaba); 
- gaminiai, klasifikuojami 82 arba 83 skirsnyje, XVII skyriuje, 

90, 91 skirsnyje; 
- žaislai (triratukai, pedalin�s mašin�l�s, vaikiški l�ktuv�liai ir 

vaikiškos valtel�s), žiemos sporto inventorius (bobsl�jaus rog�s, 
toboganai) – 95 skirsnis.  

2 ir 3 pastabos skirtos dalims klasifikuoti. �ia išvardyta, kas nie-
kada neklasifikuojama kaip transporto priemoni� dalys. Pavyzdžiui, 
prek�s, kurios priskiriamos kitiems skirsniams (pavyzdžiui, kompreso-
riai, siurbliai, ventiliatoriai, vis� r�ši� varikliai, stikl� valymo mecha-
nizmai, kamš	iai, kranai ir ventiliai, �vair�s guoliai ir panašios dalys, 
klasifikuojamos 84 skirsnyje). Vadovaujantis ta pa	ia pastaba, elektri-
n� �ranga, klasifikuojama 85 skirsnyje, taip pat nepriskiriama dalims, 
pavyzdžiui: elektriniai varikliai, generatoriai, transformatoriai, elekt-
romagnetai, akumuliatoriai, varikli� paleidimo elektrin� �ranga, elekt-
rin� apšvietimo ir signalizacijos �ranga, elektrin� šildymo �ranga bei 
elektrin�s lempos.  

Remiantis XVII skyriaus 1 pastaba, �rankiai, priskiriami 82 skirs-
niui, šiame skyriuje neklasifikuojami, ta	iau, �ranki� komplektas, tei-
kiamas kartu su nauju automobiliu, klasifikuojamas kartu su perkamu 
automobiliu. 

3 pastaboje, vis� pirma, apribojama s�voka „dalys ir reikmenys“ 
reiškia tik tas dalis, kurios skirtos naudoti su dirbiniais, klasifikuoja-
mais XVII skyriuje. Antra, šioje pastaboje nurodomas dali� klasifika-
vimo principas – jei dalis gali b�ti keli� pritaikyta kelioms prek�ms, 
tai ji klasifikuojama toje pozicijoje, kuri atitinka pagrindin paskirt�. 

4 ir 5 pastabose aiškinamas tam tikr� transporto priemoni� klasi-
fikavimas. Pavyzdžiui, transporto priemon�s ant oro pagalv�s priski-
riamos prie gimining� transporto priemoni�: 

- 86 skirsniui – traukiniai ant oro pagalv�s; 
- 87 skirsniui – transportas, judantis žeme ar žeme ir vandeniu; 
- 89 skirsniui – transportas, judantis vandeniu.  
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1. Geleþinkelio arba tramvajaus lokomotyvai,  
riedmenys ir jø dalys; geleþinkeliø arba tramvajø  
bëgiø árenginiai ir átaisai bei jø dalys; visø rûšiø  
mechaninë (áskaitant elektromechaninæ) eismo  
signalizacijos áranga (86 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami geležinkelio ir tramvajaus loko-

motyvai, riedmenys, mazgai ir j� dalys, tam tikros r�šies kelio �rengi-
niai, skirti �vairiems geležinkelio ir tramvajaus keliams. 86 skirsnyje 
taip pat klasifikuojami konteineriai, specialiai sukonstruoti ir pritaikyti 
pervežti vienos arba keli� r�ši� transportu, mechanizmai (�skaitant 
elektromechanizmus), signalizacijos �renginiai, vis� transporto r�ši� 
saugumo tikrinimo ir valdymo prietaisai (�skaitant anks	iau išvardytus 
�renginius, naudojamus aikštel�se). 

1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje, 
pavyzdžiui, mediniai arba betoniniai pab�giai (44 arba 68 skirsnis), 
b�gi� konstrukcijos (7302 pozicija). 

2 ir 3 pastabose nurodomos prek�s, klasifikuojamos 8607 ir 8608 
pozicijose. 

86 skirsnyje s�vokos „geležinkelis“ ir „tramvajus“ taikomos ne 
tik paprastiems geležinkelio ir tramvajaus keliams, kuriuose naudoja-
mi plieniniai b�giai, bet ir tiems, kuriuose naudojamos magnetin�s 
pakabos ar betoniniai nukreiptuvai. 

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- savaeig�s vis� r�ši� transporto priemon�s kaip lokomotyvai, 

motorizuoti geležinkelio, tramvajaus vagonai ir atviros plat-
formos (8601 ar 8603 pozicijos), 8602 pozicijoje klasifikuo-
jami lokomotyvai tenderiai; 

- geležinkelio ir tramvajaus riedan	ios remontin�s dirbtuv�s ir 
aptarnavimo mašinos, neatsižvelgiant � tai, ar jos savaeig�s ar 
ne (8604 pozicija); 

- vis� r�ši� nesavaeigiai vagonai (geležinkelio ar tramvajaus 
keleiviniai ir bagažo vagonai, geležinkelio ar tramvajaus pre-
kiniai vagonai, platformos ir kt.) (8605 ir 8606 pozicijos); 

- geležinkelio ir tramvajaus lokomotyv� dalys ir riedmenys 
(8607 pozicija) bei geležinkelio arba tramvajaus keli� �rengi-
niai ir reikmenys, mechaniniai (�skaitant elektromechaninius) 
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�renginiai, signalizacijos ir saugumo �renginiai, skirti autoke-
liams, uostams arba aerouostams (8608 pozicija); 

- konteineriai, specialiai sukonstruoti ir pritaikyti pervežti vie-
nos arba keli� r�ši� transportu (8609 pozicija). 

Nevisiškai sukomplektuotos arba nebaigtos gaminti transporto 
priemon�s yra klasifikuojamos kaip sukomplektuotos ir baigtos ga-
minti transporto priemon�s tik tada, jei jos turi esmin gaminio savy-
b. Tai b�t� atvejai, kai galima taikyti 2 BAT (a) punkt�. Tokiems 
gaminiams priklauso: 

- lokomotyvai, savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai 
su išoriniu elektros maitinimo šaltiniu, matavimo prietaisai, 
saugumo užtikrinimo ir aptarnavimo aparat�ra; 

- keleiviniai vagonai be s�d�jimo bald�; 
- platform� r�mai su važiuokl�mis. 
Kita vertus, geležinkelio ir tramvajaus motorizuoti keleivini�, 

prekini�, bagažini� ar tenderini� vagon� k�bulai, nepritvirtinti prie 
važiuokl�s, klasifikuojami kaip geležinkelio arba tramvajaus lokomo-
tyv� arba riedmen� dalys (8607 pozicija). 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- geležinkelio riedmen� modeliai, turintys parodom�j� paskirt� 

(9023 pozicija); 
- sunkioji artilerija, sumontuota ant geležinkelio platformos 

(9301 pozicija); 
- žaisliniai traukiniai (9503 pozicija); 
- �renginiai, nepriskiriami prie riedmen�, specialiai sukonstruoti 

ir skirti karusel�ms ar panašiems pramoginiams žaidimams 
(9508 pozicija). 

 
 
2. Antþeminio transporto priemonës, išskyrus  
geleþinkelio ir tramvajaus riedmenis; jø dalys ir  
reikmenys (87 skirsnis) 
 
2 pastaba išaiškina, kad s�voka „traktoriai ir vilkikai“ reiškia 

transporto priemones, pritaikytas kitoms transporto priemon�ms, �ren-
giniams arba kroviniams traukti arba stumti. 

3 pastaba nurodo, kad automobili� važiuokl�s su kabinomis kla-
sifikuojamos 8702–8704 pozicijose, bet ne 8706 pozicijoje. 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

268

Šiame skirsnyje klasifikuojamos šios transporto priemon�s: 
- traktoriai ir vilkikai (8701 pozicija); 
- motorin�s transporto priemon�s, skirtos žmon�ms (8702 ar 

8703 pozicija) ar kroviniams (8704 pozicija) pervežti, ir spe-
cialiosios transporto priemon�s (8705 pozicija); 

- savaeigiai gamykliniai vežim�liai, be k�limo ir pernešimo 
�tais�, naudojami �mon�se, sand�liuose, uostuose arba aero-
uostuose, skirti netolimiems kroviniams pervežti, traktoriai, 
naudojami geležinkelio sto	i� peronuose (8709 pozicija); 

- motorizuotos šarvuotos kovin�s transporto priemon�s (8710 
pozicija); 

- motociklai ir motocikl� priekabos, dvira	iai ir invalid� veži-
m�liai su varikliu ir be jo (8711–8713 pozicijos); 

- vaikiški vežim�liai (8715 pozicija); 
- priekabos bei puspriekab�s ir kitos nemechanin�s transporto 

priemon�s, pavyzdžiui, velkamos kit� transporto priemoni�, 
stumiamos ar traukiamos rankomis ar tempiamos gyvuli� 
(8716 pozicija). 

Šiame skirsnyje klasifikuojamos transporto priemon�s su oro pa-
galv�mis, skirtos važiuoti sausuma ir tam tikrais vandens ruožais (pel-
k�mis ir pan.) (5 pastaba). 

Nevisiškai sukomplektuotos arba nebaigtos gaminti transpor-
to priemon�s klasifikuojamos kaip visiškai sukomplektuotos ir baigtos 
gaminti transporto priemon�s tik tuo atveju, jei jos turi esmin savy-
b (2 BAT (a) punktas), pavyzdžiui: 

- motorin�s transporto priemon�s, be rat� ir ratlanki� ar akumu-
liatoriaus; 

- motorin�s transporto priemon�s, kuriose ne�rengtas variklis ar 
vidaus �ranga; 

- dvira	iai be balnelio ar padang�. 
Reikia pabr�žti, kad automobiliai amfibijos klasifikuojamos šia-

me skirsnyje, ta	iau skraidymo aparatai, sukonstruoti taip, kad gali 
b�ti naudojami ir kaip kelio transporto priemon�s, klasifikuojamos 
kaip skraidymo aparatai (8802 pozicija).  

87 skirsnyje neklasifikuojama: 
- transporto priemon�s ir j� dalys bei reikmenys, turin	ios pa-

rodom�j� paskirt� ir netinkamos kitam naudojimui (9023 po-
zicija); 
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- žaislai su ratais, skirti važin�ti vaikams, ir vaikiški dviratukai 
(kitokie, negu vaikiški dvira	iai) (9501 pozicija); 

- žiemos sporto �ranga, pavyzdžiui, bobsl�jaus rog�s, toboganai 
ir kiti (9506 pozicija); 

- transporto priemon�s, naudojamos karusel�se ar kituose pra-
mog� �renginiuose (9508 pozicija). 

8701 pozicija – traktoriai ir vilkikai.  
Šioje pozicijoje s�voka „traktoriai“ reiškia ratines ar vikšrines 

transporto priemones, skirtas kitoms antžeminio transporto priemo-
n�ms ar kroviniams vilkti arba stumti. Jie gali tur�ti papildomus �tai-
sus, leidžian	ius be pagrindin�s paskirties dirbti, s�kloms, tr�šoms ar 
kitiems kroviniams ar �taisams vežti. 

8701 pozicijoje klasifikuojami �vairi� r�ši� traktoriai (skirti že-
m�s �kio ar miško darbams, kelio traktoriai, ypating� užduo	i� trakto-
riai, statybos inžinerini� darb�, traktoriai-keltuvai ir pan.) neatsižvel-
giant � varom�j� j�ga (vidaus degimo st�moklinis variklis, elektrova-
riklis ir t. t.).  

Šioje pozicijoje traktoriai yra be k�bulo, nors gali tur�ti s�dimas 
ekipažo vietas ar vairuotojo kabin�. Jie gali b�ti apr�pinti �ranki� d�-
že, su priemon�mis žem�s �kio padargams pakelti ar nuleisti, su suka-
binimo prietaisais priekaboms ar puspriekab�ms. 

Traktoriaus važiuokl� turi b�ti sumontuota ant rat�, vikšr� ar ant 
rat� ir vikšr� vienu metu.  

Šioje pozicijoje klasifikuojami ir traktoriai, valdomi p�s�iojo 
traktorininko. Tai nedideli žem�s �kio traktoriai, kuriuose �rengta 
viena varomoji ašis su vienu ar dviem ratais. Jie skirti naudoti su pa-
kei	iamaisiais padargais.  

Reikia pasakyti, kad žem�s �kio mašinos, numatytos kaip pakei-
	iami �renginiai (pl�gai, kauptukai ir pan.), klasifikuojami atitinkamo-
se KN pozicijose, net jei pateikiami kartu su traktoriais, o traktoriai 
klasifikuojami šioje pozicijoje. 

Atkreipiamas d�mesys, kad galingi keturra	iai motociklai taip pat 
klasifikuojami 8701 pozicijoje (*). 

8702 pozicijoje klasifikuojamos visos autotransporto priemon�s, 
skirtos dešim	iai arba daugiau žmoni� (�skaitant vairuotoj�) vežti.  

8703 pozicijoje klasifikuojamos �vairi� r�ši� autotransporto 
priemon�s (�skaitant automobilius amfibijas), skirtos žmon�ms vežti, 
ta	iau 	ia neklasifikuojamos autotransporto priemon�s iš 8702 pozi-
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cijos. Šios autotransporto priemon�s gali tur�ti �vairaus pob�džio va-
rikl� (vidaus degimo varikl�, duj� turbin� ir pan.). 

8703 pozicijoje taip pat klasifikuojamos lengvos trirat�s ir pa-
prastos konstrukcijos transporto priemon�s: 

- su motocikl� varikliais ir ratais, kurie savo mechanine struk-
t�ra turi standartini� automobili� savybes, t. y. automobili� 
valdymo sistema ar su perjungiamomis pavaromis ir dife-
rencialu; 

- �rengtos ant T formos važiuokl�s, kurios du galiniai ratai tu-
ri savarankišk� atskir� elektros varikl�. Šios transporto 
priemon�s paprastai valdomos viena centrinio valdymo svir-
timi, su kuria vairuotojas gali paleisti, didinti greit�, stabdy-
ti, sustoti ir važiuoti atbulas, sukti transporto priemon � de-
šin ar kair, naudojant sukim� varomaisiais ratais. 

Transporto priemon�s šioje pozicijoje gali b�ti su ratais arba vikš-
rais. 

8703 pozicijoje taip pat klasifikuojama: 
- automobiliai (pavyzdžiui, lengvieji automobiliai, taksi, 

sportiniai ir lenktyniniai automobiliai); 
- specializuotos transporto priemon�s, tokios kaip greitosios 

pagalbos mašinos, kal�jimo furgonai ir katafalkai; 
- gyvenamieji automobiliai, specialiai pritaikyti gyvenimui 

(su miegamuoju, virtuve, tualetu ir pan.); 
- transporto priemon�s, specialiai skirtos važiuoti sniegu (pa-

vyzdžiui, sniegomobiliai); 
- golfo automobiliukai ir panašios transporto priemon�s. 

Šioje pozicijoje terminas „didelis automobilis“ (su atlenkiamomis 
s�dyn�mis ir bagažine (kombi)) apib�dina transporto priemones su 
maksimaliu s�dim� viet� skai	iumi devyniems žmon�ms (�skaitant 
vairuotoj�), kuri� viduje, nepakei	iant pa	io automobilio strukt�ros, 
galima vežti žmones ir krovinius. 

Atkreipiamas d�mesys, kad dideli limuzinai (daugiau kaip 12 s�-
dim� viet�) turi b�ti klasifikuojami KN 8702 pozicijoje.  

 
8704 pozicija. Autotransporto priemon�s, skirtos kroviniams vež-

ti.  
Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
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- paprasti sunkvežimiai ir furgonai (atviri, uždengti brezentu, 
uždari ir pan.); 

- vis� r�ši� automobiliai ir furgonai, pristatantys krovinius � 
namus, furgonai, skirti persikraustyti; 

- sunkvežimiai su automatiniais iškrovimo prietaisais (sunkve-
žimiai su pakeliamaisiais k�bulais ir pan.);  

- automobiliai cisternos (su siurbliais ar be j�);  
- sunkvežimiai šaldytuvai ar termoizoliaciniai sunkvežimiai, 

daudiasluoksniai sunkvežimiai, skirti r�gštims vežti izoliuo-
tuose nuo sm�gi� konteineriuose, balionuose su butanu ir 
pan.;  

- sunkieji sunkvežimiai su slopinimo r�mais ir nuožulniu pa-
krovimo tilteliu, skirti tankams, keliamosioms ar kasamo-
sioms mašinoms, elektriniams transformatoriams ir panašioms 
transporto priemon�ms gabenti; 

- šiukšli� transportavimo sunkvežimiai, neatsižvelgiant � tai, tu-
ri jie pakrovimo, suspaudimo, susl�gimo ir panašius �rengi-
nius ar ne. 

8704 pozicijoje klasifikuojamos ir savivart�s – tvirtos konstruk-
cijos transporto priemon�s su pakeliamu k�bulu, atidaromu dugnu, 
skirtos gruntui ar panašioms medžiagoms vežti. Šios transporto prie-
mon�s gali b�ti su kieta ar lankstine važiuokle, dažniausiai yra su ra-
tais, skirtais važiuoti ne keliu, ir gali jud�ti minkštu paviršiumi. 8704 
pozicijoje klasifikuojamos sunkiosios ir lengvosios savivart�s, pasta-
rosiose kartais �rengtas s�d�jimas dviem b�dais, dvi s�dyn�s nukreip-
tos � skirtingas puses, ar du valdymo vairai, skirti tam, kad transporto 
priemon gal�t� valdyti vairuotojas, kuris stebi � k�bul� perkraunam� 
krovin�. 

8705 pozicija. Specialiosios paskirties transporto priemon�s. 
Šioje pozicijoje klasifikuojama daug motorini� transporto prie-

moni�, specialiai sukonstruot� ar pritaikyt�, su �vairiais �renginiais, 
kuriais atliekamos tam tikros netransportavimo funkcijos, t. y. pa-
grindinis 8705 pozicijoje transporto priemoni� tikslas n�ra žmoni� ar 
krovini� pervežimas. 

Šioje pozicijoje klasifikuojama: 
- technin�s pagalbos automobiliai, sudaryti iš automobilio va-

žiuokl�s su dugnu ar be jo, su pak�limo �renginiais, tokiais 
kaip nesisukantys kranai, pastoliai, suktuvai ar gerv�s, ir yra 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

272

skirti sugedusioms transporto priemon�ms vilkti ir pakelti; 
- ugniagesi� mašinos; 
- sunkvežimiai su kop�	iomis ar pak�limo platformomis, skirti 

antžeminiams laidams, gatv�s apšvietimui taisyti, sunkveži-
miai su rankenomis ir platforma, kinematografijos ar televizi-
jos darbui; 

- automobiliniai valytuvai, automobiliniai purkštuvai, valytuvai 
su purkštuvais ir asenizalin�s automašinos, skirti gatv�ms, nu-
tekamiesiems vamzdžiams, aerouosto pakilimo takams ir pan. 
valyti; 

- transporto priemon�s, skirtos tik sniegui valyti; 
- vis� r�ši� mašinos su purkštuvais, skirtos asfaltui ar žvyrui 

barstyti, žem�s �kio darbams ir pan.; 
- autokranai, skirti ne kroviniams pervežti, sudaryti iš automo-

bilin�s važiuokl�s, ant kurios nuolat �montuota kabina ir su-
komasis kranas; 

- mobil�s gržimo bokštai (t. y. sunkvežimiai su surinktu bokš-
tu, gerv�mis ir kita gržimo �ranga); 

- betono maišykl�s su kabina ir automobilio važiuokle, kurioje 
nuolat �montuota betono maišykl�, pritaikyta betonui gaminti 
ir pervežti; 

- mobil�s elektros generatoriai, sudaryti iš sunkvežimio, kuria-
me �montuotas elektrogeneratorius, valdomas mašinos varik-
liu ar atskiru varikliu; 

- mobilios radiologin�s stotys (pavyzdžiui, su tyrim� kamba-
riais, tamsia patalpa ir pilnu radiologini� prietais� rinkiniu); 

- mobilios klinikos (medicinin�s ar stomatologin�s) su operaci-
ne, anestezijos �renginiais ir kitais chirurginiais aparatais; 

- mašinos su prožektoriais, sudarytais iš prožektoriaus, sumon-
tuoto ant mašinos, maitinimas tiekiamas generatoriumi, val-
domu mašinos variklio; 

- radiofurgonai; 
- telegrafo, radiotelegrafo ir radio-telefoniniai furgonai (bang� 

pri�mikliai ir siuntikliai), radarin�s transporto priemon�s; 
- hipodrom� furgonai su skai	iavimo mašinomis, automatiškai 

skai	iuojantys pergales ir numatomus laim�jimus lenktyn�se; 
- mobilios laboratorijos su �ranga; 
- mobilios kepyklos, visiškai apr�pintos �renginiais (minkytu-
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vais, krosnimis ir pan.), lauko virtuv�s; 
- furgonin�s dirbtuv�s su �vairiais �renginiais ir �rankiais, suvi-

rinimo aparatais ir pan.; 
- mobil�s bankai, keliaujan	ios bibliotekos. 
8709 pozicijoje klasifikuojamos savaeig�s transporto priemon�s, 

naudojamos �mon�se, sand�liuose, uostuose arba oro uostuose, skirtos 
netolimiems �vairiems kroviniams pervežti (prek�ms ar konteine-
riams) geležinkelio sto	i� peronuose su nedidel�m priekabom. 

Šios transporto priemon�s yra �vairi� r�ši� ir dydži�. Jos gali b�ti 
valdomos elektros variklio, kur� maitina akumuliatorius, vidaus degi-
mo variklio ar kito variklio. 

Šios pozicijos transporto priemoni� pagrindin�s savyb�s, kurios 
paprastai skiriasi nuo transporto priemoni�, klasifikuojam� 8701, 
8703 ar 8704 pozicijose, gali b�ti nustatomos pagal: 

- konstrukcij� – j� ypatinga konstrukcija neleidžia vežti keleivi� 
ir krovini� keliais; 

- pakraut� ši� transporto priemoni� maksimalus greitis ne dides-
nis kaip 30– 35 km/h; 

- j� pasisukimo spindulys maždaug lygus pa	ios transporto prie-
mon�s ilgiui. 

8710 pozicijoje klasifikuojami tankai ir kitos šarvuotos kovos 
mašinos bei j� dalys. 

8711 pozicijoje klasifikuojami motociklai (�skaitant mopedus) ir 
dvira	iai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be j�; prieka-
bos. 

Šioje pozicijoje klasifikuojamos dvirat�s motorin�s transporto 
priemon�s, kurios daugiausia skirtos žmon�ms pervežti. 

Be �prast� motocikl� modeli�, 8711 pozicijoje klasifikuojami mo-
toroleriai, kurie išsiskiria savo nedideliais ratais ir horizontalia plat-
forma, jungiantys priekin ir užpakalin transporto priemon�s dal�, 
mopedai su varikliu ir pedalais, taip pat dvira	iai su papildomais va-
rikliais. 

Motociklai gali tur�ti vairuotojui apsaugoti apsauginius �renginius 
ar šoninius vežim�lius. 

Trirat�s transporto priemon�s („trirat�s transporto priemon�s, 
skirtos prek�ms pristatyti � namus“), klasifikuojamos šioje pozicijoje 
tik tuo atveju, jei jos neturi 8703 pozicijoje min�t� automobili� savy-
bi�. 
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Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojami vis� r�ši� motocikl� ve-
žim�liai. 

8712 pozicijoje klasifikuojami dvira	iai ir kitos pedalin�s trans-
porto priemon�s (�skaitant transportinius trira	ius) be variklio. 

Be �prast� dvira	i� šioje pozicijoje klasifikuojami �vair�s specia-
liosios paskirties dvira	iai: 

- trirat�s transporto priemon�s, skirtos prek�ms pristatyti � namus; 
- dvira	iai tandemai; 
- vienra	iai, dvira	iai, specialiai sukonstruoti cirko artistams ir 

pasižymintys lengvu svoriu, nejudamai sutvirtintais ratais ir pan.; 
- dvira	iai, specialiai sukonstruoti invalidams (pavyzdžiui, su 

specialiu prietaisu, leidžian	iu važiuoti viena koja) 
- dvira	iai su �rengtais palaikan	iais pusiausvyr� ratais, kurie tvir-

tinami prie užpakalinio rato; 
- lenktyniniai dvira	iai; 
- keturra	iai dvira	iai, turintys kelet� s�dyni� ir kelet� por� peda-

l�. 
8713 pozicijoje klasifikuojami vežim�liai ne�galiesiems su varik-

liais arba be j�, su kitomis mechanin�mis pavaromis arba be j�. 
8715 pozicijoje klasifikuojami vaik� vežim�liai ir j� dalys. Ta-

	iau vežim�liai l�l�ms klasifikuojami 9503 pozicijoje. 
8716 pozicija. Priekabos ir puspriekab�s; kitos nesavaeig�s 

transporto priemon�s. 
Transporto priemon�s, klasifikuojamos šioje pozicijoje, skirtos 

kitoms transporto priemon�ms vilkti (traktoriams, sunkvežimiams, 
automobiliams, motociklams, dvira	iams ir t. t.), stumiamos ar velka-
mos rankomis arba traukiamos gyvuli�. 

8716 pozicijoje klasifikuojama: 
1) Priekabos ir puspriekab�s 
Šioje pozicijoje s�vokos „priekabos“ ir „puspriekab�s“ reiškia tas 

transporto priemoni� r�šis (išskyrus motocikl� vežim�lius), kurios 
prikabinamos prie kit� transporto priemoni� specialiais prietaisais 
(neatsižvelgiant � tai, ar jie automatiniai ar ne). Priekabos turi vien� ar 
daugiau por� rat� ir jungiam�j� sistem�, sumontuot� ant priekini� rat� 
lanksto, kuris skirtas transporto priemonei valdyti. Puspriekab�s turi 
tik galinius ratus, o j� priekin� dalis atsiremia � velkamos transporto 
priemon�s platform�, su kuria jos sukabinamos specialiais jungiamai-
siais prietaisais. 
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Priekaboms priskiriama: 
- nameli� tipo priekabos, skirtos gyventi arba stovyklauti; 
- savikrov�s priekabos, skirtos žem�s �kiui, su automatiniu 

krautuvu ir gali b�ti su prietaisais pašarui, kukur�z� stiebams 
kapoti ir pan.; 

- cisternin�s priekabos (su siurbliais arba be j�); 
- žem�s �kiui, visuomeniniams darbams ir pan. skirtos prieka-

bos (neatsižvelgiant � iškrovimo pob�d�); 
- šaldomosios arba izoliacin�s priekabos, skirtos greitai gendan-

tiems kroviniams gabenti; 
- vieno arba dviej� aukšt� priekabos, skirtos gyvuliams, moto-

ciklams, dvira	iams ir pan. vežti; 
- priekabos, �rengtos su geležinkelio b�giais ir skirtos geležin-

kelio vagonams transportuoti plentais; 
- priekabos su nuleidžiamais ir pakeliamais pakrovimo tilteliais, 

skirtos sunkiosioms mašinoms gabenti (tankams, kranams, 
buldozeriams, elektros transformatoriams ir pan.); 

- priekabos, skirtos miškui transportuoti; 
- karin�s amunicijos priekabos, neatsižvelgiant � šarv�; 
- nedidel�s priekabos, velkamos dvira	iais ar motociklais; 
- mechanini� transporto priemoni� priekabos, specialiai su-

konstruotos žmon�ms pervežti. 
2) Ranka varomos transporto priemon�s: 
- �vairi� r�ši� vežim�liai, �skaitant specialius vežim�lius, skir-

tus tam tikroms pramon�s šakoms (tekstil�s ar keramikos 
pramon�je, pieno �mon�se ir pan.); 

- karu	iai, bagažiniai vežim�liai, bunkeriniai vežim�liai ir ap-
ver	iamieji vežim�liai; 

- bufeto vežim�liai, skirti aptarnavimui geležinkelio stotyse; 
- rankiniai vežim�liai, skirti šiukšl�ms išvežti; 
- rikšos; 
- nedideli, šilum� izoliuojantys karu	iai, skirti ledams parduoti; 
- vis� r�ši� prekybiniai karu	iai; 
- rog�s (rankin�s), skirtos kalnuose malkoms pervežti. 
3) Gyv�n� traukiamos transporto priemon�s: 
- karietos, dviviet�s karietos, vežim�liai, samdomosios karietos, 

kabrioletai; 
- katafalkai; 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

276

- vienvie	iai dvira	iai vežimai; 
- vaikiški vežim�liai, kinkomi asiliukais ar poniais, naudojami 

parkuose, aikštel�se ir pan.; 
- vis� r�ši� vežimai, �skaitant apver	iamuosius vežimus; 
- rog�s. 
Atkreipiame d�mes�, kad importuojant vilkik� su priekaba j� rei-

k�t� klasifikuoti 8701 pozicijoje, o priekaba visada klasifikuojama 
atskirai – 8716 pozicijoje. 

87 skirsnyje klasifikuojam� transporto priemoni� pavyzdžiai pa-
teikti 45 lentel�je. 

 
45 lentel�. 87 skirsnyje klasifikuojamos transporto priemon�s 

 
Pozicija Aprašymas Paveikslas 

8701 Traktoriai ir vilkikai 

 

8702 Motorin�s transpor-
to priemon�s, skir-
tos ne mažiau kaip 
10 žmoni� vežti 

 

8703 Automobiliai, dau-
giausia skirti žmo-
n�ms vežti 

 

8704 Autotransporto 
priemon�s, skirtos 
kroviniams gabenti 
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Pozicija Aprašymas Paveikslas 

8705 Specialios  
autotransporto 
priemon�s 

 

8709 Savaeigiai vežim�-
liai 

 

8710 Tankai ir kitos sa-
vaeig�s šarvuotos 
kovos mašinos 

 

8711 Motociklai ir mope-
dai 

 

8712 Dvira	iai  

 

8713 Vežim�liai ne�galie-
siems 
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Pozicija Aprašymas Paveikslas 

8715 Vaikiški vežim�liai 

 

8716 Priekabos, pusprie-
kab�s ir kitos trans-
porto priemon�s 

 

 
87 skirsnyje klasifikuojam� transporto priemoni� dali� klasifi-

kavimas pateiktas 46 lentel�je. 
 

46 lentel�. 87 skirsnyje klasifikuojam� transporto priemoni� dalys 
 
Pozicija Transporto prie-

moni� dalys Pavyzdys 

8701–8705 8706 – k�bulai 
8708 – kitos dalys 

 
8711–8713 8714 

 
8709, 8710, 8715 

ir 8716 
Kartu su transporto 
priemon�m 
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8708 pozicijoje klasifikuojamos dalys ir reikmenys, skirtos auto-
mobiliams, klasifikuojamiems 8701–8705 pozicijose, tik tuo atveju, 
jei šios dalys ir reikmenys atitinka šiuos reikalavimus: 

- jas galima atpažinti kaip tinkamas naudoti tik anks	iau pami-
n�tose transporto priemon�se; 

- jos n�ra išbraukiamos iš bendr�j� XVII skyriaus pastab�. 
Šioje pozicijoje klasifikuojamos dalys ir reikmenys: 
- sukomplektuoti automobiliniai važiuokl�-r�mai (nesvarbu su 

ratais ar be j�, bet be varikli�) ir j� dalys (lonžeronai, sanka-
bos, skersinukai, pakabinimo �tvarai, pastovai ir k�bul�, va-
riklio, laipteli�, akumuliatoriaus ar degal� bako atramos ir 
pan.); 

- k�bul� dalys ir tam tikri reikmenys, pavyzdžiui, grind� lent-
juost�s, bortai, priekiniai ar galiniai paneliai, bagažo kameros 
ir pan., durys ir j� dalys, dang	iai, �r�minti stiklai, stiklai su 
atspariais �renginiais karš	iui ir elektriniams atjungikliams, 
lang� r�mai, laipteliai, sparnai, purvasargiai, prietais� skyde-
liai, radiatoriaus gaubtai, smagra	i� numeri� lentel�s, buferiai 
ir j� dalys, vairo kolon�l�s, smagra	iai, išorin�s bagažo lenty-
nos, snapeliai, neelektrinio šildymo ir stiklo valymo �rengi-
niai, kurie veikia d�l transporto priemon�s variklio gamina-
mos šilumin�s energijos, saugos diržai, nuolatos pritvirtinti 
transporto priemon�je ir skirti keleiviams saugoti, grind� ki-
lim�liai (išskyrus kilim�lius iš audinio ar iš neužgr�dintos 
vulkanizuotos gumos) ir t. t. Surinkti mechanizmai (�skaitant 
vienos konstrukcijos važiuokl�-k�bulus), kuriems neb�dingi 
nesukomplektuoti k�bulai, pavyzdžiui, be dur�, sparn�, ant-
vož� ir galini� skyri� antvož� ir pan., klasifikuojam� šioje 
pozicijoje, o ne 8707 pozicijoje; 

- sankabos (k�gin�s, diskin�s, hidraulin�s, automatin�s ir pan., 
bet ne elektromagnetin�s sankabos, kurios klasifikuojamos 
8505 pozicijoje), sujungimo karteriai, diskai ir svertai, su-
montuoti apmušalai; 

- vis� r�ši� pavar� d�ž�s (mechanin�s, padidintos, elektrome-
chanin�s, automatin�s ir pan.), transformatoriai, pavar� d�ži� 
karteriai, velenai (išskyrus varikli� vidines dalis), krumplia-
ra	iai, tiesiogiai valdomos kumštelin�s sankabos ir šaku	i� 
strypai, skirti sankaboms �jungti ir pan.; 
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- užpakaliniai tiltai ir varomieji tiltai su diferencialais, diferen-
cial� karteriai, saul�s planetariniai krumpliara	iai; 

- kiti mazgai ir j�gos transmisij� sudedamosios dalys (pavyz-
džiui, variklio velenai, pusašiai, krumplin�s pavaros, velen� 
guoliai, reduktori� rinkiniai, universal�s lankstai). Bet šioje 
pozicijoje vidin�s variklio dalys neklasifikuojamos, tokios 
kaip st�moklio švaistikliai, kotai ir vožtuv� st�mokliai (8409 
pozicija) bei alk�niniai velenai, kumšteliniai velenai ir smag-
ra	iai (8483 pozicija); 

- vairo mechanizmo detal�s (pavyzdžiui, vairo kolon�l�s, 
vamzdeliai, vairo trauk�s ir svertai, vairo lankstin�s skersin�s 
trauk�s, karteriai, krumpliastiebiai ir dantra	iai, pagalbiniai 
vairo mechanizmai); 

- stabdžiai ir j� dalys (diskai, b�gneliai, cilindrai, �montuoti ap-
valkalai, hidraulini� stabdži� tepalo rezervuarai ir pan.), pa-
galbiniai stabdžiai ir j� dalys; 

- nevaromieji tiltai (priekiniai ar užpakaliniai), stebul�s, ašys su 
kakliukais (aši� kakliukai), aši� su galiukais gemb�s; 

- lingi� amortizatoriai (frikciniai, hidrauliniai ir pan.) ir kitos 
lingi� dalys (išskyrus spyruokles), sukimosi sklend�s; 

- ratai (metalin� dalis) iš plieno, aliuminio, mangano lydinio, 
vieliniais stipinais ir pan., su ratlankiais ar be j�, rat� ir vikšr� 
komplektai, skirti vikšrin�ms transporto priemon�ms, ratlan-
kiai, diskai, stipinai ir stebuli� dangteliai; 

- valdymo �renginiai, pavyzdžiui, valdomi ratai, vairo kolon�l�s 
ir vairo mechanizmo karteriai, tiltai su valdomais ratais, pava-
r� perjungikliai ir rankiniai stabdžiai, akceleratoriai, stabdži� 
ir sankab� paminos, stabdži� švaistikliai, sankabos; 

- radiatoriai, duslintuvai ir išmetimo vamzdžiai, degal� bakai ir 
pan. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojami hidrauliniai ir pneumatiniai ci-
lindrai (8412 pozicija). 

Reikia atsiminti, kad klasifikuojant dalis vis� pirma vadovauja-
masi skyriaus ir skirsnio pastabomis apie dali� klasifikavim�. 
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3. Orlaiviai, erdvëlaiviai ir jø dalys (88 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami oro balionai, dirižabliai ir kitos 

oro transporto priemon�s be varikli� (8801 pozicija), kitos oro trans-
porto priemon�s, kosminiai aparatai (�skaitant palydovus) ir kosmini� 
aparat� paleidimo priemon�s (8802 pozicija), parašiutai, rotošiutai ir 
j� dalys (8804 pozicija), �renginiai, skirti ant denio nusileidžiantiems 
l�ktuvams stabdyti, ir antžeminiai treniruokliai (8805 pozicija). 

Aparat�, priskiriam� KN 8801 ir 8802 pozicijoms, dalys klasifi-
kuojamos 8803 pozicijoje.  

Nevisiškai sukomplektuotas ar nebaigtas gaminti skraidymo apa-
ratas (pavyzdžiui, skraidymo aparatas be variklio ar vidaus �rangos) 
klasifikuojamas kaip baigtas ir sukomplektuotas skraidymo aparatas 
tik tuomet, jeigu jis turi esmin jo savyb. 

Šio skirsnio strukt�ra pateikta 47 lentel�je. 
 

47 lentel�. 88 skirsnio strukt�ra 
 

8801 pozicija 8802 pozicija 8804 pozicija 8805 pozicija 
Oro balionai ir 
dirižabliai; 
sklandytuvai, 
skraidykl�s ir kiti 
orlaiviai be va-
rikli� 

Sraigtasparniai, 
l�ktuvai, erdv�-
laiviai ir pan. 

Parašiutai ir 
rotošiutai 

Orlaivi� pa-
leidimo me-
chanizmai, 
lak�n� treni-
ruokliai 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4. Laivai, valtys ir plaukiojantieji árenginiai  
(89 skirsnis) 
 
Šiame skirsnyje klasifikuojami laivai, valtys bei kitos vis� r�ši� 

plaukiojan	iosios priemon�s (neatsižvelgiant � tai, ar jos savaeig�s ar 
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ne) ir plaukiojan	iosios konstrukcijos kaip koferdamai, prieplaukos, 
pl�durai. 89 skirsnyje klasifikuojamos transporto priemon�s ant oro 
pagalv�s (laivai ant oro pagalv�s), galin	ios jud�ti ant vandens (j�ro-
mis, up�s žiotimis ar ežerais), neatsižvelgiant � tai, ar jos gali užplaukti 
ant kranto arba ant plaukiojan	iosios prieplaukos, taip pat jud�ti ledu 
(XVII skyriaus 5 pastaba). 

Skirsnyje klasifikuojami: 
- nebaigti statyti arba nesukomplektuoti laivai (pavyzdžiui, ku-

riuose n�ra varom�j� mechanizm�, navigacini� prietais�, kel-
tuv� ar valdymo mechanizm� arba be vidinio interjero); 

- korpusai iš �vairiausi� medžiag�. 
Sukomplektuoti laivai, pristatyti nesurinktu ar išrinktu pavidalu, ir 

korpusai, nebaigti statyti ar nesukomplektuoti (neatsižvelgiant � tai, 
surinkti jie ar nesurinkti), klasifikuojami kaip atitinkamos r�šies plau-
kiojan	iosios priemon�s, jeigu jos atitinka plaukiojan	iosios priemo-
n�s esmin savyb. Kitais atvejais tokie gaminiai yra klasifikuojami 
8906 pozicijoje. 

Šiame skirsnyje visos atskirai teikiamos laiv� dalys ir reikmenys 
neklasifikuojami (išskyrus korpusus). Tokios dalys ir reikmenys 
klasifikuojami kitose KN pozicijose, pavyzdžiui: 

- dalys ir reikmenys, nurodyti XVII skyriaus 2 pastaboje; 
- mediniai irklai, dvipusiai ir vienpusiai (4421 pozicija); 
- lynai ir trosai iš tekstilin�s medžiagos (5607 pozicija); 
- bur�s (6306 pozicija); 
- stiebai, liukai, laiptai, tur�klai ir pertvaros, skirti laivams ir 

korpus� dalims, turintys metalin�s konstrukcijos požym� 
(7308 pozicija); 

- geležiniai ir plieniniai lynai (7312 pozicija); 
- geležiniai ir plieniniai inkarai (7316 pozicija); 
- sraigtai ir irklavimo ratai (8485 pozicija); 
- vairai (4421, 7325, 7326 pozicijos) ir kita vairavimo ar val-

dymo �ranga, skirta laivams ar valtims (8479 pozicija). 
89 skirsnyje neklasifikuojama: 
� plaukiojan	i�j� priemoni� modeliai, skirti dekoratyviniais 

tikslais (pavyzdžiui, galeros ir kiti buriniai laivai) (4420, 8306 
pozicija ir kt.); 

� prietaisai, turintys parodom�j� paskirt� arba modeliai iš 9023 
pozicijos; 
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� torpedos, minos ir panaši karin� amunicija (9306 pozicija); 
� valteli� pavidalo žaislai su ratukais, kuriais gali važin�ti vai-

kai, ir kiti žaislai (9503 pozicija); 
� vandens slid�s ir panaš�s dirbiniai (9506 pozicija); 
� nedidel�s valtel�s, skirtos karusel�ms ar kitiems pramog� 

�renginiams (9508 pozicija); 
� senesnis negu 100 met� antikvariatas (8706 pozicija). 
Automobiliai amfibijos ir transporto priemon�s ant oro pagalv�s, 

skirtos jud�ti sausuma ir ant atitinkamo vandens telkinio (pelk�se ir 
kt.), klasifikuojami kaip antžemin�s transporto priemon�s 87 skirsny-
je, o hidroplanai ir skraidan	iosios valtys klasifikuojami 8802 pozici-
joje. 

 
 

 
Uþduotys  
 

1. Ar keturratis motociklas klasifikuojamas 8711 pozicijoje? 
2. Suklasifikuokite elektrin� paspirtuk�. 
3. Kur klasifikuojami automobilio žibintai? 
4. Ar vilkikas su priekaba klasifikuojamas kartu? 
5. Kur klasifikuojamas sodo karutis? 
6. Kur klasifikuojamas pripu�iamasis pl�duras? 
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XIV. OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS,  
KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, 

TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA  
CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI;  
LAIKRODÞIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI;  

JØ DALYS IR REIKMENYS  
(XVIII skyrius) 

 
 
 
 
Šis skyrius skirtas �vairi� r�ši� prietaisams, laikrodžiams bei mu-

zikos instrumentams. J� sudaro 3 skirsniai. XVIII skyriaus strukt�ra 
pateikta 48 lentel�je. 

 
 

48 lentel�. XVIII skyriaus strukt�ra 
 

90 skirsnis 91 skirsnis 92 skirsnis 
Optikos, fotografijos, 
kinematografijos, 
matavimo, tikrinimo, 
tikslieji, medicinos 
arba chirurgijos prie-
taisai ir aparatai 

Laikrodžiai ir j� dalys Muzikos instrumentai; 
ši� dirbini� dalys ir 
reikmenys 
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1. Optikos, fotografijos, kinematografijos,  
matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba  
chirurgijos prietaisai ir aparatai; jø dalys ir  
reikmenys (90 skirsnis) 
 
90 skirsnio 1 pastaba nurodo, kokios prek�s nepriskiriamos 

šiam skirsniui: 
- technin�s paskirties gaminiai iš gumos (4016 pozicija), odos 

(4205 pozicija) arba tekstil�s (5911 pozicija); 
- palaikan	iosios juostos ir panaš�s gaminiai iš tekstil�s (XI 

skyrius); 
- ugniai atsparios prek�s, klasifikuojamos 6903 pozicijoje, ke-

raminiai indai ir kiti dirbiniai, naudojami laboratorijoje (6909 
pozicija); 

- stikliniai optiškai neapdoroti veidrodžiai, klasifikuojami 7009 
pozicijoje; 

- prek�s, klasifikuojamos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 arba 
7017 pozicijoje; 

- bendrosios paskirties dalys (XV skyriaus 2 pastaba) ar pana-
š�s dirbiniai iš plastik� (39 skirsnis); 

- siurbliai (8413 pozicija), atskirai pateikiami sv�rimo �rengini� 
svareliai (8423 pozicija), k�limo mechanizmai (8425–8428 
pozicijos), popieriaus ar kartono pjaustymo mašinos (8441 
pozicija) ir panaš�s �renginiai, klasifikuojami 84 skirsnyje; 

- dvira	i� ir kit� transporto priemoni� prožektoriai (8512 pozi-
cija), nešiojamieji elektriniai žibintai (8513 pozicija), garso 
�rašymo ir atk�rimo aparat�ra (8519 pozicija), televizijos ka-
meros, skaitmeniniai fotoaparatai (8525 pozicija), radarai ar 
nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai (8526 pozicija), 
�vairi� r�ši� lempos (8539 pozicija); 

- prožektoriai arba žibintai, klasifikuojami 9405 pozicijoje; 
- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje; 
- t�rio matai, klasifikuojami pagal medžiag�, iš kurios jie pa-

gaminti; 
- rit�s, šeivos arba panaš�s laikikliai (kurie turi b�ti klasifikuo-

jami pagal medžiag�, iš kurios jie pagaminti).  
2 pastaba – apie dali� klasifikavim�: 
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a) dalys ir reikmenys, kurie patys yra gaminiai, klasifikuojami ku-
rioje nors konkre	ioje šio skirsnio arba 84, 85 ir 91 skirsni� (kitose 
nei 8485, 8548 ar 9033 pozicijos) pozicijose. Pavyzdžiui, elektroninio 
mikroskopo vakuuminis siurblys klasifikuojamas kaip siurblys 8414 
pozicijoje; transformatoriai, elektromagnetai, kondensatoriai, varžai, 
rel�s, lempos ir elektronin�s lempos ir t. t. klasifikuojami 85 skirsny-
je; optiniai elementai, klasifikuojami 9001 ar 9002 pozicijose, priski-
riami šioms pozicijoms neatsižvelgiant � prietaisus arba aparatus, ku-
riuose jie turi b�ti naudojami; laikrodinis mechanizmas visada klasifi-
kuojamas 91 skirsnyje; 

b) dalys, tinkamos vien tik ar daugiausia su tam tikros r�šies ma-
šinomis, klasifikuojamos su tokiomis mašinomis; 

c) kitos dalys ir reikmenys turi b�ti klasifikuojami 9033 pozicijo-
je.  

90 skirsnio 3 pastaboje nurodoma, kad XVI skyriaus 4 pastabos 
nuostatos taikomos ir šiam skirsniui. 

Taigi šiame skirsnyje kaip funkciniai mazgai klasifikuojami, pa-
vyzdžiui, elektriniai (�skaitant elektroninius) prietaisai ir aparatai, ku-
rie sudaro analogines arba skaitmenines telemetrines sistemas. Tai 
daugiausia tokie: 

- Perdavimo aparatai: 
Pirminis detektorius (keitiklis, si�stuvas, analogo-skaitmeninis 

konverterius ir pan.), kuris transformuoja matuojam�j� dyd�, neatsi-
žvelgiant � jo prigimt�, � proporcing� srov�s, �tampos arba skaitmenin� 
signal�. 

Pagrindinis matavimo stiprintuvo, si�stuvo ir imtuvo blokas, kuris 
(prireikus) stiprina ši� srov, �tamp� arba skaitmenin� signal� iki rei-
kiamo impulsiniam arba dažniniam-moduliaciniam si�stuvui lygio. 

Impulsinis arba dažninis-moduliacinis si�stuvas perduoda analo-
gin� arba skaitmenin� signal� � kit� stot�. 

- Pri�mimo aparatai: 
Impulsini�, dažnini�-moduliacini� arba skaitmenini� signal� im-

tuvas, kuris kei	ia perduot� informacij� � analogin� arba skaitmenin� 
signal�. 

Matavimo stiprintuvas arba keitiklis, kuris jeigu reikia sustiprina 
analogin� arba skaitmenin� signal�. 

Indikatoriniai arba užrašomieji prietaisai, kalibruoti pradini� dy-
dži� vienetais ir turintys mechanin parodym� �rang� arba opto-
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elektronin� vaizduokl�. 
Telemetrin�s sistemos naudojamos daugiausia naftotiekiuose, du-

jotiekiuose ir pramoniniuose vamzdynuose, vandens, duj� ir nuteka-
m�j� vanden� �renginiuose bei aplinkos apsaugos sistemose. 

Linijiniai arba radijo si�stuvai ir imtuvai telemetriniams impul-
sams klasifikuojami atitinkamose pozicijose (8517, 8525 arba 8527 
pozicija, atsižvelgiant � aplinkybes). 

4 pastaba nurodo, kad 9005 pozicijoje neklasifikuojami telesko-
piniai taikikliai, tolima	iai (9013 pozicija). 

6 pastaba apie ortopedinius �taisus ir ortopedin avalyn.  
Šiame skirsnyje klasifikuojamas didelis prietais� ir aparat�, ku-

rie apib�dinami aukštu išbaigtumu ir dideliu tikslumu, asortimentas. 
Dauguma iš j� naudojami daugiausia moksliniais (laboratoriniai ir 
tiriamieji darbai, analiz�, astronomija ir t. t.), specialiais techniniais ir 
pramoniniais (matavimai ar tikrinimas, steb�jimai ir t. t.) arba medici-
niniais tikslais. 

90 skirsnyje klasifikuojama: 
- didel� preki� grup�, turinti ne tik paprastus optinius elementus 

iš 9001 ir 9002 pozicij�, bet ir kiti optiniai prietaisai ir apara-
tai pradedant akiniais iš 9004 pozicijos ir baigiant sud�tinges-
niais optiniais prietaisais, naudojamais astronomijoje, fotogra-
fijoje, kinematografijoje ir steb�jimuose su mikroskopu; 

- prietaisai ir aparatai, skirti apibr�žtiems, specialiai aprašy-
tiems naudojimams (topografin�ms nuotraukoms, meteorolo-
gijai, braižybai, skai	iavimams ir t. t.); 

- prietaisai ir �renginiai, skirti medicinai, chirurgijai, stomatolo-
gijai ar veterinarijai arba su jomis susijusiomis sritims (radio-
logija, mechanoterapija, deguonies terapija, ortopedija, prote-
zavimas ir t. t.); 

- mašinos, prietaisai ir �renginiai medžiagoms tirti; 
- laboratoriniai prietaisai ir �renginiai; 
- didel� grup� matavimo, tikrinimo ir automatinio reguliavimo 

prietais� ir aparat�, neatsižvelgiant � tai, ar jie yra optiniai ir 
elektriniai, iš dalies, tie prietaisai, kurie klasifikuojami 9032 
pozicijoje, kaip aprašyta šio skirsnio 6 pastaboje. 

Kai kurie iš prietais�, nurodyt� atitinkamose pozicijose, pavyz-
džiui, sud�tiniai optiniai mikroskopai (9011 pozicija), elektroniniai 
mikroskopai (9012 pozicija); kiti prietaisai ir aparatai, aprašomi ben-
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dresniais aprašymais pozicijose, priklausan	iose kuriai nors mokslo 
šakai, pramonei ir t. t. (pavyzdžiui, astronominiai prietaisai iš 9005 
pozicijos, prietaisai ir �renginiai iš 9015 pozicijos, rentgeno ir pan. 
aparat�ra iš 9022 pozicijos). 

Ta	iau ne visi prietaisai ir aparatai, klasifikuojami šiame skirsny-
je, yra aukšto tikslumo. Pavyzdžiui, 90 skirsnyje klasifikuojami pa-
prasti apsauginiai akiniai (9004 pozicija), paprasti padidinamieji stik-
lai (lupos) ir nedidinamieji periskopai (9013 pozicija), graduotos ska-
l�s ir mokyklin�s liniuot�s (9017 pozicija) bei buitiniai higrometrai 
(dr�gm�ma	iai), neatsižvelgiant � j� tikslum� (9025 pozicija). 

Prietaisai, aparatai ir j� detal�s, klasifikuojami 90 skirsnyje, gali 
b�ti iš bet kurios medžiagos (�skaitant tauriuosius metalus arba meta-
lus, plakiruotus tauriaisiais metalais, brangakmenius ir pusbrangius 
akmenis (gamtinius, sintetinius arba regeneruotus). 

Išskyrus tam tikrus atvejus, nurodytus šio skirsnio 1 pastaboje 
(pavyzdžiui, gumin�s ir odin�s poveržl�s bei tarpikliai ir odin�s ma-
tuokli� membranos), prietaisai, aparatai ir j� detal�s, klasifikuojami 
90 skirsnyje, gali b�ti iš bet kurios medžiagos (�skaitant tauriuosius 
metalus arba metalus, plakiruotus brangiaisiais metalais, brangakme-
nius ir pusbrangius akmenis). 

Vadovaujantis KN 2 BAT (a) punktu, kai prietaisai turi pagrin-
dini� sukomplektuot� arba baigt� gaminti preki� savybes, prietaisai, 
aparatai ir �renginiai klasifikuojami kaip atitinkamai visiškai sukomp-
lektuoti ir baigti gaminti (pavyzdžiui, fotokamera arba mikroskopas, 
pateikti be j� optini� element�, arba elektros energijos skaitikliai be 
susumuojan	io �renginio). 

9001 pozicija. Šviesolaidžiai, poliarizacini� medžiag� lakštai ir 
neaptaisyti lšiai. 

Šviesolaidžiai sudaryti iš koncentrišk� stiklo ar plastik� sluoks-
ni� su skirtingais l�žio rodikliais. Tie, kurie ištempti iš stiklo, turi la-
bai plon�, nematom� plika akimi plastiko sluoksn�, o tai daro švieso-
laidžius atsparesnius. Šviesolaidžiai paprastai pateikiami rit�se ir gali 
b�ti keli� kilometr� ilgio. Jie naudojami šviesolaidži� gr�ž	i� ir kabe-
li� gamyboje. 

Šviesolaidži� gr�žt�s gali b�ti nelanks	ios, šiuo atveju šviesolai-
džiai sujungiami aprišimu per vis� jos ilg�, arba lanks	ios, ir šiuo atve-
ju surišama tik galuose. Jei jie surišami sutartinu b�du, tai naudojami 
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vaizdui perduoti, bet jei jie surišami chaotiškai, tai tinkami tik šviesai 
perduoti arba apšviesti. 

Šviesolaidži� kabelius, klasifikuojamus šioje pozicijoje, (kurie 
gali b�ti su gnybtais) sudaro apvalkalas, kuriame yra viena ar kelios 
šviesolaidži� gr�ž	i�, kurios neturi sav� apvalkal�. 

Šviesolaidži� gr�žt�s ir kabeliai daugiausia naudojami optiniuose 
aparatuose, ypa	 endoskopuose, klasifikuojamuose 9018 pozicijoje. 

Reik�t� išsiaiškinti, kuo skiriasi šviesolaidži� kabeliai, klasifikuo-
jami 8544 70 subpozicijoje, nuo šviesolaidži� kabeli�, klasifikuojam� 
9001 10 subpozicijoje (49 lentel�). 

 
49 lentel�. Šviesolaidžiai ir šviesolaidži� kabeliai 

 
8544 70 subpozicija 9001 10 subpozicija 
Šviesolaidži� kabeliai Šviesolaidži� gr�žt�s ir kabeliai 
Ryšio sistemose naudojami švieso-
laidži� kabeliai, kurie kiekvienas 
atskirai padengti dvigubu akrilato 
polimero sluoksniu ir aptraukti 
apsauginiu apvalkalu. Ši� dang� 
sudaro vidinis apvalkalas iš minkš-
tojo akrilato ir išorinis apvalkalas iš 
�vairiaspalvio kietojo akrilato 
 

Šviesolaidžiai, šviesolaidži� gr�žt�s 
ir kabeliai – keli neizoliuoti švieso-
laidžiai izoliuoti bendrai  
 

  

 
9002–9005 pozicijose klasifikuojami aptaisyti lšiai ir kiti opti-

niai elementai, reg�jimo korekcijos akini� r�meliai ar panaš�s r�me-
liai, reg�jimo korekcijos akiniai, apsauginiai akiniai, akiniai nuo sau-
l�s ir kiti akiniai, binokliai, monokuliarai, optiniai teleskopai, me-
džiokliniai, turizmo ir teatriniai ži�ronai.  

9005 pozicijoje taip pat klasifikuojami binokliai, kuriuose naudo-
jama infraraudonoji spinduliuot� ir kurie turi elektroninius optinius 
keitiklius, kurie padid�jus� infraraudon� vaizd� paver	ia vaizdu, kur� 
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gali matyti žmogaus akis; šie infraraudonieji prietaisai naudojami nak-
t�, ypa	 kariuomen�je. 

9006–9010 pozicijos. Jose klasifikuojami fotoaparatai (studijiniai, 
kišeniniai, stereo, panoraminiai, momentinio fotografavimo, oro ir 
vandens nepraleidžiantys aparatai, naudojami medicinoje, kriminalis-
tikoje ir pan.), kino kameros, projektoriai ir fotolaboratorij� �ranga. 

Fotoaparat�, klasifikuojam� KN 9006 ir 8525 pozicijoje, skirtu-
mai pateikti 50 lentel�je. 

 
50 lentel�. Fotoaparatai, klasifikuojami 9006 ir 8525 pozicijose 

 
9006 pozicija 8525 pozicija 

Juostiniai fotoaparatai Skaitmeniniai fotoaparatai 
Vaizd� �rašo � šviesai jautri� 
laikmen� (juost�, popieri� ir pan.) 

Skaitmeniniuose fotoaparatuose vaiz-
das �rašomas � kiet�j� laikmen�  

 
 

 
90 skirsnyje klasifikuojami ir trikojai, skirti naudoti tik arba dau-

giausia su šiam skirsniui priskiriamais aparatais. Tuo tarpu trikojai, 
skirti naudoti su skaitmeniniais fotoaparatais arba kameromis, 
priskiriamomis 8525 pozicijai, klasifikuojami pagal medžiag�, iš ku-
rios jie pagaminti. 

 
9011–9012 pozicijos. Mikroskopai. 
Sud�tinis optinis mikroskopas paprastai turi: 
- optin sistem�, iš esm�s sudaryt� iš objektyvo, skirto didesnio 

objekto vaizdui gauti, ir okuliaro, kuris papildomai padidina 
stebim� vaizd�. Ši optin� sistema taip pat paprastai turi objek-
to apšvietimo iš apa	ios priemones ir lši� rinkin�, nukrei-
piant� šviesos spindul� nuo veidrodžio � objekt�; 
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- pavyzdžio pakop�, du ar vien� okuliaro vamzdelius-laikiklius 
(atsižvelgiant � tai, ar mikroskopai b�na monokuliariniai ar 
binokuliariniai) ir objektyvo laikikl� (paprastai besisukant�). 

Elektroniniai mikroskopai, kurie skiriasi nuo optini� mikrosko-
p� tuo, kad juose naudojamas elektron� pluoštelis vietoj šviesos spin-
duli�. 

Normalaus tipo elektroninis mikroskopas – tai �renginys, turintis 
viename korpuse sujungtus � vien� visum� šiuos �renginius: 

- �renginys (žinomas kaip elektronin� patranka), skirtas elektro-
nams paleisti ir pagreitinti; 

- sistema (atliekanti t� pat� vaidmen� kaip paprasto mikroskopo 
optin� sistema), turinti elektrostatines arba elektromagnetines 
„linzes“;  

- pavyzdžio pakopa; 
- vakuuminio siurblio mazgas, kuris palaiko vakuum� elektro-

niniame vamzdelyje; 
- fluorescensinio ekrano vizualinio steb�jimo ir vaizdo fotogra-

fiško registravimo elementai; 
- stovai ir valdymo pultai, turintys elektron� pluoštel� valdan-

	ius ir reguliuojan	ius elementus. 
Be elektroninio mikroskopo 9012 pozicijoje klasifikuojami pro-

toniniai mikroskopai ir elektroniniai difrakciniai aparatai. 
9013 pozicija. Skyst�j� kristal� �taisai, išskyrus gaminius, tiks-

liau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; 
kiti optiniai prietaisai, nenurodyti kitose šio skirsnio pozicijose. 

Atsižvelgiant � 90 skirsnio 5 pastab�, matavimo arba tikrinimo 
optiniai prietaisai, �renginiai ir mašinos šioje pozicijoje neklasifikuo-
jami, bet klasifikuojami 9031 pozicijoje. Vadovaujantis šio skirsnio 4 
pastaba, kai kurie veidrodiniai teleskopai klasifikuojami 9013 pozici-
joje, o ne 9005 pozicijoje. B�tina pabr�žti, kad optiniai prietaisai bei 
�renginiai gali b�ti klasifikuojami ne tik 9001–9012 pozicijose, bet 
taip pat ir kitose 90 skirsnio pozicijose (dažniausiai 9015, 9018 ir 
9027 pozicijose). Šioje pozicijoje klasifikuojama: 

- skyst�j� kristal� �renginiai, sudaryti iš skyst�j� kristal� 
sluoksnio, kuris yra tarp dviej� stiklo arba plastiko lap� ar 
plokš	i�, turintys arba neturintys elektros sujungimus, tie-
kiami ištisu gabalu arba supjaustyti pagal speciali� form� ir, 
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kurie n�ra gaminiai, tiksliau aprašyti kitose nomenklat�ros 
pozicijose; 

- lazeriai, kurie teikia arba sustiprina elektromagnetin� spindu-
liavim� nuo 1 manometro iki 1 milimetro bangos ilgio diapa-
zone (ultravioletinis, matomos šviesos ir infraraudonasis 
spektro diapazonas); 

- rankiniai didinamieji stiklai ir didintuvai (kišeniniai arba 
naudojami biure), binokuliariniai didinamieji stiklai (dažniau-
siai su pagrindu), kurie turi okuliar�, ta	iau neturi objektyvo; 

- „dur� akut�s“, skirtos ži�r�ti per duris, taip pat analogiški 
dirbiniai, turintys optin sistem�; 

- teleskopiniai linziniai arba veidrodiniai ginkl� taikikliai, 
teikiami atskirai; optiniai �renginiai, kuriuos galima naudoti 
su ginklais ir sumontuoti ant j� arba teikiami kartu su šauna-
maisiais ginklais, ant kuri� jie turi b�ti montuojami, klasifi-
kuojami prie ginklo (ži�r�ti 93 skirsnio 1 (d) pastab�); 

- stereoskopai, �skaitant rankinio valdymo stereoskopus, 
skirti spalvotoms trima	i� skaidr�ms perži�r�ti, sudaryti iš 
plastikinio korpuso, turin	io du fiksuotus lšius ir svirtele 
valdom� sukam�j� mechanizm� (paveiksl�, kurie surinkti rin-
kinyje kiekviename vienas kit� galin	iame pakeisti diske, kei-
timui); 

- kaleidoskopai, kitokie nei žaisliniai kaleidoskopai (95 skirs-
nis); 

- didinamieji povandenini� laiv� arba tank� periskopai; ir ne-
didinamieji periskopai (pavyzdžiui, skirti naudoti apkasuose); 

- optiškai apdirbti stikliniai veidrodžiai su r�mais, kurie ne-
tinka montuoti �renginiuose arba aparatuose (pavyzdžiui, 
kai kurie užpakalinio vaizdo apži�ros veidrodžiai, veidro-
džiai, naudojami kamin� ar vandentiekio vamzdži� apži�rai, 
ir special�s veidrodžiai, naudojami steb�jimui aerodinami-
niuose vamzdžiuose); 

- skaidri� perži�r�jimo prietaisai, turintys vien� didinam�j� 
lš�, naudojami fotografiniams diapozityvams tirti. 

9014–9033 pozicijos. Matavimo, tikrinimo ir medicininiai prietai-
sai. Šiose pozicijose kai kuri� prietais� pavyzdžiai pateikti 51 lentel�-
je. 
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51 lentel�. Matavimo, tikrinimo ir medicininiai prietaisai bei aparatai 
 

Pozicija Prietaisai ir aparatai Paveikslai 
9014 Kompasai ir kiti navigacijos 

prietaisai 

 

9015 Tolima	iai, teodolitai, nivelyrai 
ir kiti okeanografijos, metereo-
logijos ir geofizikos prietaisai  

 

9016 Svarstykl�s, kuri� jautrumas ne 
mažesnis kaip 5 cg (analitin�s) 

 

9017 Braižybos, ženklinimo arba 
matematini� skai	iavim� prie-
taisai (pantografai ir pan.), li-
niuot�s, tiesl�s, mikrometrai ir 
pan.   

9018 Medicinos, chirurgijos, stoma-
tologijos prietaisai ir instru-
mentai, instrumentai reg�jimui 
tirti 

 

9019 Mechanoterapijos, masažo apa-
ratai, aerozolin�s terapijos ir 
kv�pavimo aparatai 
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Pozicija Prietaisai ir aparatai Paveikslai 
9021 Ortopedijos �taisai, �tvarai, 

klausos aparatai, dirbtiniai s�-
nariai, dantys 

 

9022 Rentgenai ir kompiuterin�s 
tomografijos aparatai 

 

9025 Termometrai, barometrai, pi-
rometrai ir pan. 

 

9026 Prietaisai, skirti srautui, lygiui 
arba sl�giui  matuoti 

 

9027 Fizin�s arba chemin�s analiz�s 
prietaisai, duj� analiz�s aparatai 
(alkotesteriai), chromatografai, 
spektrometrai ir pan. 

 

9029 Greitma	iai, tachometrai, tak-
sometrai ir pan.  

 

9030 Elektros srov�s, varžos, joni-
zuojan	ios spinduliuot�s mata-
vimo prietaisai ir pan. 
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Pozicija Prietaisai ir aparatai Paveikslai 
9032  Automatinio reguliavimo arba 

valdymo prietaisai (termostatai, 
manostatai ir pan.) 

 
 
 
2. Laikrodþiai ir jø dalys (91 skirsnis) 
 
1 pastaba nurodo, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje: 
- laikrodži� stiklai (pagal medžiag�, iš kurios jie pagaminti); 
- laikrodži� grandin�l�s (7113 ar 7117 pozicijos); 
- bendrosios paskirties dalys, ta	iau laikrodži� spyruokl�s turi 

b�ti klasifikuojamos prie laikrodžio dali� (9114 pozicija); 
- gaminiai, klasifikuojami 8412 pozicijoje; 
- rutuliniai guoliai (8482 pozicija). 
2 pastaba nusako rankini� ir panaši� laikrodži� klasifikavim� 

9101 ir 9102 pozicijose.  
3 pastaboje išaiškinta s�voka „rankini�, kišenini� ir panaši� laik-

rodži� mechanizmai“. 
Laikrodžio mechanizmams taikomos šios matavimo taisykl�s: 
- Storio matavimas 
Mechanizmo storis yra atstumas nuo ciferblato atramos išorin�s 

plokštumos (arba matomos indikatoriaus dalies, jei toks yra �montuo-
tas � mechanizm�) iki toliausios priešingos išorin�s plokštumos, ne�-
skaitant joki� varžt�, veržli� ar kit� iš šios plokštumos išsikišusi� fik-
suot� dali�.  

- Plo�io, ilgio arba skersmens matavimas 
Plotis, ilgis ar skersmuo (kuriuos nulemia simetrijos ašis) turi b�ti 

matuojami be prisukamojo suklio arba galvut�s. 
4 pastaba apie laikrodži� dali� klasifikavim�. 
Šiame skirsnyje aprašyti aparatai daugiausia skirti laikui matuoti 

arba atlikti kai kuriuos veiksmus, susijusius su laiku. �ia klasifikuo-
jami laikrodžiai, kuriuos paprastai gali nešioti žmogus (rankiniai ir 
kišeniniai laikrodžiai, sekundometrai ir chronometrai), kiti laikrodžiai 
(sieniniai, staliniai, bokšto), laikrodžiai su laikrodžio mechanizmu, 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

296

žadintuvai, j�riniai chronometrai (navigaciniai laikrodžiai), automobi-
liniai laikrodžiai ir t. t.), taip pat aparatai, skirti laikui užrašyti, prietai-
sai laiko intervalams matuoti ir jungikliai su laiko mechanizmu; ben-
druoju atveju 	ia �eina ir ši� dirbini� sudedamosios dalys. 

Šio skirsnio dirbiniai gali b�ti pagaminti iš bet kuri� medžiag� 
(�skaitant ir iš tauri�j� metal�) ir papuošti nat�raliais arba dirbtinai 
išaugintais perlais, taip pat nat�raliais, sintetiniais arba regeneruotais 
brangakmeniais arba pusbrangiais akmenimis. 

Kombinuot� su kitais objektais (baldais, lempomis, rašalin�mis, 
prespapj�, bloknotais laiškams, tabakin�mis, cigar� ar cigare	i� žieb-
tuv�liais, rankinukais, pudrin�m, portsigarais, išsitraukian	iais pieštu-
kais, lazdel�mis ir t. t.) laikrodži� klasifikavimas atliekamas vadovau-
jantis KN BAT. Paprasto vidinio apšvietimo buvimas nepakei	ia laik-
rodžio klasifikavimo. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojami: 
- saul�s ir sm�lio laikrodžiai (jie klasifikuojami atitinkamai pa-

gal juos sudaran	ias medžiagas); 
- muzikiniai automatai (mechaniniai 	iulbantys paukš	iai ir 

pan.), muzikin�s skrynut�s be ciferblato (9208 pozicija); 
- žaisliniai laikrodžiai ir Kal�d� eglut�s papuošalai, kurie yra 

laikrodžio formos ar panaš�s, bet neturi laikrodžio mecha-
nizmo (9503 arba 9505 pozicija); 

- automatiniai ar kiti panašaus tipo judantys demonstravimo 
�renginiai, naudojami vitrinoms apipavidalinti (9618 pozici-
ja); 

- meno k�riniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariatas (97 
skirsnis). 

Laikrod� sudaro dvi pagrindin�s dalys: mechanizmas ir jam skir-
tas konteineris (korpusas, spinta ir pan.). 

Mechanini� laikrodži� mechanizmus sudaro šios dalys: 
- Korpusas arba karkasas paprastai sudarytas iš plokšt�s ir til-

teli�. Plokšt�, prie kurios varžtais ir kaiš	iais tvirtinami tilte-
liai, yra pagrindin� mechanizmo atrama. Kai kurie korpusai 
arba karkasai be pagrindin�s plokšt�s ir tilteli� turi vien� ar 
kelias papildomas plokšteles (ciferblat�, apatin�s plokšt�s 
dangtel�), skirtas mechanizmo dalims laikyti nustatytoje vie-
toje (eigos mechanizm�, skambu	io mechanizm� ir pan.). 
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- Mechanizmo varomasis �renginys, paprastai sudarytas iš 
svars	i� arba spyruokli�; energijos šaltiniu taip pat gali b�ti 
elektros srov� arba temperat�ros ar oro sl�gimo pasikeitimai. 

- Krumplin� pavara, t. y. dantyt� rateli� seka, kuri sujungia 
varom�j� �rengin� su ankeriu ir leidžia matuoti laik�. 

- Eigos mechanizmas, t. y. grup� detali�, kurios sujungia mi-
nutin�s rodykl�s jud�jim� su valandin�s rodykl�s jud�jimu. 
Laikrodžio mechanizmuose su ciferblatu eigos mechanizmas 
paprastai yra �montuotas tarp ciferblato ir plokšt�s. 

- Ankeris (išleidimo reguliatorius); jis suteikia švytuoklei (ba-
lansyrui) ir laikrodžio plunksnai reikiam� energij� ir užtikrina 
krumplin�s pavaros valdym�. 

Dažniausiai pasitaiko kablio arba svirtel�s tipo ankeriai, mentel�s 
formos kaiš	io, cilindrinio tipo, ankeriai su aretyru. 

- Reguliatorius. Šis �renginys valdo varomojo mechanizmo su-
kelt� jud�jim�. J� sudaro švytuokl�, balansyro ir laikrodžio 
plunksnos kombinacija (derinys), kamertonas, pjezoelektrinis 
kvarco kristalas arba bet kuri kita sistema, galinti nustatyti 
laiko intervalus. 

- Laikrodžio paleidimo (prisukimo) ir rodykli� nustatymo 
mechanizmas (dirba veikiamas st�miklio, traukimo �taiso ar-
ba balansyro ir pan.). 

Surinktas laikrodžio mechanizmas kartu su ciferblatu ir rodykl�m 
yra �montuojamas � korpus� arba konteiner�. 

Balansyras, ankerio ir krumplin�s pavaros dalys sukasi tiksliai. 
Pigiuose laikrodžiuose jie sukasi tiesiog plokšt�s ir tilteli� metale, bet 
geresniuose �renginiuose j� susid�v�jimui sumažinti � guolius yra 
�montuojami akmenys. 

Laikrodžiai gali tur�ti mušam�j� mechanizm�, skambut� arba var-
p� rinkin�. Kiekvienas iš ši� �rengini� reikalauja specialaus laikrodžio 
mechanizmo. 

Mechaninius laikrodžius galima prisukti rankomis, elektra arba 
automatiškai. 

Šio skirsnio aparatai gali b�ti ir elektriniai (�skaitant elektroni-
nius). 

91 skirsnyje klasifikuojam� laikrodži� pavyzdžiai pateikti 52 len-
tel�je.  

 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

298

52 lentel�. Laikrodžiai, klasifikuojami 91 skirsnyje 
 

Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9101 Rankiniai, kišeniniai ir kiti pana-
š�s laikrodžiai, kuri� korpusai iš 
tauri�j� metal� 

 

9102 Rankiniai, kišeniniai ir kiti pana-
š�s laikrodžiai, kuri� korpusai iš 
bet kokios medžiagos 

 

9103 Laikrodžiai, išskyrus rankinius, 
su ši� laikrodži� mechanizmais 

 

9104 Prietais� skyd� laikrodžiai, nau-
dojami transporto priemon�se 

 

9105 Žadintuvai, sieniniai laikrodžiai 
ir panaš�s laikrodžiai 

 

9106 Laiko registratoriai, laiko užra-
šymo �taisai ir pan. 
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Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9107 Laikrodiniai jungikliai su laikro-
dži� mechanizmais 

 

 
 
3. Muzikos instrumentai; šiø dirbiniø dalys ir 
reikmenys (92 skirsnis) 
 
Šio skirsnio 1 pastaboje nurodyta, kas skirsnyje neklasifikuoja-

ma: 
- bendrosios paskirties dalys (XV skyriaus 2 pastaba); 
- mikrofonai, stiprintuvai, garsiakalbiai ir pan. prietaisai iš 85 ar 

90 skirsnio; 
- žaisliniai instrumentai (9503 pozicija); 
- šepet�liai, skirti instrumentams (9603 pozicija). 
Kai kurie muzikos instrumentai (fortepijonai, gitaros ir t. t.) gali 

tur�ti gars� stiprinant� �tais� ir jie klasifikuojami šiame skirsnyje tik 
tuo atveju, jei be elektros �rengini� gali b�ti naudojami kaip instru-
mentai. 

Vadovaujantis 92 skirsnio 2 pastaba, strykai, lazdel�s, mediniai 
plaktukai, naudojami su muzikos instrumentais, klasifikuojami kartu 
su instrumentais, jei šios prek�s pateikiamos atskirai – klasifikuojama 
9209 pozicijoje. 

Be 1 pastaboje pateikt� preki�, šioje pozicijoje neklasifikuoja-
ma:  

- fortepijon� k�dut�s (9401 pozicija);  
- muzikiniai pultai ir piupitrai, pastatomi ant grind� (9403 pozi-

cija),  
- fortepijon� gemb�s, skirtos žvak�ms laikyti (9405 pozicija). 
9509 pozicijoje klasifikuojamos muzikos instrument� dalys, pa-

vyzdžiui, stygos, muzikini� skrynu	i� mechanizmai ir kt., bei reikme-
nys – metronomai, kamertonai ir kt. 
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Šioje pozicijoje klasifikuojam� muzikos instrument� pavyzdžiai 
pateikti 53 lentel�je. 

 
53 lentel�. Kai kurie muzikos instrumentai, klasifikuojami 92 skirsnyje 

 
Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9201 Fortepijonai, piani-
nai, pianolos, klave-
sinai ir kiti klaviši-
niai instrumentai 

 

9202 Styginiai muzikos 
instrumentai (gita-
ros, smuikai, arfos ir 
pan.) 

 

9205 Pu	iamieji muzikos 
instrumentai (klarne-
tai, trimitai, d�dmai-
šiai ir pan.)  

 

9206 Mušamieji muzikos 
instrumentai (b�g-
nai, ksilofonai, cim-
bolai, kastanjet�s, 
marakasai ir pan.)  

9207 Elektriniai muzikos 
instrumentai 
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Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9508 Muzikin�s skrynu-
t�s, mugi� vargon�-
liai, mechanin�s 
rylos, muzikiniai 
pj�klai, vilbyn�s, 
švilpukai, ragai ir 
signaliniai pu	iamie-
ji instrumentai  

9509 Muzikos instrument� 
dalys ir reikmenys, 
metronomai, kamer-
tonai 

 

 
 
 
Uþduotys  
 

1. Kur klasifikuojama liniuot�? 
2. Kur klasifikuojamas tušinukas su lazerine rodykle? 
3. Ar nerv� stimuliatorius gali b�ti klasifikuojamas 9019 pozicijoje? 
4. Kur klasifikuojamas alkoholio matuoklis? 
5. Ar radijo žadintuvas gali b�ti klasifikuojamas 9105 pozicijoje? 
6. Ar sidabrin� laikrodžio apyrank� klasifikuojama 71 skirsnyje? 
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XV. GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JØ DALYS IR  
REIKMENYS  

(XIX skyrius, 93 skirsnis) 
 
 
 

Skirsnio 1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama: 
- 36 skirsnyje klasifikuojamos prek�s; 
- bendrosios paskirties dalys (XV skyriaus 2 pastaba); 
- šarvuotos kovin�s mašinos (8710 pozicija); 
- teleskopiniai taikikliai ir kiti optiniai �taisai (90 skirsnis);  
- lankai, str�l�s, fechtavimo rapyros ir žaisliniai ginklai (95 

skirsnis). 
Šiame skirsnyje klasifikuojam� ginkl� pavyzdžiai pateikti 54 len-

tel�je. 
 

54 lentel�. Ginklai, klasifikuojami 93 skirsnyje 
 

Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9301 Koviniai ginklai (pab�klai, 
haubicos, mortyros ir pan.) 

 

9302 Revolveriai ir pistoletai 

 

9303 Šaunamieji ginklai, užtai-
somi per vamzd�, sporti-
niai, medžiokliniai lygia-
vamzdžiai ar graižtviniai 
šautuvai ir pan.  
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9304 Spyruokliniai, pneumati-
niai ar dujiniai šautuvai 
bei pistoletai, policinink� 
lazdos   

9306 Bombos, granatos, torpe-
dos, šoviniai ir kiti šaud-
menys 

 

9307 Kardai, špagos, rapyros, 
trumpieji kardai, ietys, 
durtuvai ir pan.  

 

 
93 skirsnyje klasifikuojamos ginkl� dalys bei reikmenys ir amu-

nicijos dalys (9305 pozicija). 
Teleskopiniai taikikliai ir kiti optiniai prietaisai, tinkami naudoti 

kartu su ginklais ir pritvirtinti prie šaunamojo ginklo arba pateikiami 
kartu su šaunamuoju ginklu, ant kurio pagal konstrukcij� jie turi b�ti 
pritvirtinti, klasifikuojami kartu su ginklu. Pateikti kitaip tokie optiniai 
prietaisai 	ia neklasifikuojami (90 skirsnis).  

Transporto priemon�s šiame skirsnyje neklasifikuojamos net 
tuomet, kai jos yra sukonstruotos tik kariniais tikslais, neatsižvelgiant 
� tai, ar jos turi ginklus ar j� neturi. �ia neklasifikuojamos, pavyz-
džiui, šarvuotos geležinkelio transporto priemon�s (86 skirsnis), tan-
kai ir šarvuotosios mašinos (8710 pozicija), kariniai l�ktuvai (8801 
arba 8802 pozicija) ir kariniai laivai (8906 pozicija). Ta	iau atskirai 
pateikta ši� ir panaši� transporto priemoni� ginkluot� (pab�klai, kul-
kosvaidžiai ir pan.) klasifikuojama 93 skirsnyje.  

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- plieniniai šalmai ir kiti kariški galvos apdangalai (65 skirs-

nis); 
- personalinis apsauginis apginklavimas, pavyzdžiui, kr�tin�s 

šarvai, grandininiai marškiniai, neperšaunamos liemen�s ir 
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pan. (klasifikuojami atsižvelgiant � jas sudaran	ias medžia-
gas); 

- arbaletai, lankai ir str�l�s šaudymui iš lanko, ginklai, kurie 
pagal savo savybes nepriskiriami koviniams ginklams (95 
skirsnis); 

- kolekcionavimo objektai arba antikvariatas (9705 arba 9706 
pozicijos). 

 
 
 

Uþduotys  
 
1. Kur klasifikuojamos policinink� lazdos? 
2. Ar šovini� parakas klasifikuojamas 93 skirsnyje? 
3. Ar fechtavimo špagos gali b�ti klasifikuojamos 93 skirsnyje? 
4. Kur klasifikuojami medžioklini� šautuv� šratai? 
5. Ar signalin�s raketos klasifikuojamos 95 skirsnyje? 
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XVI. ÁVAIRÛS PRAMONËS DIRBINIAI  
(XX skyrius) 

 
 
 
Šio skyriaus strukt�ra pateikta 55 lentel�je. J� sudaro 3 skirsniai. 
 

55 lentel�. XX skyriaus strukt�ra 
 

94 skirsnis 95 skirsnis 96 skirsnis 
Baldai, patalyn�s reikme-
nys, 	iužiniai, 	iužini� 
karkasai; šviestuvai ir ap-
švietimo �ranga; švie	ian-
tieji ženklai, švie	ian	io-
sios iškabos; surenkamieji 
statiniai 

Žaislai, žaidimai ir 
sporto reikmenys; 
j� dalys ir reikme-
nys 

�vair�s pramon�s dir-
biniai 

   
 

 
1. Baldai; patalynës reikmenys, èiuþiniai, èiuþiniø  
karkasai, dekoratyvinës pagalvëlës ir panašûs  
kimštiniai baldø reikmenys; šviestuvai ir  
apšvietimo áranga, nenurodyti kitoje vietoje;  
švieèiantieji þenklai, švieèianèiosios iškabos ir  
panašûs dirbiniai; surenkamieji statiniai  
(94 skirsnis) 
 
1 pastaba nurodo, kokios prek�s ne�traukiamos � š� skirsn�: 
- pripu	iami ir vandens 	iužiniai, pagalv�s – 39, 40 ar 63 skirs-

niai; 
- veidrodžiai, statomi ant grind� (7009 pozicija);  
- stomatologiniai kr�slai su stomatologiniais �renginiais (9018 

pozicija); 
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- žaisliniai baldai… (9503 pozicija).  
2 pastaboje išaiškinama s�voka „baldai“. 
Tai bet kurie „kilnojami“ dirbiniai (išskyrus dirbinius, išsamiau 

aprašytus kitose nomenklat�ros pozicijose), kuri� esminis bruožas tas, 
kad jie sukonstruoti taip, jog b�t� galima juos pastatyti ant grind� ar 
ant žem�s, ir kurie yra naudojami daugiausia utilitariniu tikslu priva-
tiems butams, viešbu	iams, teatrams, kinoteatrams, �staigoms, bažny-
	ioms, mokykloms, kavin�ms, restoranams, laboratorijoms, ligoni-
n�ms, stomatologiniams kabinetams ir pan. �rengti, taip pat laivams, 
l�ktuvams, geležinkelio vagonams, automobiliams, nameliams-auto-
priekaboms ar panašioms transporto priemon�ms �rengti. Pabr�žtina, 
kad šiame skirsnyje dirbiniai laikomi „kilnojamaisiais baldais“ net 
tuomet, kai jie pagal konstrukcij� yra prisukami ir pan. prie grind�, 
pavyzdžiui, k�d�s laivuose. Panaš�s dirbiniai (suolai, k�d�s ir pan.), 
naudojami soduose, aikšt�se, poilsio vietose ir pan., taip pat priskiria-
mi baldams. 

Baldai yra ir tokie dirbiniai: 
- indaujos (bufetai), knyg� spintos, kiti baldai su lentynomis ir 

bald� komplektai, sukonstruoti taip, kad gal�t� b�ti pakabi-
nami ar kitaip tvirtinami prie sienos arba ant stovo vieni ant 
kit� arba vieni prie kit�, skirti �vairiems daiktams (knygoms, 
indams, virtuv�s rakandams, stiklo dirbiniams, baltiniams, 
vaistams, tualetiniams reikmenims, radijo imtuvams arba te-
levizoriams, papuošalams ir t. t.) laikyti juose, taip pat atskirai 
pateiktos bald� komplekt� dalys; 

- k�d�s ir lovos, sukonstruotos taip, kad gal�t� b�ti pakabina-
mos ar kitaip tvirtinamos prie sienos. 

Išskyrus pirmiau aprašytus dirbinius, s�voka „baldai“ netaikoma 
dirbiniams, kurie naudojami kaip baldai, bet pagal konstrukcij� turi 
b�ti pastatomi ant kit� bald� arba lentyn� arba pakabinami ant sien� 
ar lub�. 

Tokiu b�du šiam skirsniui nepriskiriami kiti prie sienos tvirti-
nami dirbiniai, tokie kaip apsiaust�, kepuri� ir panašios kabyklos, rak-
t� bei drabuži� šepe	i� pakabos, laikraš	i� lentynos, skydai radiato-
riams pasl�pti. Taip pat šiam skirsniui nepriskiriami pagal konstrukci-
j� ant grind� nestatomi dirbiniai: ypa	 kruopštaus staliaus darbo rei-
kalaujantys smulk�s dirbiniai, nedideli mediniai bald� reikmenys 
(4420 pozicija), �staig� �ranga (pavyzdžiui, dokument� r�šiavimo d�-
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ž�s, šiukšliad�ž�s) iš plastik� arba iš netauri�j� metal� (3926 arba 
8304 pozicija). 

Ta	iau �renginiai (bufetai, skydai radiatoriams pasl�pti ir t. t.), ku-
rie yra �montuoti arba pagal konstrukcij� tur�t� b�ti �montuoti, pateikti 
kaip 9406 pozicijos surenkamos statybin�s konstrukcijos ir esantys 
neatskiriama j� dalimi, klasifikuojami šioje pozicijoje.  

Lyginimo lentos, sulankstomi darbastaliai, sulankstomos drabuži� 
džiovyklos klasifikuojamos pagal medžiagas, iš kurios jie pagaminti. 

Atsižvelgiant � 94 skirsnio paaiškinimuose išvardytas išimtis, 
šiame skirsnyje klasifikuojami dirbiniai, pateikti 56 lentel�je. 

 
56 lentel�. 94 skirsnyje klasifikuojamos prek�s 

 
Pozicija Aprašymas Pavyzdys 

9401 S�dimieji baldai 

 
9402 Baldai, skirti naudoti medici-

noje, kirp�j� kr�slai 

 
9403 Kiti baldai 

 
9404  �iužini� karkasai, 	iužiniai ir 

kiti patalyn�s reikmenys ar 
panaš�s dirbiniai su spyruok-
l�mis, kimštiniai, viduje už-
pildyti bet kuria medžiaga, 
taip pat pagaminti iš akytosios 
gumos ar plastik�, apmušti 
arba neapmušti ir patalyn�s 
reikmenys 
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Pozicija Aprašymas Pavyzdys 
9405  Šviestuvai ir j� dalys, nenu-

rodyti niekur kitur, iš �vairi� 
medžiag� (išskyrus 71 skirs-
nio 1 pastaboje aprašytas me-
džiagas); švie	iantieji ženklai, 
švie	ian	iosios iškabos ir 
panaš�s dirbiniai su �montuo-
tais šviesos šaltiniais bei j� 
dalys, nenurodytos niekur 
kitur 

 

9406 Surenkamieji statiniai (namai, 
cechai, garažai, šiltnamiai ir 
pan.) 

 
 
9401–9403 pozicijos baldai gali b�ti pagaminti iš bet kurios me-

džiagos (medienos, vyteli�, bambuko, nendri�, plastik�, netauri�j� 
metal�, stiklo, odos, akmens ar keramikos ir t. t.). Šie baldai klasifi-
kuojami šiose pozicijose, neatsižvelgiant � tai, ar jie yra kimštiniai, 
apmušti, su apdorotu ar neapdorotu paviršiumi, raižyti, inkrustuoti, 
dekoratyviai išpiešti, su veidrodžiais ar kitom stiklo detal�mis, su ra-
tukais ar be j� ir pan. 

Išvardyti dirbiniai klasifikuojami nurodytose pozicijose net ir 
tuomet, jeigu jie pritaikyti pakabinti, pritvirtinti prie sienos arba pasta-
tyti vienas ant kito. 

94 skirsnyje klasifikuojamos tik tos 9401–9403 ir 9405 pozicijose 
aprašyt� dirbini� apdorotos ar neapdorotos dalys, kurios pagal savo 
form� ar kitus specifinius požymius yra nustatomos kaip dalys, su-
konstruotos tiktai ar daugiausia ši� pozicij� dirbiniams. Tuo atveju, 
kai niekur kitur n�ra išsamiau aprašytos, jos klasifikuojamos šiame 
skirsnyje. 

Atskirai pateiktos surenkam�j� statini�, aprašyt� 9406 pozicijoje, 
dalys visais atvejais klasifikuojamos atitinkamose pozicijose. 

Šiame skirsnyje neklasifikuojama: 
- papuošimai, ornamentai iš rutuliuk� ir r�mjuost�s (bagetai), 

klasifikuojami 4409 pozicijoje; 
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- lakštai iš stiklo (�skaitant veidrodžius), marmuro, kito akmens 
ar iš bet kurios kitos medžiagos, nurodytos 68 arba 69 skirs-
nyje, neatsižvelgiant � tai, ar jie yra išpjauti tam tikros formos 
ar ne, tuo atveju, kai jie n�ra sujungti su kitomis dalimis, ku-
rios leidžia juos atpažinti kaip bald� dalis (pavyzdžiui, drabu-
ži� spintos veidrodin�s durys); 

- spyruokl�s, spynos ir kitos bendrosios paskirties dalys, api-
br�žtos XV skyriaus 2 pastaboje, pagamintos iš netauri�j� 
metal� (XV skyrius), ir panaš�s dirbiniai iš plastik� (39 pozi-
cija); 

- žaisliniai baldai arba žaisliniai šviestuvai ir j� dalys (9503 po-
zicija); 

- kolekcionavimo objektai arba antikvariatas (97 skirsnis). 
9401 pozicija. S�dimieji baldai 
Šioje pozicijoje klasifikuojami visi s�dimieji baldai (�skaitant au-

tomobili� s�dimuosius baldus, kai yra tenkinamos šio skirsnio 2 pas-
taboje nurodytos s�lygos), pavyzdžiui, šezlongai, foteliai, sudedamo-
sios k�d�s, deni� kr�slai, aukštos vaikiškos k�d�s ir vaikiškos k�dut�s, 
sukonstruotos taip, kad gal�t� b�ti tvirtinamos ant kit� kr�sl� atloš� 
(�skaitant automobili�), senoviniai kr�slai, suolai, kušet�s (�skaitant su 
elektriniu šildymu), kanapos, sofos, otoman�s ir pan., taburet�s (suo-
liukai), fortepijonin�s taburet�s, braižytoj� taburet�s, mašininki� tabu-
ret�s ir dvigubos paskirties k�dži� laipteliai. 

9401 pozicijoje neklasifikuojama: 
- laipteliai (paprastai 4421 arba 7326 pozicijos); 
- lazdos-s�dyn�s (6602 pozicija); 
- dvira	i� ar motocikl� s�dyn�s – 8714 pozicija; 
- kr�slai, klasifikuojami 9402 pozicijoje; 
- skalbini� d�ž�s, naudojamos kaip s�d�jimo vieta (9403 pozi-

cija). 
9402 pozicija. Baldai, skirti naudoti medicinoje…; kirp�j� kr�s-

lai…  
Šioje pozicijoje klasifikuojami baldai yra specialiai sukonstruoti 

medicininiam, chirurginiam, stomatologiniam ar veterinariniam nau-
dojimui: 

- operaciniai stalai bendrajai ir specialiajai chirurgijai, sukonst-
ruoti taip, kad pristumiant, pakreipiant, pasukant arba pake-
liant stal�, ligonis užimt� operacijai reikiam� pad�t�; 
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- special�s ortopediniai stalai, skirti sud�tingoms operacijoms 
(pavyzdžiui, operuojant klubus, pe	ius ar stubur�); 

- stalai, naudojami vivisekcijai ir pan., gydant gyv�nus, dažnai 
turi �rang�, skirt� gyv�nams fiksuoti; 

- stalai, stalai-lovos ir pan. klinikiniams tyrimams, gydymui, 
masažui ir t. t.; 

- specialios k�d�s, skirtos daktarams ar chirurgams; 
- gimdymo lovos, paprastai sudarytos iš apatin�s dalies su du-

beniu, kuris paslenkamas po viršutine dalimi; 
- mechanin�s lovos traumuotiems žmon�ms arba ligoniams at-

sargiai pakelti arba suteikti jiems higienin pagalb�, nejudinat 
j� pa	i�; 

- lovos su lankstiniais 	iužini� korpusais specialiai sukonstruo-
tos plau	i� tuberkulioz�s ar kit� susirgim� terapijai; 

- lovos su �tvarais ir panašiais �taisais, naudojamais gydant ga-
l�ni� išn�rimus, kaul� l�žius ar �tr�kimus; 

- neštuvai ir neštuvai su ratukais ligoniams vežti ligonin�se, 
klinikose ir pan.; 

- staliukai, stalai-spintos ir panaš�s baldai, su ratukais ar be j� 
(vežim�liai), sukonstruoti specialiai instrumentams ir tvars-
tomosioms medžiagoms, medicininiams, chirurginiams reik-
menims ar nuskausminimo priemon�ms; instrument� sterili-
zavimo vežim�liai, special�s dezinfekcijai skirti dubenys, sa-
vaime atsidaran	ios sterili� tvarstom�j� medžiag� d�ž�s (pa-
prastai su ratukais) ir šiukšli� d�ž�s panaudotiems tvars	iams 
(su ratukais arba be j�); buteli�, dr�kintuv� ar duš� laikikliai 
ir panaš�s prietaisai (su ratukais ar be j�); speciali� instru-
ment� ar tvarstom�j� medžiag� spintos ar d�ž�s; 

- stomatologiniai kr�slai (�skaitant nuskausminimui skirtus 
kr�slus-lovas), neturintys �montuot� 9018 pozicijos stomato-
logini� prietais�, su mechaniniais prietaisais (paprastai tele-
skopiniais) aukš	iui reguliuoti, palenkti ir kartais sukti aplink 
centrin aš� su pritvirtinta šviestuv� armat�ra ar be jos; 

- kirp�j� kr�slai ir panaš�s sukamieji kr�slai su atlošimo ir pa-
k�limo �taisais. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- rentgeno ir pan. tyrimams ar gydymui skirti stalai ir kr�slai 

(9022 pozicija); 
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- �taisai, sukonstruoti taip, kad b�t� tiktai paprastai pritvirtina-
mi, bet ne�tvirtinami lovoje, jie patenka � 9021 pozicij�;  

- lovos be mechanini� �tais� priskiriamos 9403 pozicijai; 
- invalid� vežim�liai, skirti jiems vežioti gatv�se (87 skirsnis). 
9403 pozicija. Kiti baldai. 
Šioje pozicijoje klasifikuojami baldai ir j� dalys, kurios nepatenka 

� anks	iau aprašytas pozicijas. �ia priskiriami bendrosios paskirties 
baldai (pavyzdžiui, indaujos, vitrinos, stalai, telefoniniai staliukai, sek-
reterai, knyg� spintos ir t. t.). 9403 pozicijoje klasifikuojami baldai 
privatiems butams, viešbu	iams, �staigoms, mokykloms, bažny	ioms, 
parduotuv�ms, sand�liams, laboratorijoms ir technin�ms �staigoms. 

9404 pozicija. �iužiniai, 	iužini� karkasai, patalyn�s reikme-
nys… 

Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
� 	iužini� karkasai, t. y. lovos dalis su spyruokl�mis, mediniu ar 

metaliniu r�mu ir su audiniu apmuštu kamšalu; 
� patalyn�s reikmenys ir panaš�s dirbiniai su spyruokl�mis arba 

kimšti bet kokia medžiaga, arba iš akytojo plastiko ar gumos 
su užvalkalu ar be jo, pavyzdžiui, 	iužiniai, pagalv�s, kimštos 
antklod�s, miegmaišiai ir panaš�s dirbiniai;  

Tokie dirbiniai gali b�ti šildomi elektra. 
Vadovaujantis 94 skirsnio 1 (a) pastaba, pripu	iami dirbiniai kla-

sifikuojami (39, 40 arba 63 skirsnis). 
9405 pozicija. Šviestuvai ir j� dalys… 
Šios pozicijos šviestuvai ir j� dalys gali b�ti pagaminti iš bet ku-

ri� medžiag� (išskyrus 71 skirsnio 1 pastaboje nurodytas medžiagas) 
ir gali naudoti bet kuriuos šviesos šaltinius (žvakes, aliej�, benzin�, 
parafin� (arba žibal�), dujas, acetilen�, elektr� ir t. t.). 9405 pozicijos 
elektros šviestuvai ir j� dalys gali tur�ti patronus, jungiklius, lanks	ius 
laidus ir kištukus, transformatorius ir pan., arba dienos šviesos lemp� 
pailgos instaliacijos atveju – starter� arba balastin varž�. 

Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
- šviestuvai ir j� dalys, paprastai naudojami kambariams ap-

šviesti, pavyzdžiui, pakabinami šviestuvai; taur�s pavidalo 
šviestuvai; sietynai; šviestuvai, tvirtinami prie lub� arba prie 
sien�; paprasti šviestuvai (9405 10 subpozicija); staliniai, 
kontoriniai, naktiniai šviestuvai; vandeniui atspar�s šviestuvai 
(9405 20 subpozicija); 
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- šviestuvai, skirti gatv�ms apšviesti, pavyzdžiui, gatvi� žibin-
tai; laiptini� ir vart� žibintai; special�s prožektoriai visuome-
niniams pastatams, paminklams ar parkams apšviesti (9405 
40 subpozicija); 

- specialiosios paskirties šviestuvai, pavyzdžiui, tamsiesiems 
kambariams apšviesti; mašin� lempos (pateikiamos atskirai); 
fotostudij� šviestuvai; apži�ros žibintai (išskyrus klasifikuo-
jamus 8512 pozicijoje); neblyksin	ios aerouost� signalin�s 
ugnys; vitrin� apšvietimo lempos (9405 40 subpozicija); 
elektrin�s girliandos (�skaitant tas, kuriose yra ne�prast� for-
m� lemput�s, skirtos karnavalams ir pasilinksminimams ar 
kal�din�ms eglut�ms puošti) (9405 30 subpozicija); 

- šviestuvai ir j� dalys, skirti 86 skirsnio automobiliams, l�ktu-
vams, laivams arba valtims, pavyzdžiui, traukini� priešakiniai 
žibintai; lokomotyvo ir traukinio riedmen� žibintai; l�ktuv� 
priešakiniai žibintai; laiv� ir val	i� žibintai, ta	iau hermeti-
zuot� kryptinio spinduliavimo lemp� dalys yra klasifikuoja-
mos 8539 pozicijoje; 

- nešiojamieji šviestuvai (išskyrus klasifikuojamus 8513 pozi-
cijoje), pavyzdžiui, „uraganinis“ žibintas (gerai apsaugotas 
nuo v�jo); arklid�ms skirti žibintai; rankiniai žibintuv�liai; 
kasyklose naudojami žibintai; karjeruose naudojami žibintai 
(9405 40 subpozicija). Šioje subpozicijoje taip pat klasifikuo-
jami prožektoriai ir prožektoriai daliniam apšvietimui 
(pavyzdžiui, teatriniai). Jie nukreipia koncentruot� šviesos 
spindul� (kuris paprastai gali b�ti reguliuojamas) � tam tikr� 
nutolus� tašk� arba pavirši� reflektoriumi ir lšiais arba vien 
tik reflektoriumi. Reflektoriai paprastai yra iš pasidabruoto 
stiklo arba poliruoto, pasidabruoto arba chromuoto metalo. 
Lšis dažniausiai yra plokš	iai išgaubtos arba pakopin�s for-
mos (Fresnelio lšis). 

Prožektoriai yra naudojami, pavyzdžiui, priešl�ktuvin�se operaci-
jose; prožektoriai su apšvietimu naudojami scenos dekoravimui, foto 
ar kino studijose: 

- neelektrin� apšvietimo �ranga – kandeliabrai, žvakid�s, žibali-
n�s lempos, dujiniai žibintai, žvaki� gemb�s, pavyzdžiui, for-
tepijonams ir panaši apšvietimo �ranga (9405 50 subpozicija). 
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Atkreiptinas d�mesys � žvakidži� klasifikavim�. Žvakid�je, kuri 
klasifikuojama 9405 50 subpozicijoje, turi b�ti vieta žvakei tvirtai 
�statyti. Jeigu žvakut� pastatoma be vietos (laisvai) – tokia „žvakid�“ 
turi b�ti klasifikuojama pagal medžiag� (keramikos, metalo ar stiklo 
dekoratyviniai dirbiniai). 

Šviestuv� klasifikavimas 9405 pozicijoje pateiktas 57 lentel�je. 
 

57 lentel�. Šviestuvai, klasifikuojami 9405 pozicijoje 
 

9405 10 9405 20 9405 30 9405 40 9405 50 
Šviestuvai 
kabinami 
ant lub� 
arba sien� 

Šviestuvai 
pastatomi 
ant stalo 
arba grind� 

Kal�d� eglu-
	i� apšvieti-
mo rinkiniai 

Specialiosios 
paskirties 
šviestuvai 

Žvakid�s, 
žibalin�s 
lempos, 
dujiniai 
žibintai ir 
panaši ap-
švietimo 
�ranga  

  
  

  

 
9406 pozicija. Surenkamieji statiniai. Ši s�voka apib�dinta šio 

skirsnio 4 pastaboje ir reiškia statinius, baigtus gaminti �mon�je arba 
turin	ius kartu pateikiam� element� pavidal� ir surenkamus statybos 
vietoje, pavyzdžiui, gyvenam�sias patalpas, �staigas, mokyklas, par-
duotuves, stogines, garažus, šiltnamius ir panašius statinius.   

 
 
2. Þaislai, þaidimai ir sporto reikmenys; jø dalys  
ir reikmenys (95 skirsnis) 

 
Šiame skirsnyje klasifikuojami vis� r�ši� žaislai, skirti vaikams ar 

suaugusiesiems. �ia taip pat priskiriama uždar� patalp� ir lauko žai-
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dim� �ranga, prietaisai ir aparatai sportui, gimnastikai ar atletikai, tam 
tikri žvejybos, medžiokl�s ar šaudymo �rankiai, taip pat karusel�s ir 
kiti pasilinksminimui skirti prietaisai. 

95 skirsnio dirbiniai gali b�ti pagaminti iš bet kurios medžiagos, 
išskyrus nat�ralius arba dirbtinai išaugintus perlus, brangakmenis arba 
pusiaubrangius akmenis (nat�ralius, sintetinius arba regeneruotus), 
tauriuosius metalus arba metalus, plakiruotus tauriaisiais metalais. 
Ta	iau savo sud�tyje jie gali tur�ti nedidel� ši� medžiag� dal�. 

1 pastaboje nurodomos išimtys, kas neklasifikuojama šiame 
skirsnyje. J� yra 21, pavyzdžiui, Kal�d� eglu	i� žvakut�s (3406 pozi-
cija), fejerverkai ir kiti pirotechnikos dirbiniai (3604 pozicija), sporti-
niai drabužiai ir karnavaliniai kostiumai iš tekstil�s (61 arba 62 skirs-
nis), sportin� avalyn� (64 skirsnis), sportiniai galvos apdangalai (65 
skirsnis), apsauginiai akiniai (9004 pozicija), ginklai (93 skirsnis), 
elektrin�s girliandos (9405 pozicija).  

Labai svarbi yra 4 pastaba, kuri nurodo, kaip reikia klasifikuoti 
9503 pozicijoje esan	ias prekes rinkinyje su prek�mis, klasifikuoja-
momis kitose KN pozicijose. 

5 pastaboje nurodyta, kad namini� gyv�n� žaislai turi b�ti klasi-
fikuojami pagal medžiag�. 

9503 pozicijoje klasifikuojama: 
- triratukai, paspirtukai, pedaliniai automobiliukai ir panaš�s 

žaislai su ratukais (9503 00 10 subpozicija); 
- l�l�s (9503 00 21 subpozicija). Šiai pozicijai priskiriamos ne 

tik vaik� žaidimams skirtos l�l�s, bet ir l�l�s, skirtos dekora-
tyviniams tikslams (pavyzdžiui, buduarin�s l�l�s, talismani-
n�s l�l�s); l�l�s, naudojamos l�li� teatruose; karikat�rin�s l�-
l�s ir pan.; 

- žaislai, vaizduojantys gyv�nus arba kitas ne žmogaus pavidalo 
b�tybes, net tuo atveju, kai jos turi vyraujan	ius žmogaus 
bruožus (pavyzdžiui, angelai, robotai, velniai, pabaisos), 
�skaitant l�les, naudojamas l�li� teatruose (9503 00 4 subpo-
zicija); 

- žaisliniai pistoletai ir ginklai (9503 00 81 subpozicija); 
- surenkami žaislai (konstruktoriai, surenkami namukai ir pan.) 

(9503 00 3 subpozicija); 
- žaisliniai automobiliukai, traukiniai (elektriniai arba neelekt-

riniai), l�ktuvai, laivai ir t. t. bei kiti reikmenys (pavyzdžiui, 
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geležinkelio b�giai, signalin� �ranga); 
- neelektriniai žaisliniai varikliai, žaisliniai garo varikliai ir t. t.; 
- vaikiški oro balion�liai ir aitvarai; 
- alaviniai kareiv�liai ir panaš�s dirbiniai; 
- vaikiška sportin� �ranga, sukomplektuota arba nesukomplek-

tuota (pavyzdžiui, golfo, teniso, šaudymo iš lanko, biliardo 
rinkiniai; beisbolo, kriketo, ledo ritulio lazdos); 

- žaisliniai �rankiai ir inventorius; vaikiški karu	iai; 
- vaikiški kino aparatai, magiški žibintai ir t. t.; žaisliniai aki-

niai; 
- žaisliniai muzikos instrumentai (fortepijonai, trimitai, b�gnai, 

gramofonai, l�pin�s armonik�l�s, akordeonai, ksilofonai, mu-
zikin�s skrynel�s ir t. t.); 

- l�li� nameliai ir baldai, �skaitant patalyn�s reikmenis; 
- arbatos ir kavos servizai l�l�ms; žaislin�s parduotuv�s, fermos 

ir pan.; 
- žaisliniai skaitliukai; 
- žaislin�s siuvimo mašinos; 
- žaisliniai laikrodžiai (�skaitant rankinius); 
- žaislai, skirti mokymosi tikslams (pavyzdžiui, žaisliniai che-

mijos, spausdinimo, siuvimo ir mezgimo rinkiniai); 
- lankai, šokin�jimo virvut�s, rit�s ir ašys diabolo žaidimui, vil-

keliai, kamuoliai (išskyrus klasifikuojamus 9504 arba 9506 
pozicijose); 

- knygel�s arba lapai, paprastai sudaryti iš paveiksliuk� su iš-
kerpamomis, o paskui surenkamomis žaisl� arba modeli� de-
tal�mis; knygel�s su „atsistojan	iomis“ arba judan	iomis fi-
g�r�l�mis, jeigu jie turi pagrindines žaisl� savybes; 

- vaik� žaidimo rutuliukai (pateikti bet kuria forma gysloto stik-
lo rutuliukai arba �vairiai supakuoti stiklo rutuliukai vaik� pa-
silinksminimams); 

- žaislin�s taupykl�s; baršku	iai k�dikiams, skrynut�s su iššo-
kan	ia fig�r�le; žaisliniai teatrai su fig�r�l�mis ir be j� ir t. t.; 

- sumažinto dydžio („sumažinti pagal mastel�“) modeliai ir pa-
naš�s pramoginiai modeliai. �ia priskiriami tokio tipo mode-
liai, kurie daugiausia naudojami pramogoms, pavyzdžiui, vei-
kiantys arba sumažinto mastelio laiv�, l�ktuv�, traukini�, au-
tomobili� ir pan. modeliai, taip pat medžiag� ir detali� rinki-
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niai šiems modeliams surinkti, išskyrus rinkinius, skirtus var-
žyb� tipo žaidimams, klasifikuojamus 9504 pozicijoje (pa-
vyzdžiui, žaisliniai susidedantys rinkiniai, kuriuose yra grio-
veliu judantys lenktyniniai automobiliai su pridedamu auto-
mobili� treku). 

9504 pozicijoje klasifikuojama: 
- �vairi� tip� biliardo stalai (su kojomis arba be j�), taip pat j� 

reikmenys (biliardo lazdos, biliardo lazd� atramos, rutuliai, 
biliardin�s kreidel�s, rutuliniai žymekliai arba žymekliai su 
kariet�le), bet šioje pozicijoje neklasifikuojami mechaniniai 
skaitikliai (9029 pozicija), skaitikliai su laikrodžio mecha-
nizmu, žymintys žaidimo laik� arba sum�, kuri turi b�ti išmo-
k�ta, atsižvelgiant � žaidimo laik� (9106 pozicija), taip pat bi-
liardini� lazd� stelažai (klasifikuojami 9403 pozicijoje arba 
pagal juos sudaran	ias medžiagas); 

- vaizdo žaidimai (žaidžiami panaudojant televizijos imtuv� ar-
ba turintys savo ekranus) ir kiti žaidimai su elektroniniu ekra-
nu, reikalaujantys �gudimo arba sumanumo; 

- specialiai žaidimams sukonstruoti stalai (pavyzdžiui, šachma-
t� langeliais suskirstytu paviršiumi stalai); 

- kazino arba saloniniams žaidimams skirti stalai (pavyzdžiui, 
ruletei, miniati�rin�ms žirg� lenktyn�ms); krupj� gr�bliai ir   
t. t.; 

- stalo futbolas arba panaš�s žaidimai; 
- žaidimo aparatai, pradedantys veikti �metus monet� arba žeto-

n�, naudojami universaliniuose pasažuose, kavin�se, pramog� 
parkuose ir t. t., žaidimai, reikalaujantys �gudimo arba suma-
numo (pavyzdžiui, šaudymo �g�džiams ugdyti skirti automa-
tai, �vairi� tip� kinietiški biliardo stalai); 

- k�gli� tako automatin� �ranga, turinti variklius ir elektrome-
chaninius prietaisus arba toki� neturinti; 

- k�gliai ir kitas kambarinio kroketo inventorius; 
- varžyb� tipo žaidimams priskiriami susidedantys rinkiniai, 

kuriuose yra grioveliu judantys lenktyniniai automobiliai su 
pridedamu automobiliniu treku; 

- str�l�ms m�tyti skirti taikiniai ir str�l�s; 
- kortos vis� tip� lošimams (bridžui, tarotui, „leksikonui“ ir t. 

t.); 
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- lentos ir fig�ros (šachmatai, šašk�s ir pan.) žaidimui šachma-
tais, šašk�mis, domino, kauliukais ir t. t.; 

- tam tikri kiti reikmenys, kurie gali b�ti naudojami keliuose 
šios pozicijos žaidimuose, pavyzdžiui, kauliukai, d�žut�s kau-
liukams, skaitikliai, mok�jimo skaitikliai, specialiai žaidi-
mams skirtas audinys (pavyzdžiui, ruletei). 

- pramog� reikmenys, stalo žaidimai, kortos, šašk�s, šachmatai, 
biliardo stalai, kazino stalai, k�gli� tako �ranga. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojami: 
- mechanizmai ir aparatai, tenkinantys 84 skirsnio 5 (A) pasta-

bos s�lygas, užprogramuoti video žaidimams arba neužprog-
ramuoti (8471 pozicija); 

- kort� lošimams skirti stalai (94 skirsnis); 
- galvos�kiai (9503 pozicija). 
9505 pozicijoje klasifikuojami šventiniai, karnavaliniai arba kiti 

pasilinksminimams skirti dirbiniai, kurie d�l savo paskirties yra pa-
gaminti iš greitai susid�vin	i� medžiag�:  

- girliandos, kiniški žibintai ir t. t., taip pat �vair�s dekoravimo 
dirbiniai iš popieriaus, metalin�s folijos, stiklo pluošto ir pan. 
kal�d� eglut�ms (pavyzdžiui, blizgu	iai, žvaigžd�s, varvek-
liai), dirbtinis sniegas, spalvoti burbulai, skambaliukai, žibin-
tai ir kt. (pyragas ir kitos dekoracijos, pavyzdžiui, gyv�nai, 
v�liavos, kurie tradiciškai siejami su tam tikra švente, taip pat 
klasifikuojami šioje pozicijoje); 

- tradiciškai naudojami Kal�doms švsti dirbiniai, pavyzdžiui, 
dirbtin�s kal�d� eglut�s (kartais surenkamos), Kristaus gimi-
m� vaizduojantys paveiksliukai, kal�diniai fejerverkai, kal�-
din�s kojin�s (dovan�l�ms), dideli� pliausk�, deginam� Ka-
l�d� vakar�, imitacija; 

- dirbiniai, naudojami maskaradams, pavyzdžiui, kauk�s, netik-
ros ausys ir nosys, perukai, netikros barzdos ir �sai (nesantys 
imitacija – klasifikuojami 6704 pozicijoje), popierin�s skry-
b�l�s. Ta	iau 	ia neklasifikuojami maskarado drabužiai iš 
tekstil�s medžiag� (61 arba 62 skirsnis); 

- m�tymo kamuoliukai iš popieriaus arba vatos, popierin�s 
juostos (karnavalinio tipo), kartonin�s d�del�s, švilpyn�s, 
konfeti, karnavaliniai sk�	iai ir t. t.; 

- triuk� rodymo ir pokšt� kr�timo priemon�s, pavyzdžiui, kort� 
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kalad�s, stalai, širmos ir konteineriai, specialiai pagaminti 
triukams rodyti; pokštams skirti dirbiniai: 	iaud�jimo pudra, 
saldainiai su staigmenomis, puokšt�s su paleidžiama vandens 
	iurkšle ir „japoniškos g�l�s“. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- statul�l�s, statulos ir panaš�s dirbiniai, naudojami šventykl� 

puošybai; 
- gyvos Kal�d� eglut�s (6 skirsnis); 
- kal�din�s žvak�s ir žvakut�s Kal�d� eglut�ms (3406 pozici-

ja); 
- plastikiniai ar popieriniai �pakavimai, naudojami šven	i� metu 

(klasifikuojami pagal medžiagas, 39 arba 48 skirsniai); 
- stovai eglut�ms (klasifikuojami pagal medžiagas); 
- v�liavos iš tekstilin�s medžiagos ir audeklas joms gaminti 

(6307 pozicija); 
- vis� tip� elektrin�s girliandos (9405 pozicija). 
9506 pozicijoje klasifikuojama: 
- bendr�j� fizini� pratim�, gimnastikos arba lengvosios atleti-

kos prietaisai ir inventorius: trapecij� skersiniai ir žiedai; 
skersiniai ir lygiagret�s; sijos; ožiai šuoliams; ožiai su ranke-
nomis; tramplinai; kopimo lynai ir kop�	ios; gimnastikos sie-
nel�s; indiškos kuokos; gimnastikos svars	iai ir skersiniai; 
medicininiai kamuoliai; prietaisai irkluotojams, dviratinin-
kams ir t. t. treniruoti; kr�tin�s l�stos tampykl�s; rank� tam-
pykl�s; startin�s užtvaros; barjerai; šokin�jimo stovai; šokin�-
jimo kartys; speciali danga šokin�jimo nusileidimo vietoms; 
ietys, diskai, svaidomi k�jai ir stumiami rutuliai; bokso svie-
diniai ir kriauš�s; ringai boksui ir imtyn�ms; greito kopimo 
sienos; 

- inventorius, skirtas kitoms sporto šakoms ir lauko žaidimams 
(išskyrus žaidimus, pateikiamus rinkiniuose arba atskirai, 
klasifikuojamus 9503 pozicijoje): 

� sniego slid�s ir kitas slidin�jimo inventorius (pavyzdžiui, 
slidži� apkaustai, slidži� stabdžiai, lazdos); 

� vandens slid�s, banglen	i� lentos ir burlent�s bei kitas van-
dens sporto inventorius, toks kaip tramplinai šuoliams � van-
den� (platformos), nuolydžiai, nar� plaukmenys ir tokio tipo 
kauk�s, kurios naudojamos be deguonies ir be balion� su su-
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spaustu oru, paprasti kv�pavimo vamzdeliai plaukikams arba 
narams; 

� golfo lazdos ir kitas golfo inventorius, toks kaip golfo kamuo-
liai, golfo žymekliai; 

� dirbiniai ir inventorius, skirtas stalo tenisui (angl. ping-pong), 
kaip kad stalai (su kojel�mis ar be j�), raket�s, kamuoliukai ir 
tinklas; 

� teniso, badmintono arba panašios raket�s (pavyzdžiui, raket�s 
žaidimui su kamuoliuku), su stygomis arba be styg�; 

� kamuoliai, išskyrus golfo kamuolius ir stalo teniso kamuoliu-
kus, tokie kaip lauko teniso kamuoliukai, futbolo kamuoliai, 
regbio ir panaš�s kamuoliai (�skaitant toki� kamuoli� kameras 
ir d�klus); vandensvydžio, krepšinio ir panaš�s pripu	iami 
kamuoliai; kriketo kamuoliai; 

� pa	i�žos ir ratukin�s pa	i�žos, �skaitant 	iuožimo batus su pri-
tvirtintomis pa	i�žomis; 

� ledo ritulio, kriketo, vartinio teniso lazdos ir pan.; „	isteros“ 
(„džai alai“ samteliai); ledo ritulio rituliai; škotiško žaidimo 
ant ledo „kiorling“ akmenys; 

� �vairiems žaidimams skirti tinklai (tenisui, krepšiniui, tinkli-
niui, badmintonui, futbolui ir t. t.); 

� fechtavimo inventorius: fechtavimo rapyros, kardai ir j� dalys 
(pavyzdžiui, ašmenys, efesai, rankenos, smaigali� rutuliukai) 
ir t. t.; 

� šaudymui iš lanko skirtas inventorius: lankai, str�l�s ir taiki-
niai; 

� vaik� žaidimo aikšteli� inventorius (pavyzdžiui, s�pyn�s, 
	iuožyklos, supimosi lentos ir „milžino žingsniai“; 

� apsauginis sportinis ar žaidim� inventorius, pavyzdžiui, fech-
tavimosi kauk�s ir kr�tin�s, alk�ni�, keli� šarvai, šarvai, skirti 
kriketui, blauzd� šarvai; 

� kiti dirbiniai ir inventorius: denio tenisui skirtas inventorius, 
metami žiedai arba rutuliai; riedlent�s; rake	i� spaustukai; 
mediniai plaktukai, skirti polui arba kroketui; bumerangai; le-
do kirtikliai; l�kštel�s šaudymui ir j� metimo �taisai; bobsl�-
jaus rogut�s; toboganai ir kitos panašios transporto priemon�s 
be variklio, skirtos važiuoti sniegu arba ledu; 
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� plaukimo ir pliuškenimosi baseinai. 
Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- lauko teniso ir kitoki� rake	i� stygos (39 skirsnis, 4206 pozi-

cija arba XI skyrius); 
- sportiniai krepšiai ir kitos talpyklos, klasifikuojamos 4202, 

4203 arba 4304 pozicijoje; 
- sportin�s pirštin�s (paprastai 4203 pozicija); 
- aptvar� tinklai, taip pat tinkliniai maišai futbolo, teniso ir pan. 

kamuoliams (paprastai 5608 pozicija); 
- sportin� apranga iš tekstil�s medžiag�, klasifikuojama 61 arba 

62 skirsniuose; 
- bur�s laivams, burlent�ms arba antžeminio transporto priemo-

n�ms, klasifikuojamos 6306 pozicijoje; 
- sportin� avalyn� (išskyrus pa	i�žas arba ratukines pa	i�žas su 

pritvirtintomis pa	i�žomis), klasifikuojama 64 skirsnyje, ir 
65 skirsnio sportiniai galvos apdangalai; 

- pasivaikš	iojimo lazdel�s, botagai, vytin�s ir panaš�s dirbiniai 
(6602 pozicija), taip pat j� dalys (6603 pozicija); 

- sportin�s valtys (kanojos ir skifai) ir sportin�s transporto 
priemon�s (išskyrus bobsl�jaus rogutes, toboganus ir pan.), 
klasifikuojamos XVII skyriuje; 

- nar� ir kitokie apsauginiai akiniai (9004 pozicija); 
- elektriniai medicininiai �renginiai ir kiti 9018 pozicijos inst-

rumentai bei prietaisai; 
- mechanoterapijos prietaisai (9019 pozicija); 
- kv�pavimo prietaisai, naudojantys deguon� arba balionus su 

suspaustu oru (9020 pozicija); 
- sportin�s paskirties 91 skirsnio dirbiniai; 
- vis� tip� k�gli� tako �ranga (�skaitant automatin) ir kita �ran-

ga kambariniams, stalo žaidimams arba pramog� parkuose 
žaidžiamiems žaidimams (9504 pozicija).  

9507 pozicijoje klasifikuojama: 
- vis� tip� ir dydži� meškeriojimo kabliukai (pavyzdžiui, su 

vienu arba keliais danteliais), kurie paprastai gaminami iš 
plieno, bet gali b�ti padengti bronza, alavu, sidabru arba auk-
su; 

- žvejybos graibštukai, tinkleliai drugeliams gaudyti ir panaš�s 
tinkleliai, kurie paprastai sudaryti iš maišelio formos tekstil�s 



TARIFINIS PREKIØ KLASIFIKAVIMAS. II dalis 

 

321 

si�l� arba plon� virveli� tinklo, užtraukto ant vielinio karkaso 
ir pritvirtinto prie ranken�l�s; 

- ties�s meškeryko	iai ir žvejybos reikmenys; meškeryko	iai 
gali b�ti �vairaus dydžio ir pagaminti iš �vairi� medžiag� 
(bambuko, medžio, metalo, stiklo pluošto ar plastik� ir t. t.), 
jie gali b�ti vientisi arba sudaryti iš keli� dali�; žvejybos 
reikmenys sudaryti iš toki� element� kaip rit�s ir j� tvirtini-
mai; dirbtinio masalo (pavyzdžiui, netikros žuvys, mus�s, 
vabzdžiai arba kirminai) ir kablio su tokiu užkabintu masalu; 
blizgi�; aptaisyt� valo metimo �tais� (rit�s); pl�dži� (kamšti-
ni�, iš stiklo, plunksn� ir pan.), �skaitant švie	ian	i� pl�dži�; 
spiralini� r�m�; automatinio mešker�s truktel�jimo �renginio; 
aptaisyt� žvejybini� žied� (išskyrus brangakmenimis arba 
pusbrangiais akmenimis aptaisytus žiedus); gramzdikli� ir ap-
sode esan	i� mešker�s skambal�li�; 

- medžiokl�s arba šaudymo reikmenys, tokie kaip „paukš	iai“ 
(muliažai), skirti paukš	iams vilioti (išskyrus vis� r�ši� vil-
bynes (9208 pozicija) arba kimštus paukš	ius, klasifikuoja-
mus 9705 pozicijoje), ir veidrodžiai, taip pat skirti paukš-
	iams vilioti. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- plunksnos dirbtini� paukš	i� gamybai (0505 arba 6701 pozi-

cija); 
- verpalai, monosi�lai, virvel�s, tikras arba netikras ketgutas, 

supjaustyti tam tikro ilgio atkarpomis, bet neturintys gatavo 
žvejybinio valo pavidalo (39 skirsnis, 4206 pozicija arba XI 
skyrius); 

- sportiniai krepšiai ir kitos talpos (pavyzdžiui, d�ž�s meške-
r�ms ir maišeliai žaidimams), klasifikuojamos 4202, 4303 ar-
ba 4304 pozicijose; 

- neaptaisyti žiedai (klasifikuojami savo atitinkamose pozicijo-
se); 

- sp�stai, kilpos ir pan. (klasifikuojami pagal juos sudaran	ias 
medžiagas); 

- l�kštel�s – taikiniai šaudymui (9506 pozicija). 
9508 pozicija. 
Tuo atveju, kai pramog� �renginiai, keliaujantys cirkai, keliau-

jantys žv�rynai ir keliaujantys teatrai turi visus j� normaliai veiklai 
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b�tinus elementus, jie klasifikuojami šioje pozicijoje. 9508 pozicijai 
taip pat priskiriamos pagalbini� �rengini� dalys tik tuomet, kai jos 
pateikiamos kartu, kaip sudedamosios, su �vairiais pramog� �rengi-
niais; ta	iau jos gali b�ti pateiktos kaip atskiri dirbiniai (pavyzdžiui, 
palapin�s, žv�rys, muzikiniai instrumentai, j�gain�s, varikliai, apšvie-
timo prietaisai, suolai, ginklai ir amunicija), tuomet jie tur�t� b�ti kla-
sifikuojami kitose nomenklat�ros pozicijose. 

Atsižvelgiant � šio skirsnio 1 pastab�, dirbiniai, kurie pagal 
konstrukcij� tinkami naudoti vien tiktai arba daugiausia kaip toki� 
pramog� �rengini� (pavyzdžiui, s�puokl�s-laiveliai ir vandens nuoly-
džiai) dalys ir reikmenys, pateikiami atskirai, klasifikuojami šioje po-
zicijoje. 

Pramog� �renginiams priskiriama: 
- vis� r�ši� karusel�s; 
- atrakcionai su prasilenkian	iais automobiliais; 
- vandens nuolydžiai; 
- traukini� ir ledo kalneliai; 
- s�puokl�s-laiveliai; 
- tirai ir kokoso riešut� svaidymo kambariai; 
- labirintai; 
- „kreivi veidrodžiai“; 
- loterijos (pavyzdžiui, fort�nos ratas). 
Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- kilnojamos palapin�s prek�ms (konditerijos ir kitiems gami-

niams) parduoti, reklamai, pažintiniais arba kitokiais tikslais; 
- traktoriai ir kitos transporto priemon�s, �skaitant treilerius, iš-

skyrus tas priemones, kurios yra specialiai sukonstruotos 
pramoginiams renginiams ir yra j� neatskiriama dalis (pavyz-
džiui, kaip priekabos sukonstruotos arenos-platformos); 

- pramog� �renginiai, pradedantys veikti �metus monet� arba že-
ton� (9504 pozicija); 

- prek�s, skirstomos kaip prizai. 
 
3. Ávairûs pramonës dirbiniai (96 skirsnis) 
 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje, 

pavyzdžiui, kosmetiniai pieštukai (33 skirsnis), dirbtin� bižuterija 
(7117 pozicija), dirbiniai, klasifikuojami 90–95 skirsniuose ir pan.  
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2 pastaboje aiškinama, kad s�voka „augalin�s arba mineralin�s 
raižybos medžiagos“ reiškia kietas s�klas, vaisi� kauliukus, lukštus ir 
panašias augalines medžiagas bei gintar�, j�ros put�, juod�j� gintar� ir 
t. t. 

4 pastaba nurodo, kad dirbiniai, klasifikuojami 96 skirsnyje, iš-
skyrus 9601–9606 ir 9615 pozicijas, turi b�ti klasifikuojami šiame 
skirsnyje neatsižvelgiant � tai, ar jie sudaryti vien arba iš dalies iš tau-
ri�j� metal� ar brangakmeni�. Ta	iau išvardyt� pozicij� dirbiniai iš 
tauri�j� metal� arba brangakmeni� klasifikuojami 71 skirsnyje. Pa-
vyzdžiui, sidabrin� saga klasifikuojama 7114 pozicijoje, o sidabrinis 
tušinukas – 9608 pozicijoje. 

Dirbiniai, aprašyti 9607–9614 ir 9616–9618 pozicijose, gali b�ti 
sudaryti vien tiktai arba iš dalies nat�rali� arba dirbtinai išaugint� per-
l�, brangakmeni� arba pusbrangi� akmen� (nat�rali�, sintetini� arba 
regeneruot�), iš tauri�j� metal� arba metal�, plakiruot� tauriaisiais 
metalais. Ta	iau 9601–9606 ir 9615 pozicijose klasifikuojami dirbi-
niai gali tur�ti savo sud�tyje tik nedidel� ši� medžiag� dal�. 

Šiame skirsnyje klasifikuojami raižytos ir formuotos medžiagos 
ir iš j� pagaminti dirbiniai, tam tikros šluotos, šepe	iai ir r�	iai, tam 
tikri galanterijos dirbiniai, tam tikri kanceliariniai, r�kimo, tualeto ir 
kitokie reikmenys, kurie daugiau niekur kitur KN n�ra klasifikuo-
jami. 

9601 pozicijoje klasifikuojamos apdorotos gyv�nin�s medžiagos 
(išskyrus klasifikuojamas 9602 pozicijoje). Pagrindiniai ši� medžiag� 
apdorojimo b�dai yra j� raižymas arba pjaustymas. Dauguma j� taip 
pat gali b�ti formuotos. 

Šioje pozicijoje vartojama s�voka „apdorotas“ taikoma medžia-
goms, kuri� apdorojimas viršijo žaliavoms leistinas paprasto apdoro-
jimo ribas. Tokiu b�du šiai pozicijai priskiriami lakšt�, plokšteli�, vir-
b� formos, dramblio kaulo, kaulo, v�žlio kiauto, rago, elnio rago, ko-
ral�, perlamutro ir pan. gabalai, kuriems yra suteikta forma (taip pat 
kvadrato arba sta	iakampio) ir kurie yra poliruoti arba kitaip apdoroti 
smulkinant, gržiant, skaidant, tekinant ir pan. Ta	iau gabalai, kurie 
nustatyti kaip dirbini� dalys, tuo atveju, kai jie patenka � kit� KN po-
zicij�, šiai pozicijai nepriskiriami. Tokiu b�du fortepijon� klaviš� 
plokštel�s ir plokštel�s, �statomos � šaunam�j� ginkl� buožes, klasifi-
kuojamos 9209 ir 9305 pozicijoje atitinkamai. Ta	iau apdorotos me-
džiagos, kurios n�ra nustatomos kaip dirbini� dalys, lieka šioje pozici-
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joje (pavyzdžiui, paprasti diskai, plokšt�s arba juostel�s, skirtos ink-
rustavimui ir t. t., arba tolesnei fortepijonini� klaviš� gamybai, nesu-
verti poliruoti gintaro karoliukai su skyle, paruošti papuošal� gamy-
bai). 

Šioje pozicijoje minimos raižybos medžiagos klasifikuojamos b�-
tent 	ia tuo atveju, kai j� apdorojimo procesas neapsiribojo valymu 
arba grandymu, paprastu perpjovimu, siekiant pašalinti nereikalingas 
dalis, pjovimu (po kurio medžiaga nelygiai nutašoma) ir kai kuriais 
atvejais balinimu, lyginimu, dailinimu arba skaldymu. 

Tokiu b�du v�žlio kiautai 9601 pozicijoje neklasifikuojami, jei 
j� apdorojimas apsiriboja ištiesinimu ir žvynuoto paviršiaus išlygini-
mu (pastaroji operacija yra ypatinga, nes neapdorotas v�žlio kiautas 
beveik visuomet pateikiamas nevienodo storio lakštais ir išlenktu pa-
viršiumi). Šioje pozicijoje taip pat neklasifikuojami koralai, nuo kuri� 
yra nuimtas tiktai viršutinis sluoksnis (0508 pozicija). 

Dirbiniai iš gyv�nin�s raižybos medžiag�: 
- cigar� arba cigare	i� portsigarai, tabakin�s, pudrin�s, sagtys, 

užsegimai, l�p� daž� t�tel�s; 
- šepe	i� kotai ir �tvarai pateikti atskirai; 
- �vairi� r�ši� d�ž�s, skrynut�s, rankini� arba kišenini� laikro-

dži� apsauginiai dangteliai; 
- atskirai pateiktos instrument�, peili�, šaku	i�, skustuv� ir t. t. 

rankenos (82 skirsnis); 
- peiliai popieriui pjaustyti, laišk� atpl�šimo �rankiai, knyg� 

žymekliai; 
- paveiksl�, piešini� ir t. t. r�mai; 
- knyg� aplankai; 
- religin�s paskirties dirbiniai; 
- v�šeliai ir mezgimo virbalai; 
- smulk�s ornamentuoti dirbiniai (pavyzdžiui, nieku	iai, raižyti 

dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 9703 pozicijoje); 
- šaukštai batams; 
- stalo serviravimo reikmenys: peili� bei šaku	i� atramos, maži 

šaukšteliai ir servet�li� žiedai; 
- papuošimui naudojami aptaisyti elni� ir kiti ragai (medžiokl�s 

trof�jai ir pan.). 
- kam�jos ir intalijos, išskyrus juvelyrinius dirbinius; 
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- dirbiniai iš speciali� kriaukli� ir dirbiniai iš plunksn� (pavyz-
džiui, dant� krapštukai ir special�s cigar� antgaliai), ta	iau 
šiai pozicijai nepriskiriamos tiktai apkirptos iki reikiamo il-
gio, bet daugiau neapdorotos plunksnos (0505 pozicija) ir 
pl�d�ms paruoštos plunksnos (9507 pozicija); 

- dirbiniai, padengti arba inkrustuoti gyv�nin�s raižybos me-
džiagomis, klasifikuojami šioje pozicijoje tuo atveju, kai šios 
medžiagos suteikia galutiniam dirbiniui išbaigtum� ir yra 
svarbios, pavyzdžiui, medin�s d�ž�s, skrynel�s ir pan., pa-
dengtos arba inkrustuotos dramblio kaulu, kaulu, v�žlio kiau-
tu arba ragu. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- 66 skirsnio dirbiniai (pavyzdžiui, sk�	i�, sk�	i� nuo saul�s, 

pasivaikš	iojimo lazdeli� ir t. t. dalys – rankenos, kotai ir ant-
galiai); 

- �r�minti veidrodži� stiklai (7009 pozicija); 
- dirbiniai iš gyv�nin�s raižybos medžiag�, iš dalies sudaryti iš 

tauri�j� metal� arba metal�, plakiruot� tauriaisiais metalais, 
nat�rali� arba dirbtinai išaugint� perl�, brangakmeni� arba 
pusbrangi� akmen� (nat�rali�, sintetini� arba regeneruot�) 
(71 skirsnis), ta	iau tokie dirbiniai, kuri� sud�tyje nat�ral�s 
arba dirbtinai išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai 
akmenys (nat�ral�s, sintetiniai arba regeneruoti), taurieji me-
talai arba metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, sudaro tiktai 
nedidel dal� (monogramos, inicialai, apvadai, antgaliai ir 
pan.), klasifikuojami šioje pozicijoje; 

- dirbtin� bižuterija (7117 pozicija); 
- peiliai ir kiti dirbiniai, klasifikuojami 82 skirsnyje, su ranke-

nomis arba kitomis dalimis iš raižyt� arba formuot� medžia-
g�; ta	iau ši� dirbini� rankenos arba kitos dalys, pateikiamos 
atskirai, klasifikuojamos šioje pozicijoje; 

- dirbiniai, klasifikuojami 90 skirsnyje (pavyzdžiui, ži�ronai, 
r�meliai ir j� dalys akiniams, pensn�, lornetams ir pan.). 

- dirbiniai, klasifikuojami 91 skirsnyje (pavyzdžiui, laikrodži� 
korpusai), ta	iau rankini� arba kišenini� laikrodži� apsaugi-
niai dangteliai klasifikuojami šioje pozicijoje; 

- dirbiniai, klasifikuojami 92 skirsnyje, pavyzdžiui, muzikos 
instrumentai ir j� dalys (medžiokliniai ragai, fortepijon� arba 
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akordeon� klavišai, kaišteliai bei tilteliai ir pan.). 
- dirbiniai, klasifikuojami 93 skirsnyje (pavyzdžiui, ginkl� da-

lys); 
- dirbiniai, klasifikuojami 94 skirsnyje (pavyzdžiui, baldai, 

šviestuvai ir j� dalys); 
- dirbiniai, klasifikuojami 95 skirsnyje (žaislai, žaidimai ir 

sportinis inventorius); 
- dirbiniai, klasifikuojami 9603 (pavyzdžiui, šluotos ir šepe	iai) 

ir 9604 pozicijose, ta	iau šepe	i� rankenos ir aptaisai, pateik-
ti atskirai, klasifikuojami šioje pozicijoje; 

- dirbiniai, klasifikuojami 9605, 9606, 9608, 9611 arba 9613–
9616 pozicijose (pavyzdžiui, sagos ir sag� ruošiniai; automa-
tiniai plunksnako	iai, plunksnako	iai ir t. t.; pypk�s ir pypki� 
galvut�s, kandikliai ir kitos pypki� dalys; cigar� ir cigare	i� 
portsigarai bei j� dalys; šukos); 

- dirbiniai, klasifikuojami 97 skirsnyje (pavyzdžiui, originalios 
skulpt�ros ir statul�l�s; zoologin vert turintys kolekciona-
vimo objektai). 

9602 pozicijoje klasifikuojamos apdorotos augalin�s raižybos 
medžiagos, minimos šio skirsnio 2 pastabos (b) punkte. �ia priklauso 
corozo riešutai (žinomas kaip „augalinis dramblio kaulas“), dom pal-
m�s riešutai ir panaš�s kitoki� palmi� riešutai (Tai	io palm�s, Palmy-
ros palm�s ir t. t.), kokoso riešuto kevalas, Canna indica (pipyn�s) 
s�klos, medžio Abrus precatorius s�klos, datuli� kauliukai, alyvuogi� 
kauliukai, piasavos palm�s ir baltažiedžio vikmedžio s�klos. 

Šiai grupei priskiriama: 
- dirbiniai, pagaminti iš suformuot� augalini� raižybos medžia-

g� milteli�; 
- apdorotos mineralin�s raižybos medžiagos. 
- 9602 pozicijoje neklasifikuojami 2530 pozicijos dirbiniai: 
- neapdoroti j�ros putos (sepiolito) arba gintaro gabalai; 
- aglomeruota j�ros puta (sepiolitas) ir aglomeruotas gintaras, 

gaunami aglomeruojant arba formuojant � plokš	i�, stryp�, 
lazd� ir kitokias panašias formas gamtin�s j�ros putas (sepio-
lito) ir gintaro apdorojimo atliekas, kurios po suformavimo 
toliau neapdorojamos; 

- nedideli dekoratyviniai dirbiniai (pavyzdžiui, statul�l�s); 
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- nedideli dirbiniai, tokie kaip d�žut�s ir skrynel�s; 
- poliruoti ir nepoliruoti diskai (išskyrus sag� ruošinius); 
- formuoti arba raižyti dirbiniai iš vaško (dirbtiniai medaus ko-

riai, elektroplakiravimui skirtos formos, dirbtin�s g�l�s, lapai 
arba vaisiai, suformuoti vientisu gabalu arba kitaip sujungti, 
išskyrus tokius sujungimo procesus (surišant, klijuojant ir 
pan.), d�l kuri� prek�s yra priskiriamos 6702 pozicijai; bius-
tai, galvos, statulos ar statul�l�s (išskyrus dirbinius, naudo-
jamus kaip siuv�j� manekenai (9618 pozicija), taip pat auto-
rin�s skulpt�ros ir statul�l�s (9703 pozicija), vaškiniai perlai, 
T formos vamzdžiai, gaminami vaškin�s paruoštos formos 
pagrindu, naudojami tam tikrose chirurgin�se operacijose, 
saldaini�, šokolado plyteli� ir kitoki� dirbini� imitacija, pa-
gaminta iš vaško ir skirta vitrinoms apipavidalinti, vatos pa-
grindu pagaminti vaškiniai aus� kimštukai, vaškin�s juostos, 
�d�tos � tekstilines medžiagas, naudojamos plyšiams liejybi-
n�se medin�se formose užpildyti. 

Formuoti arba raižyti dirbiniai 
- iš parafino (specialios talpos fluoro vandenilio r�gš	iai); iš 

stearino; 
- iš kanifolijos; 
- iš kopalo; 
- iš modeliavimo vašk� (pavyzdžiui, g�l�s arba augalai, sufor-

muoti vientisu gabalu, skulpt�ros, statul�l�s ir kiti dekoraty-
viniai dirbiniai); 

- dirbiniai, pagaminti milt� arba krakmolo pagrindu, aglome-
ruoti dervomis ir nulakuoti (g�li� arba vaisi� imitacijos, su-
formuotos vienu gabalu, statul�l�s ir t. t.). 

9603 pozicijoje klasifikuojama: 
- šluotos ir šepe	iai iš surišt� vyteli� arba kit� augalini� me-

džiag�, su rankenomis arba be ranken� (tai yra gana šiurkš-
	iai pagaminti dirbiniai, su rankenomis arba be ranken�, pa-
prastai skirti žemei (gatv�se, kiemuose, arklid�se ir pan.) arba 
grindims (transporto priemon�se) šluoti. Dažniausiai jie suda-
ryti iš vieno nelygiai surišt� augalini� medžiag� (vyteli�, 
šiaud� ir t. t.) pluošto arba iš vieno ar daugiau stor� šiaud� 
arba nendri� ryšul�li�, formuojan	i� šerd�, prie kurios teksti-
l�s si�lais tvirtinami plonesni ir ilgesni šiaudai; patogumo d�-
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lei naudojimui šie dirbiniai paprastai užmaunami ant koto); 
šluotel�s nuo musi� apsiginti, pagamintos tuo pa	iu b�du, bet 
iš lengvesni� medžiag� (dažniausiai šluotos ir šepe	iai gami-
nami iš beržo, lazdyno, bugienio, viržio arba karklo vyteli�, 
sorgo, sor�, kamelinos ir t. t., šiaud� (ar šluoteli�) arba alijo-
šiaus, kokoso, palm�s (ypa	 piasavos palm�s) ir pan. plauš� 
arba griki� stieb�; 

- šepe	iai, besiskiriantys pagal juos sudaran	ias medžiagas ir 
pagal formas, naudojami tualetui, namams valyti, dažyti, kli-
juoti arba lakuoti, taip pat naudojami kai kuriais gamybiniais 
tikslais (bendruoju atveju šios grup�s šluotas ir šepe	ius suda-
ro mazgeliai ir kuokšteliai iš lanks	i� ar elasting� plauš� arba 
iš plaušeli�, �taisyt� � šluot� arba šepe	i� pagrind�, arba, kaip 
dažymo teptuko atveju, iš plauk� arba plaušo kuokšto, stipriai 
pritvirtinto prie trumpo koto arba rankenos galo metaliniu 
žiedu arba kitu sutvirtinimu; šluotos ir šepe	iai iš gumos arba 
plastiko, suformuoti vientisu gabalu). 

Pirmiau pateikt� dirbini� gamybai naudojama labai didel� žaliav� 
�vairov�. Mazgeliams ir pan. naudojamos medžiagos gali b�ti: 

* gyv�nin�s: kiauli� arba šern� šeriai; arkli�, galvij�, ožk�, bar-
suk�, kiauni�, skunk�, voveri�, šešk� ir t. t. plaukai; rag� arba bangi-
nio �s� plaušai; plunksn� kotai; 

* augalin�s: varpu	io šaknys, istlas (arba tampiko), kokoso arba 
piasavos palm�s plaušai, esparto žol�, sorgo šluotel�s arba perskeltas 
bambukas; 

* sintetinis pluoštas;  
* viela arba �vairios kitos medžiagos. 
Tvirtinti naudojamos medžiagos – medis, plastikai, kaulas, ragas, 

dramblio kaulas, v�žlio kiautas, ebonitas arba tam tikri metalai. Kai 
kuriuose šepe	iuose (pavyzdžiui, apval�s šepe	iai mašinoms arba še-
pe	iai specialiems šlavimo prietaisams) taip pat naudojama oda, kar-
tonas, veltinis arba audinys. Tam tikriems dažymo teptukams tvirtinti 
naudojami plunksn� kotai. 

Šepe	iai, kuri� sud�tyje nat�ral�s arba dirbtinai išauginti perlai, 
brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys (nat�ral�s, sintetiniai arba 
regeneruoti), taurieji metalai arba metalai, plakiruoti tauriaisiais meta-
lais, sudaro tiktai nedidel� dal� (pavyzdžiui, monogramos arba r�me-
liai), taip pat klasifikuojami šioje pozicijoje. 
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9603 pozicijoje neklasifikuojami šepe	iai, kuri� sud�tyje nat�ra-
l�s arba dirbtinai išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai ak-
menys (nat�ral�s, sintetiniai arba regeneruoti), taurieji metalai arba 
metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, sudaro didel dal� (71 skirs-
nis). 

Šioje pozicijoje taip pat klasifikuojama: 
- dant� šepetukai, �skaitant šepet�lius, skirtus dant� plokštel�ms 

valyti, kei	iamos galvut�s elektriniams dant� šepet�liams, 
tarpdandan	iams valyti skirti šepetukai; 

- skutimosi teptukai; 
- tualetui skirti šepe	iai (plauk� šepe	iai, barzdos, �s�, blaks-

tien� šepetukai; nag� šepet�liai; teptukai plaukams dažyti ir  
t. t.); kirp�j� šepet�liai kaklui valyti. 

- šepe	iai iš gumos arba plastiko, suformuoti vientisu gabalu, 
skirti tualeto reikm�ms (rankoms plauti ir pan.), prausykloms 
bei klozetams valyti ir t. t.; 

- drabuži�, skryb�li� arba bat� šepe	iai; šepet�liai, skirti šu-
koms valyti; 

- nam� ruošos šepe	iai (šveistuvai, šepe	iai indams plauti, še-
pe	iai kriaukl�ms, klozetams, baldams, radiatoriams valyti, 
šepe	iai trupiniams šluoti); 

- šluotos ir šepe	iai gatv�ms, grindims ir t. t. šluoti; 
- special�s impregnuoti arba neimpregnuoti valymo priemon�-

mis šepe	iai iš tekstilini� medžiag� automobiliams valyti; 
- šepe	iai gyv�nams (arkliams, šunims ir t. t.) priži�r�ti; 
- šepe	iai ginklams, dvira	iams ir t. t. sutepti; 
- šepet�liai patefono plokštel�ms, �skaitant pritvirtintas prie gar-

so nu�mimo ranken�les automatin�ms plokštel�ms valyti; 
- šepet�liai rašom�j� mašin�li� klaviat�rai valyti; 
- šepe	iai žvak�ms, dild�ms, suvirinimui skirtoms detal�ms ir t. 

t. valyti; 
- šepe	iai samanoms bei senai žievei valyti nuo medži� arba 

kr�m�; 
- teptukai, skirti rašyti ar piešti pagal trafaret�, su rašalo rezer-

vuaru bei rašalo srov�s reguliatoriumi arba be j�; 
- dažymo ir kitokie teptukai (apval�s ar plokšti) tinkuotojams, 

dažytojams, sien� apmuš�jams, staliams, dailininkams ir t. t. 



Jûratë Jadvyga GUREVIÈIENË 

 

330

(pavyzdžiui, šepe	iai senam daž� sluoksniui nuplauti, teptu-
kai darbui su tempera, tapetavimo šepe	iai, lakavimo šepe	iai 
ir t. t.; teptukai aliejiniams ir vandeniniams dažams, teptukai 
spalvinimui; keramikos dirbini� marginimo teptukai, paauk-
savimui skirti teptukai ir pan.; kanceliariniai teptukai); 

- prie vielos pritvirtinti šepe	iai (paprastai kelios vielos susuk-
tos � vien�), pavyzdžiui, šepe	iai kaminams valyti; šepe	iai 
buteliams plauti arba cilindrini� lemp� stiklams valyti; šepe-
	iai vamzdžiams ir vamzdeliams; šepet�liai pypk�ms valyti; 
šepe	iai šautuvams, revolveriams ar pistoletams valyti; piltu-
v�lio ir vamzdžio formos šepe	iai muzikiniams instrumen-
tams ir t. t.; 

- šepe	iai, kurie yra mašinos sud�tin�s dalys, pavyzdžiui, gatvi� 
šlavimo mašinose; šepe	iai verpimo arba mezgimo mašinose; 
tekinimo, šlifavimo ar kitose stakl�se; frezavimo ar popieri� 
gaminan	iose stakl�se; laikrodinink� ir juvelyr� stakl�se; 
stakl�se, kurios naudojamos od�, kaili� arba bat� gamybos 
pramon�je; 

- šepe	iai buitiniams elektriniams prietaisams (pavyzdžiui, 
grind� poliravimo bei vaškavimo prietaisams, dulki� siurb-
liams). 

Šioje pozicijoje neklasifikuojama: 
- šepe	i� aptaisai bei kotai (klasifikuojami pagal juos sudaran-

	ias medžiagas); 
- poliravimo diskai arba pamušalai iš tekstil�s (5911 pozicija); 
- kartoninis �pakavimas (4819 pozicija); 
- diskeliai diskini� atminties �rengini� magnetin�ms galvut�ms 

valyti automatinio duomen� apdorojimo (ADP) mašinose ir 
pan. (8473 pozicija); 

- specifin�s paskirties šepet�liai, naudojami stomatologijoje ar 
medicinoje, chirurgijoje ar veterinarijoje (pavyzdžiui, teptukai 
gerklei, ant dant� gržimo aparato tvirtinami šepet�liai) (9018 
pozicija); 

- žaisliniai šepe	iai (9503 pozicija); 
- pudravimosi p�ku	iai ir pagalv�l�s, naudojami kosmetikos 

arba tualetiniams preparatams užtepti (9616 pozicija); 
- rankiniai mechaniniai grind� šlifavimo �taisai be variklio (tai 

nesud�tingi dirbiniai, paprastai sudaryti iš korpuso ant ratuk�, 
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kuriame laikomas vienas arba daugiau judan	i� ratuk� val-
dom� cilindrini� šepe	i�, jie prisukami rankomis su ranken�-
le ir daugiausia naudojami kilimams valyti); 

- šlavimo �taisai su varikliu šioje pozicijoje neklasifikuojami 
(8479 pozicija); 

- plaušin�s šluotos, kurias sudaro prie koto pritvirtintas tekstili-
ni� virvi� arba augalini� plauš� ryšulys, jos naudojamos 
grindims valyti, indams plauti ir t. t.; 

- plunksniniai dulki� valytuvai, kuriuos sudaro prie koto pritvir-
tintos plunksnos, jie naudojami dulk�ms valyti nuo bald�, 
lentyn�, parduotuvi� lang� ir pan. 

Atsižvelgiant � šio skirsnio 3 pastab�, 9603 pozicijoje klasifikuo-
jami tik neaptaisyti mazgeliai ir kuokšteliai iš gyv�n� plauk�, augali-
ni� pluošt�, sintetinio pluošto arba kit� medžiag�, kurie paruošti ne-
perskyrus d�ti � šluotas arba � šepe	ius, arba tokius, kuriuos prieš de-
dant reikia tik nežymiai papildomai sutvarkyti, pavyzdžiui, aplyginti 
virš�nes pagal nustatyt� form�. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojami ryšuliai iš gyv�n� plauk�, au-
galini� pluošt� arba kit� medžiag�, kurie n�ra skirti šluot� arba šepe-
	i� gamybai. Taip pat neklasifikuojami ir kartu surinkti plaukai arba 
plaušai, skirti šluot� arba šepe	i� gamybai, bet prieš tai, kai jie bus 
�d�ti � šluotas arba šepe	ius, reikalaujantys perskyrimo � smulkesnius 
kuokštelius. 

9603 pozicijoje taip pat klasifikuojama: 
- dažymo voleliai, sudaryti iš �riena arba kita medžiaga padeng-

to ir pritvirtinto prie rankenos volelio; 
- dažymo pagalv�l�s, kurios sudarytos iš lygaus paviršiaus, pa-

vyzdžiui, pritvirtinto prie sunkaus pagrindo, paprastai plasti-
kinio, audinio; 

- grandykl�s, paprastai pagamintos iš plastikini�, gumini� juos-
teli� arba veltinio, �tvirtint� tarp dviej� medini�, metalini� ar 
pan. plokšteli� arba pritvirtint� prie medinio, metalinio ar ki-
tokio pagrindo, ir naudojamos kaip šepe	iai šlapiems pavir-
šiams valyti. 

Ta	iau šioje pozicijoje neklasifikuojami fotografijoje naudojami 
guminiai voleliai, sudaryti iš vieno arba daugiau pritvirtint� prie ran-
kenos velen�li� (9010 pozicija). 
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9604 pozicija skirta rankiniams sietams ir r�	iams. Tai dirbiniai iš 
stiprios marl�s ar kitokios akytosios medžiagos (�vairaus akytumo), 
ištemptos ant keturkampio arba apvalaus r�mo (paprastai medinio arba 
metalinio), naudojami kietoms medžiagoms atskirti pagal daleli� dy-
d�. 

Dažniausiai tinkleliui naudojami arkli� ašutai, sintetin�s gijos, 
šilkiniai si�lai, susuktas ketgutas arba viela (plienin�, geležin�, varin� 
ir t. t.). 

Šioje pozicijoje klasifikuojama: 
- rankiniai sietai ir r�	iai pelenams, sm�liui, s�kloms, išpurentai 

žemei ir pan.; 
- r�	iai su sijojimo audiniu (pavyzdžiui, r�	iai miltams sijoti);  
- buitiniai sietai (pavyzdžiui, miltams sijoti);  
- laboratoriniai sietai (cemento, formuoto žvyro, tr�š�, medžio 

milt� kokybei patikrinti), �skaitant tokius, kurie gali b�ti su-
jungti kartu � serij�; 

- ypatingai tiksl�s sietai brangakmeniams ir pusbrangiams ak-
menims (pavyzdžiui, deimantams) r�šiuoti. 

9604 pozicijoje neklasifikuojama: 
- užfiksuoti sietai ir r�	iai (pavyzdžiui, ant žem�s gulintys sietai 

žemei arba žvyrui sijoti – bendruoju atveju 7326 pozicija); 
- paprasti koštuvai (pavyzdžiui, s�riui gaminti), sudaryti iš kon-

teinerio su perforuotu lakštinio metalo dugnu; piltuv�liai su 
filtruojan	iais prietaisais; pieno koštuvai; koštuvai daž�, kal-
ki�, pel�si� tirpalams ir t. t. filtruoti (bendruoju atveju 73 
skirsnis); 

- sietai ir r�	iai, kurie turi b�ti �montuojami � mašinas arba prie-
taisus (malybos pramonei, žem�s �kiui; akmenims, r�doms 
r�šiuoti ir t. t.), bendruoju atveju tokie dirbiniai turi b�ti klasi-
fikuojami kaip mašin� dalys, atsižvelgiant � XVI skirsnio 2 
pastab�, toje pa	ioje pozicijoje kaip ir mašinos, kurioms jos 
sukonstruotos (8437 arba 8474 pozicija). 

9605 pozicijoje klasifikuojami tam tikri dirbini�, klasifikuojam� � 
skirtingas KN pozicijas, arba skirting� tos pa	ios pozicijos dirbini� 
kelioniniai rinkiniai. 

Šioje pozicijoje klasifikuojami: 
- tualeto rinkiniai – tai odinis, medžiaginis ar plastikinis laga-
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min�lis (d�žut�), kuriame laikoma, pavyzdžiui, plastikin�s 
formuotos d�žut�s, šepe	iai, šukos, žirkl�s, pincetai, nag� 
dild�s, veidrod�lis, skustuvo d�klas ir maniki�ro reikmenys; 

- siuvimo reikmen� komplektai – tai odinis, medžiaginis ar 
plastikinis lagamin�lis (d�žut�), kuriame laikoma, pavyzdžiui, 
žirkl�s, centimetras, �taisas si�lui � adat� �verti, siuvimo ada-
tos ir siuvimo si�lai, saug�s smeigtukai, antpirš	iai, sagos ir 
spraustukai; 

- bat� valymo reikmen� komplektai – tai odinis, medžiaginis, 
plastikinis arba kartoninis, padengtas plastiku, lagamin�lis 
(d�žut�), kuriame laikoma, pavyzdžiui, šepe	iai, skardin� d�-
žut� arba t�tel� su bat� tepalu ir audinio skiaut� batams valy-
ti. 

Maniki�ro rinkiniai šioje pozicijoje neklasifikuojami (8214 po-
zicija). 

9606 pozicijoje klasifikuojamos sagos, s�sagos ir panaš�s dirbi-
niai, naudojami drabužiams, naminiams lininiams dirbiniams ir t. t. 
susagstyti ar papuošti. Šie dirbiniai gali b�ti pagaminti iš �vairi� me-
džiag� ir savo sud�tyje tur�ti tiktai nedidel� dal� nat�rali� arba dirb-
tinai išaugint� perl�, brangakmeni� arba pusbrangi� akmen� (nat�ra-
li�, sintetini� arba regeneruot�), tauri�j� metal� arba metal�, plakiruo-
t� tauriaisiais metalais. Priešingu atveju jie priskiriami 71 skirsniui. 

Sag�, s�sag� ir pan. gamybai dažniausiai naudojamos šios me-
džiagos: netaurieji metalai, medis, corozo riešutas, dom palm�s riešu-
tas, kaulas, ragas, keramika, stiklas, ebonitas, supresuotas kartonas, 
oda, �vairi� od� derinys, dramblio kaulas, v�žlio kiautas arba perla-
mutras. Jos gali b�ti pagamintos iš ši� medžiag� derini� ir aptrauktos 
tekstiline medžiaga. 

9607 pozicijoje klasifikuojami �vairaus ilgio ir �vairios paskirties 
užtrauktukai (drabužiams, avalynei, kelioniniams daiktams ir t. t.). 
Dauguma užtrauktuk� sudaryti iš dviej� siaur� tekstilin�s medžiagos 
juosteli�, kuri� vienas kraštas turi grandis (metalines, plastikines ir 
pan.), galin	ias susijungti slankikliu. Kito tipo užtrauktukuose yra dvi 
plastikin�s juostel�s, kuri� specialios formos kraštai veikiami slankik-
lio susijungia vienas su kitu. 

Šioje pozicijoje klasifikuojamos ir užtrauktuk� dalys, pavyzdžiui, 
grandys, slankikliai, gal� spaustukai ir siauros �vairaus ilgio juostel�s 
su grandimis. 
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9608 pozicijoje klasifikuojama: 
- tušinukai (paprastai jie sudaryti iš korpuso, � kur� dedamas tu-

šo vamzdelis, pasibaigiantis rutuliuku); 
- rašikliai ir žymekliai su antgaliais iš veltinio ir kit� akyt�j� 

medžiag�, �skaitant automatinius plunksnako	ius; 
- automatiniai plunksnako	iai, stilografai ir kiti plunksnako	iai 

(pompiniai, užtaisomi, plunžeriniai, vakuuminiai ir t. t.) su 
plunksnomis ar antgaliais arba be j�; 

- kopijavimo stilografai; 
- išsukami arba išstumiami automatiniai pieštukai su viena ar 

daugiau šerdži�; �skaitant atsargines, paprastai laikomas pieš-
tuk� viduje, šerdis; 

- plunksnako	i� koteliai, vientisi ar sudaryti iš keli� dali�, su 
plunksnomis ar antgaliais arba be j�; 

- pieštuk� koteliai ir panaš�s koteliai (pavyzdžiui, spalvot�j� 
pieštuk� koteliai, piešimo kreideli�). 

9609 pozicijoje klasifikuojami dviej� tip� dirbiniai: 
- nepadengti dirbiniai arba padengti tik apsaugine popieriaus 

juostele (pavyzdžiui, kreidel�s, angliniai pieštukai, pieštuk� 
šerdel�s, tam tikri spalvotieji pieštukai, pastel�s, grifeliai); 

- pieštukai ir spalvotieji pieštukai su šerdel�mis, �d�tomis � me-
din�, plastikin� ar kai kuriais atvejais � keli� popieriaus 
sluoksni� apvalkal�. 

Pieštuk� šerdeli�, kreideli�, pasteli�, spalvot�j� pieštuk� ir pan. 
sud�tis kei	iasi atsižvelgiant � j� paskirt�. 

9610 pozicijoje klasifikuojamos grifelin�s ir kreidin�s lentos, ku-
rios pagal konstrukcij� yra akivaizdžiai skirtos grifeliniais pieštukais, 
kreida, žymekliais su antgaliais iš veltinio ar pluoštini� medžiag� (pa-
vyzdžiui, mokyklin�s kreidel�s, klas�s lentos ir tam tikros skelbim� 
lentos) rašyti arba piešti. 

Šie dirbiniai, �r�minti arba ne�r�minti, gali b�ti iš grafito, taip pat 
ir iš aglomeruoto grafito, arba iš bet kuri� kit� medžiag� (medžio, kar-
tono, tekstilini� medžiag�, asbesto ir t. t.), padengt� iš vienos arba iš 
abiej� pusi� grafito milteli� preparatu arba bet kuria kita dengian	i�ja 
medžiaga, ant kurios b�t� galima rašyti, arba plastiku. 

Šios lentos gali tur�ti nuolatinius ženklintuvus (linijas, langelius, 
preki� s�rašus ir t. t.) ir skaitliuk� r�mus. 
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9610 pozicijoje neklasifikuojami neparuošti naudoti piešimo ar-
ba rašymo skal�nai (2514 arba 6803 pozicija). 

9611 pozicijoje klasifikuojami datavimo, plombavimo ir panaš�s 
spaudai bei rinktuvai tik tuomet, jei jie pagal konstrukcij� yra ranki-
niai. Datavimo, plombavimo ir panaš�s spaudai ir rinktuvai, turintys 
tvirtinimo pagrind� prie stalo, suolo ir pan. arba pagal konstrukcij� 
veikiantys ant stovo, šioje pozicijoje neklasifikuojami (8472 pozici-
ja). 

9612 pozicijoje klasifikuojamos juostel�s, susuktos arba nesu-
suktos � rites arba kasetes, skirtos rašomosioms mašin�l�ms, skai	ia-
vimo mašin�l�ms arba bet kurioms kitoms mašinoms su spausdinimo 
�renginiu, naudojan	iu tokias juosteles (automatin�s svarstykl�s, tabu-
liatoriai, teletaipai ir t. t.). 

Ši pozicija taip pat apima �mirkytas rašalu ir pan. juosteles, pa-
prastai turin	ias metalinius tvirtinimo �taisus, naudojamas barografuo-
se, termografuose ir t. t., rašan	io �renginio adatos jud�jimui žym�ti. 

Dažniausiai juostel�s yra pagamintos iš audinio, bet kartais – iš 
plastiko arba popieriaus. Kad b�t� klasifikuojamos šioje pozicijoje, 
jos turi b�ti �mirkytos rašalu arba kitaip paruoštos atspaudavimui 
(pavyzdžiui, tekstil�s juostel�s impregnavimas, plastikini� arba popie-
rini� juosteli� padengimas dažiosiomis medžiagomis, rašalu ir pan.). 

9613 pozicijoje klasifikuojama: 
- mechaniniai žiebtuv�liai (juose ratukas frezuotais kraštais be-

sisukdamas lie	iasi su žiebtuv�lio akmen�liu (paprastai iš fe-
rocerinio lydinio) ir tokiu b�du �skelia kibirkšt�); 

- elektriniai žiebtuv�liai (tinklo arba galvaninio elemento elekt-
ros srove �skeliama kibirkštis, o tam tikruose žiebtuv�li� ti-
puose �kaitinamas elektrinis varžas); 

- cheminiai žiebtuv�liai (juose katalizatorius (paprastai kempi-
nin� platina) �kaista vykstant katalitinei reakcijai su dujomis); 

- nemechaniniai žiebtuv�liai (tokio tipo žiebtuv�liai sudaryti iš 
talpyklos su degal� rezervuaru ir nedidelio pakei	iamo meta-
linio strypo (ugnies skeltuvo) su plieniniu antgaliu, plieni-
niam antgaliui sm�giuojant per konteinerio išor�je pritvirtint� 
akmen�l�, �skeliama kibirkštis, kuri uždega arti strypo antga-
lio esan	i� degi�j� medžiag�). 

Šioje pozicijoje klasifikuojami žiebtuv�liai gali b�ti kišeniniai ir 
staliniai arba pagal konstrukcij� skirti tvirtinti prie sienos, dujin�je 
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virykl�je ir t. t. 9613 pozicijoje klasifikuojami žiebtuv�liai, naudojami 
automobiliuose ir kitose transporto priemon�se. 

Su kitais dirbiniais derinti žiebtuv�liai (pavyzdžiui, su portsiga-
rais, pudrin�m, kišeniniais laikrodžiais, paprastai turin	iais skaitmeni-
n� ciferblat�, elektroniniais skai	iuotuvais) yra klasifikuojami vado-
vaujantis KN BAT. 

9613 pozicijoje klasifikuojamos nustatomos žiebtuv�li� dalys 
(pavyzdžiui, futliarai, ratukai frezuotais kraštais, tušti arba kuru pri-
pildyti rezervuarai). 

Šioje pozicijoje neklasifikuojami dag	iai (3603 pozicijos), žieb-
tuv�li� akmen�liai (3606 pozicija), dag	iai (5908 arba 7019 pozicija) 
arba talpose (ampul�se, buteliuose arba skardin�se) esantis kuras, 
naudojamas cigaret�ms arba panašiems žiebtuv�liams užpildyti ar pa-
kartotinai pripildyti (3606 pozicija). 

9614 pozicijoje klasifikuojama: 
- vis� r�ši� pypk�s (�skaitant kalumetus (ind�n� taikos pypkes), 

	iubukus arba turkiškas pypkes, kaljanus ir t. t.); 
- pypki� galvut�s; 
- cigar� arba cigare	i� kandikliai; 
- nelygiai apdoroti ruošiniai iš medžio arba šilojo šakn�, skirti 

pypki� gamybai. 
Dažniausiai naudojamos ši� dirbini� (arba kandikli� ar kit� dali�) 

gamyboje medžiagos yra terakota, keramika, medis (samšitas, vyšnia 
ir t. t.), šilojo šaknis, gintaras, j�ros puta (sepiolitas), kopalas, dramb-
lio kaulas, perlamutras, ebonitas, talkas ir molis. 

Šiai pozicijai taip pat priskiriamos tokios dalys: pypki� kandik-
liai; pypki� dang	iai; absorbuojan	iosios pypki� galvut�s; �vor�s; vi-
din�s detal�s (�skaitant �statomus filtrus) ir pan. 

9614 pozicijoje neklasifikuojami reikmenys (pavyzdžiui, pypki� 
grandikliai ir valymo �rankiai), jie klasifikuojami atitinkamose pozici-
jose. 

9615 pozicijoje klasifikuojama: 
- tualetui skirtos vis� r�ši� šukos, �skaitant šukas, skirtas gyv�-

nams šukuoti; 
- vis� r�ši� šukos, naudojamos šukuosenoms, neatsižvelgiant � 

tai, ar jos skirtos joms papuošti ar plaukams prilaikyti vienoje 
vietoje; 
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- plauk� lygintuvai ir panaš�s dirbiniai plaukams užfiksuoti ar 
papuošimo tikslais. 

- plauk� segtukai; 
- sukimo smeigtukai, sukimo spaustukai, suktukai ir panaš�s 

dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 8516 pozicijoje, padengti 
arba nepadengti, su priedais iš tekstil�s, gumos ar kit� me-
džiag� arba be j�. 

Šie dirbiniai paprastai gaminami iš plastik�, dramblio kaulo, rago, 
kaulo, v�žlio kiauto, metalo ir t. t. 

Dirbiniai, kuri� sud�tyje taurieji metalai arba metalai, plakiruoti 
tauriaisiais metalais, nat�ral�s arba dirbtinai išauginti perlai, bran-
gakmenys arba pusbrangiai akmenys (nat�ral�s, sintetiniai arba rege-
neruoti) sudaro didel� dal�, klasifikuojami 71 skirsnyje. 

Kaspinai plaukams šioje pozicijoje neklasifikuojami (XI sky-
rius). 

9616 pozicijoje klasifikuojama: 
- kvepal�, briliantino ir panaš�s tualetiniai purkštuvai, staliniai 

ar kišeniniai, skirti asmeniniam ar profesionaliam naudojimui. 
Jie dažniausiai sudaryti iš butelio formos rezervuaro (iš stiklo, 
plastik�, metalo ar kit� medžiag�), ant kurio užmaunamas 
antgalis; šis antgalis susideda iš galvut�s su purškimo �taisu ir 
pneumatin�s spaudžiamos galvut�s (kartais �d�tos � tekstilin� 
tinklel�) arba st�moklinio prietaiso; 

- tualetini� purkštuv� antgaliai; 
- tualetini� purkštuv� galvut�s; 
- p�ku	iai pudrai ir pagalv�l�s, skirtos kosmetikai arba tualeti-

niams preparatams užtepti (veidui pudruoti, skruostams raus-
vinti, balinti ir t. t.). Jie gali b�ti pagaminti iš bet kokios me-
džiagos (gulb�s arba gagos p�k�, odos, gyv�n� plauk�, vil-
nonio audinio, putgum�s ir pan.) ir pasilieka šioje pozicijoje, 
neatsižvelgiant � tai, ar turi ranken�les, ar yra papuošti dramb-
lio kaulu, v�žlio kiautu, kaulu, plastikais, netauriaisiais meta-
lais arba metalais, plakiruotais tauriaisiais metalais. 

9616 pozicijoje neklasifikuojama: 
- pateikiami atskirai kvepal� purkštuv� rezervuarai (buteliai, 

flakonai ir t. t.); jie klasifikuojami pagal juos sudaran	ias me-
džiagas; 
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- gumin�s galvut�s (svog�n�liai) (4014 pozicija); 
- 8424 pozicijos prietaisai, skirti išsklaidyti ir purkšti; 
- 8476 pozicijos kvap� skleidžiantys prietaisai. 
9617 pozicijoje klasifikuojama: 
- termosai ir kiti panaš�s vakuuminiai indai tuo atveju, kai jie 

yra sukomplektuoti kartu su j� aptaisais. Šiai grupei priski-
riami vakuuminiai stiklainiai, �so	iai, grafinai ir t. t., pagal 
konstrukcij� skirti skys	iams, maistui ar kitokiems produk-
tams pastovioje temperat�roje tam tikr� laikotarp� laikyti. Šie 
dirbiniai sudaryti iš dvisienio rezervuaro (vidinio), bendruoju 
atveju iš stiklo, su vakuumu tarp sieneli�, ir apsauginio išori-
nio aptaiso iš metalo, plastik� arba kit� medžiag�, kartais pa-
dengto popieriumi, oda, odos skiaut�m ir pan. Tuštuma tarp 
vakuuminio konteinerio ir išorinio aptaiso gali b�ti užpildyta 
izoliuojan	ia medžiaga (stiklo pluoštu, kamštine medžiaga 
arba veltiniu). Termoso atveju jo dangtelis dažnai gali b�ti 
naudojamas kaip puodukas; 

- metaliniai, plastikiniai ir pan. aptaisai, dangteliai ir puodeliai, 
skirti termosams ir kitiems vakuuminiams indams. 

Šioje pozicijoje neklasifikuojamos atskirai pateikiamos stiklin�s 
kolbos (7012 pozicija). 

9618 pozicijoje klasifikuojama: 
- Siuv�j� manekenai. 
Tai yra žmogaus k�no modeliai, naudojami teisingai drabužiams 

sudaigstyti siuvimo metu; bendruoju atveju jie vaizduoja tik žmogaus 
liemen�. Paprastai formuojami iš papj� maš�, gipso, plastik� ir t. t., bet 
kai kurie yra pagaminti iš tam tikr� pynimui tinkam� medžiag�: nen-
dri�, šiaud� arba karklo. Gatavos formos dažniausiai yra padengiamos 
tekstil�s medžiagomis ir bendruoju atveju tvirtinamos ant stovo taip, 
kad modelio aukštis nuo grind� gal�t� b�ti reguliuojamas. 

- Kitos dirbtin�s fig�ros ir panaš�s dirbiniai. 
Jie vaizduoja žmogaus k�n� ar žmogaus k�no dalis (pavyzdžiui, 

galv�, liemen�, kojas, rankas arba plaštakas) ir yra naudojami drabu-
žiams, galvos apdangalams, kojin�ms, pirštin�ms ir pan. demonstruoti. 
Šios fig�ros ir t. t. pagamintos iš pirmiau min�t� medžiag�. Tuo atve-
ju, kai reikia visiškai atkurti žmogaus form�, k�no dalys yra sujungtos 
taip, kad jos gal�t� �gauti �vairias pad�tis. Šias fig�ras kaip modelius 
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naudoja dailininkai, skulptoriai ir medicinos studentai tvarstyti, �tva-
rams d�ti ir pan. metodams �sisavinti. 

9618 pozicijoje neklasifikuojamos siluetin�s arba profilin�s fig�-
ros, kurios dažniausiai yra naudojamos kaip krypt� nurodantys ženklai, 
nors kartais naudojamos ir prek�ms demonstruoti. Paprastai šie dirbi-
niai pagaminti iš medžio, kartono arba metalo ir klasifikuojami pagal 
juos sudaran	ias medžiagas. 

- Automatai ir kiti judantys demonstravimo �renginiai, naudojami 
parduotuvi� vitrinoms apipavidalinti. 

Šiai kategorijai priskiriami visi judantys modeliai, nuo vaizduo-
jan	i� žmog� arba gyv�nus iki daugyb�s automatizuot� prietais�, 
naudojami prek�ms demonstruoti arba reklamos tikslais. Jie gali b�ti 
pagaminti iš bet kuri� medžiag� ir paprastai yra elektriniai arba me-
chaniniai. Nors dažniausiai šie dirbiniai jau patys yra susidom�jimo 
objektai, jie skirti tam, kad naujausiais metodais patraukt� d�mes� � 
demonstruojamas prekes arba ypatingus gaminius, eksponuojamus 
parduotuv�s vitrinose. Jiems gali b�ti suteikta �vairi forma, atsižvel-
giant � prek�s arba reklamuojamos paslaugos pob�d�; šie dirbiniai 
naudojami ne tik kaip d�mesio patraukimo priemon�s, bet ir tam, kad 
pademonstruot� reklamuojam� dirbini� kokyb, veikimo metodus ir 
pan. 

9618 pozicijoje neklasifikuojama: 
- aparatai ar modeliai, sukurti išimtinai tik demonstraciniais 

tikslais (9023 pozicija); 
- l�l�s ir žaislai (95 skirsnis). 
96 skirsnyje klasifikuojam� preki� pavyzdžiai pateikti 58 lentel�-

je. 
 

58 lentel�. 96 skirsnyje klasifikuojam� preki� pavyzdžiai 
 

Pozicija Aprašymas Pavyzdys 
9601 Apdorotas dramblio 

kaulas, ragai ir kitos 
gyv�nin�s raižybos 
medžiagos 
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9602 Apdorotos augalin�s 
arba mineralin�s 
medžiagos 

 
9603 Šluotos, šepe	iai, 

teptukai, dant� šepe-
t�liai ir pan. 

 
9604 Rankiniai sietai ir 

r�	iai 

 
9605 Kelioniniai rinkiniai 

 
9606 Sagos, spraustukai 

 
9607 Užtrauktukai  

 
9608 Rašymo priemon�s, 

tušinukai, žymekliai 
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9609 Pieštukai, spalvotieji 
pieštukai 

 
9610 Grifelin�s lentel�s, 

rašymo lentos 

 
9611 Spaudai, rankiniai 

spaudai 

 
9612 Rašom�j� mašin�li� 

juostel�s, antspaud� 
pagalv�l�s 

 
9613 Cigare	i� žiebtuv�-

liai 

 
9614 Pypk�s, kaljanai 

 
9615 Šukos, plauk� lai-

kikliai, plauk� seg-
tukai 
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9616 Kvepal� purkštuv�-
liai, p�ku	iai ir pan. 

 
9617 Termosai ir kiti va-

kuuminiai indai 

 
9618 Siuv�j� manekenai 

 
  
 
 
 
Uþduotys  
 

1. Ar žaisliniai baldai klasifikuojami 94 skirsnyje? 
2. Ar stomatologijos kr�slas su visa �ranga klasifikuojamas 9402 

pozicijoje? 
3. Kur klasifikuojama žibalin� lempa? 
4. Kur klasifikuojamas pintas staliukas iš bambuko? 
5. Ar gintarin� l�l� klasifikuojama 9602 pozicijoje? 
6. Kur klasifikuojamas spalvot�j� pieštuk� rinkinys? 
7. Ar sidabrin� saga klasifikuojama 9606 pozicijoje? 
8. Kur klasifikuojamas šepetys šunims? 
9. Kur klasifikuojamas kaljanas? 
10. Kur klasifikuojamas kelioninis siuvimo priemoni� rinkinys?  
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XVII. MENO KÛRINIAI,  
KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR  

ANTIKVARINIAI DAIKTAI  
(XXI skyrius, 97 skirsnis) 

 
 
 
1 pastaboje nurodoma, kas neklasifikuojama šiame skirsnyje, 

paaiškinama s�voka „gravi�r�, estamp� ir litografij� originalai“ (2 
pastaba) bei 5 pastaba apie r�m� klasifikavim�. 

Atkreiptinas d�mesys, kad paveikslai, gravi�ros, estampai ir litog-
rafijos, skulpt�ros ir panaš�s meno k�riniai, klasifikuojami šiame 
skirsnyje tuo atveju, kai jie atlikti tik ranka, �vairia technika ir �vai-
riais dažais ar pieštuku. 

Koliažai – �vair�s augaliniai, mineraliniai ar gyv�niniai medžiag� 
gabaliukai, sukomponuoti � paveiksl� ir pritvirtinti prie pagrindo kli-
jais ar kitu b�du.  

Šiame skirsnyje klasifikuojama: 
- tam tikri meno k�riniai: paveikslai, piešiniai, pastel�s, atlikti 

tik ranka, taip pat koliažai ir panašios dekoratyvin�s plaket�s 
(9701 pozicija);  

- gravi�r�, estamp� ir litografij� originalai (9702 pozicija);  
- skulpt�r� ir statul� originalai (9703 pozicija); 
- pašto arba žymini� mokes	i� ir panaš�s ženklai, antspauduoti 

vokai, pirmos dienos antspaudavimo vokai, pašto popierius 
(herbinis popierius) ir panaš�s dirbiniai, panaudoti arba nepa-
naudoti, ta	iau nepriklausantys einamajai arba naujajai laidai 
tos šalies, kuriai jie skirti (9704 pozicija); 

- zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, ar-
cheologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos 
vertybi� kolekcijos ir kolekcionavimo objektai (9705 pozici-
ja); 

- senesnis nei 100 met� antikvariatas (9706 pozicija). 
Nustatyta, kad tokie dirbiniai klasifikuojami kituose KN skirs-

niuose, jeigu jie neatitinka s�lyg�, apibr�žt� šio skirsnio pastabose 
arba pozicijose. 

9701–9705 pozicijose apibr�žto tipo dirbiniai klasifikuojami šiose 
pozicijose net tuomet, kai jie yra senesni nei 100 met�. 
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1 priedas 
 

Kai kuri� s�vok� ir termin�, vartojam� Kombinuotojoje  
nomenklat�roje, ab�c�lin� rodykl� 

 
S�voka arba  

terminas S�vokos išaiškinimas 

Antracitas  Akmens anglys, kuri� sud�tyje esan	i� laki�j� 
medžiag� ribinis kiekis (sausame produkte be mi-
neralini� medžiag�) ne didesnis kaip 14 proc. (27 
skirsnio 1 subpozicij� pastaba). 

Ašutai Arkli� ir galvij� kar	i� ar uodeg� plaukai (5 skirs-
nio 4 pastaba). 

Atliekos ir laužas Metalo atliekos ir laužas, susidars metal� gamy-
bos arba mechaninio apdorojimo metu, taip pat 
metalin�s prek�s, akivaizdžiai netinkami naudoti 
pagal paskirt� d�l j� sul�žimo, supjaustymo, nusi-
d�v�jimo arba d�l kit� priežas	i� (XV skyriaus 8 
pastabos (a) punktas). 

Atogr�ž� riešutai Kokosai, anakardžiai, bertoletijos, žem�s riešutai, 
kolamedži� riešutai, makadamijos (8 skirsnio 3 
papildomoji pastaba). 

Atogr�ž� vaisiai Gvajavos, mangai, mangostanin�s gracinijos, tikro-
sios papajos, tamarindai, anakardži� obuoliai, li-
	iai, duonvaisiai, sapodil�s, pasiflorai, karambolos 
ir kertuo	iai (8 skirsnio 2 papildomoji pastaba). 

Audiniai iš skirting� 
spalv� si�l� 

Audiniai (išskyrus margintus audinius): 
- sudaryti iš skirting� spalv� si�l� arba skirting� 
tos pa	ios spalvos (išskyrus nat�ralius audinius 
sudaran	i� pluošt� spalvas) atspalvi� si�l�; 
- sudaryti iš nebalint� arba balint� si�l� ir spalvot� 
si�l�; 
- sudaryti iš melanžini� arba mišri� si�l� 
 (XI skyriaus 1 subpozicij� pastabos (g) punk-
tas). 

Aukso arba sidabro 
dailieji dirbiniai 

Dekoratyv�s daiktai, indai, stalo �rankiai, tualeto 
reikmenys, r�kymo priemon�s bei kiti buityje, 
�staigose arba religin�se apeigose naudojami dirbi-
niai (71 skirsnio 10 pastaba).  

Balinti audiniai Audiniai: 
- balinti arba, jeigu kontekste nenurodyta kitaip, 
baltai dažyti arba apdoroti baltu apretu, rietime; 
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- sudaryti iš balint� si�l�; 
- sudaryti iš balint� ir nebalint� si�l�  
(XI skyriaus 1 subpozicij� pastabos (e) punk-
tas). 

Bendrosios paskir-
ties dalys 

a) gaminiai, klasifikuojami 7307, 7312, 7315, 
7317 arba 7318 pozicijoje, ir panaš�s gaminiai iš 
kit� netauri�j� metal�; 
b) spyruokl�s ir lingi� plokšt�s iš netauri�j� meta-
l�, išskyrus laikrodži� spyruokles (9114 pozicija); 
c) gaminiai, klasifikuojami 8301, 8302, 8308, 
8310 pozicijose, taip pat r�mai ir veidrodžiai iš 
netauri�j� metal�, klasifikuojami 8306 pozicijoje. 
(XV skyriaus 2 pastaba).  

Bitumin�s akmens 
anglys 

Akmens anglys, kuri� sud�tyje esan	i� laki�j� 
medžiag� ribinis kiekis (sausame produkte be mi-
neralini� medžiag�) ne didesnis kaip 14 proc., o 
ribinis kaloringumas (dr�gname produkte be mine-
ralini� medžiag�) ne mažesnis kaip 5833 kcal/kg 
(27 skirsnio 2 subpozicij� pastaba). 

Bižuterija  7113 pozicijoje ši s�voka reiškia: 
a) bet kokie smulk�s asmeniniai papuošalai (pa-
vyzdžiui, žiedai, apyrank�s, v�riniai, sag�s, auska-
rai, laikrodži� grandin�l�s, kulonai, karoliai, kakla-
raiš	i� segtukai, rankogali� segtukai, apykali� s�-
sagos, devocionalijos arba kiti medaliai ir insigni-
jos); 
b) asmenin�s paskirties dirbiniai, dažniausiai nešio-
jami kišen�je, rankin�je arba ant žmogaus k�no 
(pavyzdžiui, portsigarai, tabakin�s, vaist� d�žut�s, 
pudrin�s, portmon� su grandin�le arba rožiniai) (71 
skirsnio 9 pastaba). 

Buitin�s atliekos Atliekos, surinktos iš nam�, viešbu	i�, restoran�, 
ligonini�, parduotuvi�, �staig� ir kt., šiukšl�s, su-
rinktos valant kelius ir gatves, taip pat statyb� ir 
pastat� griovimo atliekas. Buitines atliekas papras-
tai sudaro labai �vairios medžiagos, pavyzdžiui, 
plastikai, guma, mediena, popierius, tekstil�s me-
džiagos, stiklas, metalai, maisto medžiagos, sul�ž 
baldai ir kiti suged arba išmesti daiktai (38 skirs-
nio 4 pastaba). 
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Cheminiai pluoštai Organini� polimer� kuokšteliniai pluoštai ir gijos, 

pagaminti naudojant šiuos gamybos procesus: 
a) organini� monomer� polimerizacijos, kai gau-
nami polimerai, pavyzdžiui, poliamidai, polieste-
riai, poliolefinai arba poliuretanai, arba taip gaut� 
polimer� chemin�s modifikacijos (pavyzdžiui, po-
li(vinilo alkoholis) pagamintas polivinilacetato 
hidroliz�s b�du); 
b) gamtini� organini� polimer� (pavyzdžiui, celiu-
lioz�s) tirpinimo arba cheminio apdorojimo, kai 
gaunami polimerai, pavyzdžiui, vario amoniakinis 
šilkas arba viskoz�, arba gamtini� organini� poli-
mer� (pavyzdžiui, celiulioz�s, kazeino ir kit� bal-
tym� arba algino r�gšties) chemin�s modifikacijos, 
kai gaunami polimerai, pavyzdžiui, celiulioz�s 
acetatas ar alginatai (54 skirsnio 1 pastaba).  

Daržov�s Valgomieji grybai, trumai, alyvuog�s, kapar�liai, 
aguro	iai ir cukinijos, moli�gai, baklažanai, cukri-
niai kukur�zai, paprikos arba pimentos vaisiai, 
pankoliai, petražol�s, daržiniai builiai, peletr�nai, 
pipirin�s ir saldieji mair�nai (7 skirsnio 2 pasta-
ba). 

Dažioji medžiaga Nereiškia produkt�, naudojam� kaip aliejini� daž� 
užpildai, �vardyti neatsižvelgiant � tai, ar jie taip pat 
tinka ir klijiniams dažams (32 skirsnio 5 pastaba). 

Dažyti audiniai Audiniai: 
- lygiai nudažyti viena spalva, išskyrus balt� (jeigu 
kontekste nenurodyta kitaip), arba apdoroti spalvo-
tomis apdailos medžiagomis, išskyrus baltas (jeigu 
kontekste nenurodyta kitaip) rietime; 
- sudaryti iš vienspalvi�, lygiai nudažyt� si�l� 
(XI skyriaus 1 subpozicij� pastabos (f) punk-
tas). 

Degi�j� medžiag� 
dirbiniai 

Tai metaldehidas, heksametilentetraminas ir pana-
šios medžiagos, suformuotos � formas (pavyzdžiui, 
tabletes, lazdeles arba panašias formas), skirtas 
naudoti kurui; kuras, kurio pagrindin�  sudedamoji 
dalis yra alkoholis, ir panašus vartoti paruoštas 
kietas arba pusiau kietas kuras; skysti arba suskys-
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tint� duj� pavidalo degalai, esantys talpyklose, 
naudojami cigare	i� arba panašiems žiebtuv�liams 
užpildyti arba iš naujo pripildyti, kuri� talpa ne 
didesn� kaip 300 cm3; derviniai deglai, liepsnojan-
tys šviesos šaltiniai ir panaš�s dirbiniai (36 skirs-
nio 2 pastaba). 

Dekstrinai  Krakmolo skilimo produktai, kuri� sud�tyje esan-
	io redukuojan	iojo cukraus kiekis, išreikštas 
dekstroz�s kiekiu sausoje medžiagoje, ne didesnis 
kaip 10 proc. (35 skirsnio 2 pastaba). 

Dirbtin� bižuterija Bižuterija, apibr�žta 71 skirsnio 9 pastabos (a) 
punkte (išskyrus sagas arba kitus dirbinius, klasifi-
kuojamus 9606 pozicijoje, ir šukas, plauk� laikik-
lius arba panašius dirbinius bei plauk� smeigtukus, 
klasifikuojamus 9615 pozicijoje), be gamtini� arba 
dirbtiniu b�du išaugint� perl�, brangakmeni� arba 
pusbrangi� akmen� ir be tauriojo metalo arba me-
talo, plakiruoto tauriuoju metalu (71 skirsnio 11 
pastaba).  

Dirbtiniai pluoštai Pluoštai, gauti iš gamtini� organini� polimer� (pa-
vyzdžiui, celiulioz�s) tirpinimo arba cheminio ap-
dorojimo metu, kai gaunami polimerai, pavyzdžiui, 
vario amoniakinis šilkas arba viskoz�, arba gamti-
ni� organini� polimer� (pavyzdžiui, celiulioz�s, 
kazeino ir kit� baltym� arba algino r�gšties) che-
min�s modifikacijos, kai gaunami polimerai, pa-
vyzdžiui, celiulioz�s acetatas ar alginatai (54 
skirsnio 1 pastabos (b) punktas). 

Dirbtinis kailis Kailio imitacija, sudaryta iš viln�, plauk� arba kit� 
pluošt�, priklijuot� arba prisi�t� prie odos, audinio 
arba medžiag�, išskyrus kaili� imitacijas, pagamin-
ta audimo arba mezgimo b�du (dažniausiai 5801 
arba 6001 pozicijos) (43 skirsnio 5 pastaba).  

Drabužiai ir j� prie-
dai 

Pirštin�s, kumštin�s pirštin�s ir puspirštin�s (�skai-
tant  sportines ir apsaugines), prijuost�s ir kiti ap-
saugos drabužiai, petnešos, diržai, šovini� diržai ir 
apyrank�s pavidalo dirželiai, išskyrus laikrodži� 
dirželius, klasifikuojamus 9113 pozicijoje (42 
skirsnio 3 pastaba).  
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Dramblio kaulas Dramblio, hipopotamo, j�r� v�plio, narvalo ir šer-
no iltys, raganosio ragai ir vis� gyv�n� dantys (5 
skirsnio 3 pastaba). 

Džinsinis audinys Ruoželinio triny	io arba keturny	io pynimo, �skai-
tant laužyt�j� ruoželin� pynim�, audiniai iš skirtin-
g� spalv� verpal�, kuri� metmenys dažyti ta pa	ia 
spalva, o atspaudai yra nebalinti, balinti arba dažyti 
pilka ar šviesesnio negu metmenys atspalvio spalva 
(52 skirsnio 1 pastaba). 

Džiovinti produktai Visoje KN reiškia taip pat ir dehidratuotus, išgarin-
tus ir šal	iu išdžiovintus (liofilizuotus) produktus (I 
skyriaus 2 pastaba). 

Faktin� alkoholio 
koncentracija, iš-
reikšta t�rio procen-
tais 

Gryno alkoholio t�rio dali� skai	ius 20 °C tempe-
rat�roje, tenkantis 100 t�rio dali� produkto toje 
pa	ioje temperat�roje (22 skirsnio 2 papildomo-
sios pastabos (a) punktas). 

Fotografija  Procesas, kurio metu tiesiogiai arba netiesiogiai 
gaunami matomi vaizdai, paveikus šviesa ar kito-
mis spinduliuot�s formomis šviesai jautrius pavir-
šius (37 skirsnio 2 pastaba).  

Gazas  Audiniai, kuri� visus metmenis arba j� dal� sudaro 
stabilieji arba pagrindiniai metmenys, kurie pavie-
niui arba po kelis apvejami siejamaisiais metme-
nimis tam, kad susidaryt� kilpos, per kurias perau-
džiami ataudai (58 skirsnio 3 pastaba). 

Granul�s �vardija produktus, aglomeruotus tiesiogiai su-
spaudžiant arba pridedant nedidel� kiek� rišiklio (3 
skirsnio 2 pastaba). 

Homogenizuoti pro-
duktai 

Produktai iš m�sos, m�sos subprodukt� arba krau-
jo, kruopš	iai homogenizuoti, supakuoti � mažme-
ninei prekybai skirtas pakuotes, kuri� neto mas� ne 
didesn� kaip 250 g, ir pateikti kaip k�dikiams mai-
tinti skirti arba dietiniai maisto produktai (16 
skirsnio 1 subpozicij� pastaba). 

Išeikvoti galvaniniai 
elementai, išeikvo-
tos galvanin�s bate-
rijos ir išeikvoti 
elektros akumuliato-
riai 

Elementai, baterijos ir akumuliatoriai, kurie netin-
ka vartoti d�l j� sul�žimo, supjaustymo, susid�v�-
jimo ar d�l kit� priežas	i� arba kuri� ne�manoma iš 
naujo �krauti (85 skirsnio 9 pastaba). 
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J�riniai vandens 
augalai ir kiti dumb-
liai  

Ne�vardija negyvus vienal�s	ius mikroorganizmus 
(2102 pozicija), mikroorganizm� kult�ras (3002 
pozicija) ar tr�šas, klasifikuojamas 3101 arba 3105 
pozicijose (12 skirsnio 5 pastaba). 

Kailiai  Gyv�n� odos ir kailiai, rauginti arba išdirbti su 
plaukais arba vilna, išskyrus neapdorotus kailius, 
klasifikuojamus 4301 pozicijoje (43 skirsnio 1 
pastaba).  

Kau	iukas  Vulkanizuoti, nevulkanizuoti arba kieti produktai: 
gamtinis kau	iukas, balata, gutaper	ia, gvajul�, 
	ikl� ir panašios gamtin�s dervos, sintetinis kau-
	iukas, faktisas, gautas iš aliej�, ir regeneruotos 
nurodytosios medžiagos (40 skirsnio 1 pastaba).   

Kermetai  Produktai, sudaryti iš mikroskopinio heterogeninio 
metalo komponento ir keramikos komponento jun-
ginio (kombinacijos). Ši s�voka taip pat taikoma 
sukepintiems metalo karbidams (metalo karbidams, 
sukepintiems su metalu) (XV skyriaus 4 pastaba). 

Ketaus dirbiniai Liejimo b�du pagaminti dirbiniai, kuri� sud�tyje 
esan	ios geležies mas� vyrauja kiekvieno kito ele-
mento mas�s atžvilgiu ir kuri� chemin� sud�tis 
neatitinka plieno chemin�s sud�ties, apibr�žtos 72 
skirsnio 1 pastabos (d) punkte (73 skirsnio 1 pas-
taba). 

Kietieji kvie	iai Triticum durum r�šies kvie	iai ir hibridai, gauti 
Triticum  durum tarpr�šinio kryžminimo b�du, 
turintys tok� pat� chromosom� skai	i� kaip ir ši 
r�šis (10 skirsnio 1 subpozicij� pastaba).   

Kietosios b�senos 
išliekamosios atmin-
tin�s (pavyzdžiui, 
flash elektronin�s 
atminties kortel�s) 

Atmintin�s su jungiamuoju kištukiniu lizdu, turin-
	ios tame pa	iame korpuse ne mažiau kaip vien� 
integrinio grandyno pavidalo flash atmintin, su-
montuotos ant spausdintin�s plokšt�s. J� sud�tyje 
gali b�ti integrinio grandyno pavidalo valdiklis ir 
diskretiniai pasyvieji komponentai, pavyzdžiui, 
kondensatoriai ir varžai (85 skirsnio 4 pastabos 
(a) punktas).  

Kilimai ir kita te-
kstilin� grind� dan-
ga  

Grind� danga, kurios sud�tyje esan	ios tekstil�s 
medžiagos naudojimo metu yra išoriniame dirbinio 
paviršiuje, taip pat dirbiniai, turintys tekstilin�s 
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grind� dangos savybes, bet skirti naudoti kitais 
tikslais (57 skirsnio 1 pastaba). 

Kišenin�s  8470 pozicijoje mašin�l�s, kuri� matmenys ne di-
desni kaip 170 mm x 100 mm x 45 mm (84 skirs-
nio 8 pastaba). 

Kitos atliekos Klinikin�s atliekos, tai yra užkr�stos atliekos, susi-
daran	ios atliekant medicininius tyrimus, diagnos-
tik�, gydymo arba kitas medicinines, chirurgines, 
stomatologines arba veterinarines proced�ras, ku-
ri� sud�tyje dažnai yra patogen� ar farmacini� me-
džiag� ir kurioms b�tinos specialios naikinimo 
proced�ros (pavyzdžiui, sutepti drabužiai, naudotos 
pirštin�s ir naudoti švirkštai); organini� tirpikli� 
atliekos; metal� �sdinimo tirpal�, hidraulini� skys-
	i�, stabdži� skys	i� ir antifriz� atliekos bei kitos 
chemijos pramon�s arba gimining� pramon�s šak� 
atliekos (38 skirsnio 6 pastaba). 

Kraftpopierius ir 
kartonas 

Popierius ir kartonas, kuri� ne mažiau kaip 80 
proc. vis� pluošt� mas�s sudaro pluoštai, gauti 
cheminiais, sulfatiniu arba natroniniu, b�dais (48 
skirsnio 6 pastaba).  

K�diki� drabužiai ir 
drabuži� priedai 

Drabuž�liai, skirti mažiems vaikams, kuri� �gis ne 
didesnis kaip 86 cm; jiems taip pat priskiriami ir 
k�diki� vystyklai (61 skirsnio 6 pastabos (a) 
punktas, 62 skirsnio 4 pastabos (a) punktas). 

Kvapiosios medžia-
gos 

Medžiagos, klasifikuojamos 3301 pozicijoje, kva-
piosios sud�tin�s dalys, išskirtos iš medžiag�, arba 
sintetin�s aromatin�s medžiagos (33 skirsnio 2 
pastaba). 

Laikraštinis popie-
rius 

Nepadengtas popierius, naudojamas laikraš	iams 
spausdinti, kurio ne mažiau kaip 50 proc. vis� 
pluošt� mas�s sudaro medienos pluoštai, gauti me-
chaniniu arba cheminiu-mechaniniu b�du, neklijin-
ti arba labai nedaug klijinti,  kurio kiekvienos pu-
s�s paviršiaus šiurkštumas Parker Print Surf (1 
MPa) didesnis kaip 2,5 mikrometr�, o kvadratinio 
metro mas� ne mažesn� kaip 40 g ir ne didesn� 
kaip 65 g (48 skirsnio 4 pastaba). 

Lydiniai  Sukepinti metalo karbido milteli� mišiniai, hetero-
geniniai vienaly	iai mišiniai, gauti sulydymo b�du 
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(išskyrus kermetus) ir intermetaliniai junginiai (XV 
skyriaus 5 pastabos (c) punktas). 

Lustin�s kortel�s Kortel�s, � kurias �statytas lusto pavidalo ne mažiau 
kaip vienas elektronini� integrini� grandyn� (mik-
roprocesorius, laisvosios kreipties atmintin� 
(RAM) arba pastovioji atmintin� (ROM)). Šios 
kortel�s gali tur�ti kontaktus, magnetin juostel 
arba �statyt� anten�, bet negali tur�ti joki� kit� ak-
tyvi� ar pasyvi� grandin�s element� (85 skirsnio 4 
pastabos (b) punktas). 

Marginti audiniai Audiniai, pagaminti iš skirting� arba vienod� spal-
v� si�l�, marginti rietime. Margintais audiniais taip 
pat laikomi audiniai, dekoruoti teptuku, daž� 
purkštuvu, naudojant atspaudin� popieri�, flokavi-
mo (flocking) (tekstil�s plaušeli� priklijavimo) arba 
batikos procesus (XI skyriaus 1 subpozicij� pas-
tabos (h) punktas). 

Mašina  Bet kuri mašina, mašin� junginys, gamybos linija, 
�renginys, �ranga, aparatas arba prietaisas, nurody-
tas 84 ir 85 skirsnio pozicijose (XVI skyriaus 5 
pastaba).  

Mediena  Taikoma bambukui ir kitoms medienos pavidalo 
medžiagoms (44 skirsnio 6 pastaba). 

Megztos prek�s Taikoma megztin�ms ir si�tin�ms medžiagoms, 
pagamintoms kilpinio dygsniavimo b�du, išmez-
gant kilpeli� stulpelius iš tekstil�s si�l� (60 skirs-
nio 3 pastaba). 

M�sa ir valgomieji 
m�sos subproduktai, 
s�dyti, užpilti s�ry-
mu  

M�sa ir valgomieji m�sos subproduktai, kuri� vi-
sos dalys giliai ir vienodai prisotintos druska, o 
bendras druskos kiekis ne mažesnis kaip 1,2 proc. 
mas�s tik tada, jei toks s�dymas užtikrina j� tin-
kamum� ilgai laikyti (2 skirsnio 7 papildomoji 
pastaba). 

Metalas, plakiruotas 
tauriuoju metalu 

Netaurusis metalas, ant kurio vieno arba keli� pa-
virši� litavimo, karšto valcavimo arba panašiu me-
chaniniu b�du pritvirtinta tauriojo metalo danga 
(71 skirsnio 7 pastaba). 

Modifikuoti imuno-
logijos produktai 

Monokloniniai antik�nai (MAB), antik�n� frag-
mentai, antik�n� konjugatai ir antik�n� fragment� 
konjugatai (30 skirsnio 2 pastaba).  
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Muilas  Tik vandenyje tirpstantis muilas (34 skirsnio 2 
pastaba). 

Naftos alyvos ir 
alyvos, gautos iš 
bitumini� mineral� 

Ši s�voka taikoma ir panašioms alyvoms, kuriose 
didžiausi� dal� sudaro sumaišyti nesotieji anglia-
vandeniliai, gautoms naudojant bet kur� proces�, 
jeigu j� nearomatini� sud�tini� dali� mas� didesn� 
už aromatini� sud�tini� dali� mas (27 skirsnio 2 
pastaba). 

Nealkoholiniai g�-
rimai 

G�rimai, kuri� alkoholio koncentracija, išreikšta 
t�rio procentais, ne didesn� kaip 0,5 proc. t�rio (22 
skirsnio 3 pastaba). 

Nebalinti audiniai  Audiniai, pagaminti iš nebalint� si�l� ir neapdoroti 
balinant, dažant arba marginant. Šie audiniai gali 
b�ti apdoroti bespalviu apretu arba dažyti nepatva-
riais dažikliais (XI skyriaus 1 subpozicij� pasta-
bos (d) punktas). 

Netaurieji metalai Geležis ir plienas (juodieji metalai), varis, nikelis, 
aliuminis, švinas, cinkas, alavas, volframas, molib-
denas, tantalas, magnis, kobaltas, bismutas, kad-
mis, titanas, cirkonis, stibis, manganas, berilis, 
chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, 
niobis, renis ir talis (XV skyriaus 3 pastaba).  

Nuotek� šlamas Šlamas, susidars miesto nuotek� valymo �rengi-
niuose, kurio sud�tyje gali b�ti neapdorot� atliek�, 
plovimo ir valymo metu � vanden� patekusi� nešva-
rum� ir nestabilizuoto šlamo. Stabilizuotas šlamas, 
kai jis tinkamas naudoti kaip tr�ša, šioje pozicijoje 
neklasifikuojamas (31 skirsnis) (38 skirsnio 5 pas-
taba). 

Organin�s pavirši-
nio aktyvumo me-
džiagos 

Produktai, kuri� 0,5 proc. sumaišius su vandeniu 
20 °C temperat�roje ir palikus vien� valand� toje 
pa	ioje temperat�roje: 
- sudaro skaidr� arba permatom� skyst� arba sta-
bili� emulsij� be netirpi� medžiag� nuos�d�; 
- sumažina vandens paviršiaus �tempt� iki ne di-
desn�s kaip 45 din/cm (34 skirsnio 3 pastaba). 

Orlaivi� varikliai Varikliai, kuri� konstrukcija pritaikyta propeleriui 
arba mal�nsparnio nešamajam (kilimo) ratui pri-
tvirtinti (84 skirsnio 1 papildomoji pastaba). 
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Parfumerijos, kos-
metikos arba tuale-
tiniai preparatai 
3307 pozicijoje 

Šie produktai: maišeliai su kvapiosiomis medžia-
gomis; gardžiakvapiai preparatai, kurie skleidžia 
kvap� degdami; kvepintas popierius ir popierius, 
�mirkytas arba padengtas kosmetikos preparatais; 
tirpalai kontaktiniams lšiams arba aki� protezams; 
vata, veltinys ir neaustin�s medžiagos, �mirkytos, 
aptrauktos arba padengtos parfumerijos ir kosmeti-
kos preparatais; tualetiniai preparatai gyv�nams 
(33 skirsnio 4 pastaba).  

Pienas Nenugriebtas pienas su grietin�le arba iš dalies 
arba visiškai nugriebtas pienas (4 skirsnio 1 pas-
taba). 

Pieno pastos „Vanduo – riebaluose“ r�šies tepi emulsija, kurioje 
pieno riebalai yra vieninteliai produkto riebalai, o 
j� kiekis ne mažesnis kaip 39 proc. mas�s, bet ma-
žesnis kaip 80 proc. mas�s (4 skirsnio 2 pastabos 
(b) punktas). 

Pynimo medžiagos Medžiagos, kurios  pagal savo pavidal� arba form� 
tinka pynimui, supynimui arba panašiems proce-
sams; šioms medžiagoms priskiriami šiaudai, žilvi-
	io, karklo arba gluosnio vytel�s, bambukai, rotan-
gai, meldai, nendr�s, medienos juostel�s, kit� auga-
lini� medžiag� juostel�s (pavyzdžiui, medžio žie-
v�s juostel�s, siauri lapai ir rafija arba kitos juoste-
l�s iš pla	i� lap�), neverpti nat�ral�s tekstil�s 
pluoštai, vienagijai si�lai, juostel�s ir panaš�s ga-
miniai iš plastik�, popieriaus juostel�s, ta	iau ne-
priskiriamos išdirbtos arba kompozicin�s odos, 
veltinio arba neaustini� medžiag� juostel�s, žmo-
ni� plaukai, ašutai, tekstil�s pusverpaliai arba ver-
palai arba vienagijai si�lai ir juostel�s bei panaš�s 
dirbiniai, klasifikuojami 54 skirsnyje (46 skirsnio 
1 pastaba). 

Pynimo medžiagos, 
pyn�s ir panaš�s 
pinti dirbiniai iš 
surišt� tarpusavyje 
lygiagre	i� sruog� 

Pynimo medžiagos, pyn�s ir panaš�s pinti dirbi-
niai, sud�ti greta ir surišti tarpusavyje lakštai  neat-
sižvelgiant � tai, ar rišikliai yra suverptos tekstil�s 
medžiagos (46 skirsnio 3 pastaba). 

Plastikai  Medžiagos, klasifikuojamos 3901–3914 pozicijose, 
kurios polimerizacijos metu arba kurioje nors to-
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lesn�je stadijoje gali b�ti formuojamos arba buvo 
išformuotos veikiant išoriniam veiksniui (paprastai 
šilumai ir sl�giui, prireikus kartu su tirpikliais arba 
plastifikatoriais), naudojant presavimo, liejimo, 
ekstruzijos, kalandravimo arba kitus procesus, � 
formas, išliekan	ias nustojus veikti išoriniam 
veiksniui (39 skirsnio 1 pastaba).    

Platina  Platina, iridis, osmis, paladis, rodis ir rutenis (71 
skirsnio 4 pastabos (B) punktas). 

Plokšt�s, lakštai, 
pl�vel�s, folija ir 
juostel�s  

Plokšt�s, lakštai, pl�vel�s, folijos ir juostel�s (iš-
skyrus produktus, klasifikuojamus 54 skirsnyje) bei 
taisyklingos geometrin�s formos blokai su atspau-
dais arba be atspaud� arba kitu b�du apdorotu pa-
viršiumi, nesupjaustyti arba supjaustyti sta	iakam-
piais (�skaitant kvadratus), bet toliau neapdoroti 
(net ir tuomet, kai taip supjaus	ius jie tampa pa-
ruoštais naudoti produktais) (39 skirsnio 10 pas-
taba).    

Popieriniai apmuša-
lai ir panašios sien� 
dangos 

a) popierius ritiniais, kurio plotis ne mažesnis kaip 
45 cm ir ne didesnis kaip 160 cm, skirtas sien� 
arba lub� apdailai: 
- gr�d�tu paviršiumi, �spaustinis, dažytu paviršiu-
mi, su atspaudais arba kitu b�du dekoruotu pavir-
šiumi (pavyzdžiui, su tekstil�s medžiag� p�kais), 
taip pat padengtas arba nepadengtas skaidriu ap-
sauginiu plastiko sluoksniu; 
- nelygiu paviršiumi, susidariusiu prid�jus medie-
nos daleli�, šiaud� ar kt.; 
- kurio geroji pus� padengta plastikais, kuri� 
sluoksnis gr�d�tas, su atspaudais, dažytas, atspau-
duotas arba kitu b�du dekoruotas; 
- kurio geroji pus� padengta pynimo medžiagomis, 
iš sujungt� arba nesujungt� lygiagre	i� juost� arba 
austomis. 
b) popieriniai krašteliai ir frizai, apdoroti pirmiau 
nurodytais b�dais, susukti arba nesusukti � ritinius, 
tinkamus naudoti sien� arba lub� apdailai; 
c) popierin�s sien� dangos, sudarytos iš keli� dali�, 
susuktos � ritinius arba lakštin�s, su atspaudais, iš 
kuri�, užd�jus ant sienos, gaunamas vaizdas, pieši-
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nys arba raštas. 
Gaminiai, daugiausia pagaminti iš popieriaus  arba 
kartono, tinkami  naudoti ir kaip grind�, ir kaip 
sien� dangos, turi b�ti klasifikuojami 4823 pozici-
joje (48 skirsnio 9 pastaba). 

Popierius  Taikoma ir kartonui (neatsižvelgiant � stor� arba 
kvadratin� metr� mas�s) (48 skirsnio 1 pastaba).  

Putojantis vynas Vynas, kuris, laikomas uždaruose induose 20 °C 
temperat�roje, turi ne mažesn� kaip 3 bar� pertek-
lin� sl�g� (22 skirsnio 1 subpozicijos pastaba). 

Riedu	iai  Riedu	iai, kuri� skersmuo (kartu su padanga, jeigu 
ji užmauta) ne didesnis kaip 75 mm, arba riedu	iai, 
kuri� skersmuo (kartu su padanga, jeigu ji užmau-
ta) didesnis kaip 75 mm, jeigu ratuko arba ant jos 
užmautos padangos plotis mažesnis kaip 30 mm 
(83 skirsnio 2 pastaba). 

R�dos  Mineraloginiai mineralai, faktiškai naudojami me-
talurgijos pramon�je gyvsidabriui, metalams, klasi-
fikuojamiems 2844 pozicijoje, arba metalams, kla-
sifikuojamiems XIV arba XV skyriuje, išgauti, net 
jeigu jie neskirti naudoti metalurgijoje (26 skirsnio 
2 pastaba). 

Sald�s sausainiai Produktai, kuri� sud�tyje vanduo sudaro ne dau-
giau kaip 12 proc. mas�s, o riebalai – ne daugiau 
kaip 35 proc. mas�s (19 skirsnio 2 papildomoji 
pastaba). 

Sertifikuotos etalo-
nin�s medžiagos 

Etalonin�s medžiagos, turin	ios sertifikatus, ku-
riuose nurodyta sertifikuojam� savybi� vertybin� 
išraiška, taikomi metodai šioms vertybin�ms iš-
raiškoms nustatyti ir patikimumo lygmuo susietas 
su vertybine išraiška, ir kurios tinkamos analizei, 
kalibravimui arba naudojamos kaip etalonai (38 
skirsnio 2 pastabos (A) punktas). 

Siaurieji audiniai a) audiniai, kuri� plotis ne didesnis kaip 30 cm, 
išausti atskirai arba nukirpti nuo platesni� gabal� ir 
iš abiej� pusi� apkraštuoti (audimo, gumavimo 
arba kitu b�du); 
b) rankoviniai audiniai, kuri� plotis, išmatuotas 
juos suplojus, ne didesnis kaip 30 cm; 
c) �strižai kirptos apsiuvimo juostel�s užlenktais 
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kraštais, kuri� plotis, išmatuotas j� neužlenkus, ne 
didesnis kaip 30 cm 
(58 skirsnio 5 pastaba).  

Sien� arba lub� 
dangos iš plastik� 

Produktai, susukti � ne mažesnio kaip 45 cm plo	io 
ritinius, tinkamus sienoms ir luboms dekoruoti, 
sudaryti iš plastik�, neatskiriamai sujungt� su bet 
kurios medžiagos, išskyrus popieri�, pagrindu, o 
plastik� sluoksnis (išorin�je pus�je) yra gr�d�tas, 
�spauduotas (reljefinis), dažytas, su atspaustu pie-
šiniu arba kitu b�du dekoruotas (39 skirsnio 9 pas-
taba).  

Sintetiniai pluoštai Pluoštai, gauti organini� monomer� polimerizaci-
jos, kai gaunami polimerai, pavyzdžiui, poliamidai, 
poliesteriai, poliolefinai arba poliuretanai, arba taip 
gaut� polimer� chemin�s modifikacijos (pavyz-
džiui, poli(vinilo alkoholis), pagamintas polivinila-
cetato hidroliz�s b�du) (54 skirsnio 1 pastabos (a) 
punktas). 

Siuvimo si�lai  Antriniai arba daugiasukiai si�lai: 
- susukti ant laikikli� (pavyzdžiui, ri	i� ar t�teli�), 
kuri� mas� (�skaitant laikiklio mas) ne didesn� 
kaip 1000 g; 
- apretuotus ir skirtus naudoti kaip siuvimo si�lai; 
- kuri� paskutinis sukimas yra „Z“ pavidalo (XI 
skyriaus 5 pastaba). 

Siuvin�jimai  Siuvin�jimai metaliniais arba stiklo si�lais ant ma-
tomo tekstil�s gaminio pagrindo, taip pat si�tin�s 
aplikacijos (applique) iš blizgu	i�, karoliuk� arba 
dekoratyvini� fragment� iš tekstil�s ar kit� me-
džiag� (58 skirsnio 6 pastaba).  

Slidin�jimo kostiu-
mai 

Drabužiai arba drabuži� rinkiniai, kurie pagal savo 
bendr� išvaizd� ir medžiagos strukt�r� nustatomi 
kaip daugiausia skirti d�v�ti slidin�jant (lygumose 
arba kalnuose). Juos sudaro: 
a) slidin�jimo kombinezonas, t. y. vienos dalies 
drabužis, skirtas viršutinei ir apatinei k�no dalims 
uždengti; jis yra su rankov�mis ir apykakle, taip 
pat gali b�ti su kišen�mis ir kilpomis koj� p�doms 
prakišti; 
b) slidin�jimo ansamblis, t. y. rinkinys, sudarytas 
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iš dviej� arba trij� dali� ir skirtas mažmeninei pre-
kybai; j� sudaro: 
- vienas drabužis, pavyzdžiui, striuk� su gobtuvu, 
neperpu	iama striuk� arba panašus dirbinys, užse-
gamas užtrauktuku, kurio papildoma sudedamoji 
dalis gali b�ti liemen� ir 
- viena pora kelni�, siekian	i� iki juosmens arba 
virš juosmens, viena pora bridži� arba vienas kom-
binezonas su antkr�tiniu ir petnešomis 
(61 skirsnio 7 pastaba ir 62 skirsnio 6 pastaba).  

Spaudos folija Ploni lakštai, naudojami atspaudams užd�ti, pa-
vyzdžiui, ant knyg� viršeli� arba skryb�li� kaspi-
n�, sudaryti: 
- iš metalo milteli� (�skaitant tauri�j� metal� milte-
lius) arba pigmento, aglomeruot� klijais, želatina 
arba kitu rišikliu; 
- iš metalo (�skaitant tauri�j� metal� miltelius) arba 
pigmento, nusodinto ant bet kurios medžiagos pa-
grindo (32 skirsnio 6 pastaba). 

Spausdintas  Gaminiai, reprodukuoti kopijavimo aparatais, pa-
ruošti automatinio duomen� apdorojimo mašina, 
�spauduoti, fotografuoti, pagaminti fotokopijavimo 
arba termokopijavimo b�du arba spausdinti maši-
n�le (49 skirsnio 2 pastaba). 

Sportin� avalyn� Avalyn�, turinti sportin paskirt�, su pritvirtintais 
arba numatytais pritvirtinti vinimis (startuk�), kap-
liukais, užkirtikliais, s�varžomis, juostel�mis ir 
panašiomis detal�mis; 	iuožimo batai, lygum� ir 
kaln� slidin�jimo avalyn�, snieglen	i� batai, imty-
ni� batai, bokso batai ir dvira	i� sporto bateliai (64 
skirsnio 1 subpozicij� pastaba). 

Sviestas Nat�ralus sviestas, išr�g� sviestas arba atgamintas 
sviestas (šviežias, s�dytas arba karstel�js, �skai-
tant konservuot� sviest�), gautas vien tik iš pieno, 
kuriame pieno riebal� kiekis ne mažesnis kaip 80 
proc. mas�s, bet ne didesnis kaip 95 proc. mas�s, 
didžiausias saus�j� neriebalini� pieno daleli� kie-
kis 2 proc. mas�s ir didžiausias vandens kiekis 16 
proc. mas�s. � sviest� neturi b�ti prid�ta emulsikli�, 
bet gali b�ti natrio chlorido, maistini� daž�, neutra-
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lizuojan	i� drusk� ir nekenksming� pieno r�gšt� 
gaminan	i� bakterij� kult�r� (4 skirsnio 2 pasta-
bos (a) punktas). 

Šiurkš	iavilni� gy-
v�n� plaukai 

Pirmiau nenurodyt� gyv�n� plaukai, išskyrus plau-
kus ir šerius, naudojamus šepe	i� gamyboje (0502 
pozicija), bei ašutus (0511 pozicija) (51 skirsnio 1 
pastabos (c) punktas). 

Švelniavilni� gyv�-
n� plaukai 

Alpak�, lam�, vikunij�, kupranugari� (�skaitant 
vienakupri� kupranugari�), jak�, angorini�, Tibeto, 
Kašmyro arba panaši� ožk� (išskyrus paprast�sias 
ožkas), triuši� (�skaitant angorinius triušius), kiš-
ki�, bebr�, nutrij� ir ondatr� plaukai (51 skirsnio 1 
pastabos (b) punktas). 

Tankioji mediena Mediena, apdorota cheminiu arba fiziniu b�du (ku-
ris tarpusavyje surišt� sluoksnini� atveju didesnis 
už b�tin� geram surišimui pasiekti), d�l kurio padi-
d�ja medienos tankis arba kietumas, taip pat atspa-
rumas mechaniniam, cheminiam arba elektros po-
veikiui (44 skirsnis 2 pastaba). 

Taurusis metalas  Sidabras, auksas ir platina (71 skirsnio 4 pastabos 
(A) punktas). 

Tekstil�s gaminiai Tik audiniai, klasifikuojami 50–55 skirsniuose bei 
5803 ir 5806 pozicijose, pintin�s juostel�s ar virve-
l�s ir dekoratyviniai apsiuvai rietime, klasifikuoja-
mi 5808 pozicijoje, taip pat megztos arba nertos 
medžiagos, klasifikuojamos 6002–6006 pozicijose 
(59 skirsnio 1 pastaba). 

Tekstilin� sien� 
danga  

Gaminiai, susukti � ritinius, kuri� plotis ne mažes-
nis kaip 45 cm, tinkamus sien� arba lub� apdailai, 
sudaryti iš tekstilinio paviršiaus sluoksnio, pritvir-
tinto prie pagrindo arba apdoroto iš blogosios pu-
s�s (�mirkyto arba padengto taip, kad b�t� tinkami 
klijuoti) (59 skirsnio 3 pastaba). 

Traktoriai ir vilkikai Antžeminio transporto priemon�s, daugiausia pri-
taikytos kitoms antžeminio transporto priemon�ms, 
�renginiams arba kroviniams traukti arba stumti 
neatsižvelgiant � tai, ar traktoriai ir vilkikai be pa-
grindin�s j� paskirties, papildomai pritaikytos �ran-
kiams ar �taisams, s�kloms, tr�šoms arba kitoms 
prek�ms vežti (87 skirsnio 2 pastaba). 
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Vaikiškos knygel�s 
su paveiksl�liais 

Vaikiškos knygel�s, kuri� didžiausia �domyb� yra 
iliustracijos, o teksto paskirtis t�ra pagalbin� (49 
skirsnio 6 pastaba). 

Vamzdžiai, vamzde-
liai ir žarnos 

Tuš	iaviduriai produktai, pusgaminiai arba baigti 
gaminti gaminiai, paprastai naudojami dujoms arba 
skys	iams vežti, tiekti arba paskirstyti (pavyzdžiui, 
briaunuotos sodinink� žarnos, perforuoti vamz-
džiai). Ši s�voka taip pat reiškia dešreli� apvalka-
lus ir kitus savaime suplokšt�jan	ius vamzdžius. 
Ta	iau gaminiai, kuri� vidinis skerspj�vis yra ne 
apskritimo, ovalo, sta	iakampio arba taisyklingo 
daugiakampio formos, neturi b�ti laikomi vamz-
džiais, bet priskiriami profiliams (39 skirsnio 8 
pastaba).   

Vario ir alavo netau-
rieji lydiniai (bron-
zos) 

Vario ir alavo lydiniai, kuri� sud�tyje yra arba n�ra 
kit� element�. Tuomet, kai j� sud�tyje yra kit� 
element�, alavo mas� vyrauja kiekvieno kito ele-
mento mas�s atžvilgiu, išskyrus atvej�, kai alavo 
kiekis yra ne mažesnis kaip 3 proc., o cinko kiekis 
gali b�ti didesnis už alavo kiek�, ta	iau cinko turi 
b�ti mažiau kaip 10 proc. mas�s (74 skirsnio 1 
subpozicij� pastabos (b) punktas). 

Vario ir cinko ne-
taurieji lydiniai 
(žalvariai) 

Vario ir cinko lydiniai, kuri� sud�tyje yra arba n�ra 
kit� element�. Tuomet, kai j� sud�tyje yra kit� 
element�: 
- cinko mas� vyrauja kiekvieno kito elemento ma-
s�s atžvilgiu; 
- jeigu j� sud�tyje yra nikelio, jo kiekis mažesnis 
kaip 5 proc. mas�s; 
- jeigu j� sud�tyje yra alavo, jo kiekis mažesnis 
kaip 3 proc. mas�s 
(74 skirsnio 1 subpozicij� pastabos (a) punktas). 

Vario ir nikelio ne-
taurieji lydiniai 

Vario ir nikelio netaurieji lydiniai, kuri� sud�tyje 
yra arba n�ra kit� element�, ta	iau cinko kiekis 
niekuomet negali b�ti didesnis kaip 1 proc. mas�s. 
Tuomet, kai j� sud�tyje yra kit� element�, nikelio 
mas� dominuoja kiekvieno kito elemento mas�s 
atžvilgiu (74 skirsnio 1 subpozicij� pastabos (d) 
punktas). 
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Vario, nikelio ir 
cinko netaurieji ly-
diniai (naujasidab-
riai) 

Vario, nikelio ir cinko lydiniai, kuri� sud�tyje yra 
arba n�ra kit� element�. Nikelio kiekis turi b�ti ne 
mažesnis kaip 5 proc. mas�s  (74 skirsnio 1 sub-
pozicij� pastabos (c) punktas). 

Veltinys  Smaigstytinis veltinys ir medžiagos, sudarytos iš 
tekstil�s pluošt� klojinio, sutvirtinto kilpiniu dygs-
niavimu to paties klojinio pluoštais (56 skirsnio 2 
pastaba). 

Viela  73 skirsnyje viela reiškia karštai arba šaltai for-
muotus, bet kurios skerspj�vio formos produktus, 
kuri� n�  vienas skerspj�vio matmuo ne didesnis 
kaip 16 mm (73 skirsnio 2 pastaba). 

Vilna  Nat�ral�s avi� arba �riuko pluoštai (51 skirsnio 1 
pastabos (a) punktas). 

Vyno actas Actas, gautas vien tik vyno fermentacijos � act� 
b�du, kurio bendras r�gštingumas, išreikštas acto 
r�gšties kiekiu, yra ne mažesnis kaip 60 g/l (22 
skirsnio 11 papildomoji pastaba). 

Žaliavinis cukrus  Cukrus, kurio sud�tyje esan	ios sacharoz�s mas� 
sausajame produkte atitinka mažesnius kaip 99,5° 
poliarimetro rodmenis (17 skirsnio 1 subpozicij� 
pastaba). 
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2 priedas 
 

Augal�, klasifikuojam� KN 1211 pozicijoje, s�rašas 
 

Lietuviškas pavadi-
nimas 

Lotyniškas pavadini-
mas 

Naudojama augalo 
dalis 

Amerikinis šaltekšnis Rhamnus purshiana Žiev�  
Angostura Galipea officinalis Žiev�  
Araroba Andira araroba Milteliai  
Balinis ajeras Acorus calamus Šakniastiebiai  
Baltasis �emerys ir 
�ermenys 

Veratrum album ir Ve-
ratrum viride 

Šakniastiebiai 

Bolivin� balanda  Chenopodium quinoa S�klos  
Buchu  Barosma betulina Lapai  
Cascarilla  Croton eluteria Žiev�  
Citvarinis kietis Artemisia cina Žiedai  
Cube (barbasco arba 
timbo)  

Lonchocarpus nicou Žiev� ir šakniastie-
biai 

Damiana  Turnera diffusa Lapai  
Daržin� aguona Papaver somniferum Galvut�s (nesubren-

dusios, džiovintos) 
Deris (arba tuba) Derris elliptica ir Derris 

trifoliata 
Šakniastiebiai  

Didžioji varnal�ša Arctium lappa S�klos ir džiovintos 
šaknys 

Efedra  Mahuangas  Stiebai ir šakos 
Europin� liepa  Tilia europaea Žiedai ir lapai 
Gelsvasis vijoklis Convolvulus scammonia Šakniastiebiai  
Geltonasis gencijonas Gentiana lutea Šakniastiebiai  
Graikinis riešutme-
dis 

Juglans regia Lapai  

Guoba  Ulmus fulva Žiev�  
Gvajakumas  Guaiacum officinale ir 

Guaiacum sanctum 
Mediena  

Gvazdikmedis  Caryophyllus aromaticus Žiev� ir lapai 
Ilgasis pipiras Piper longum Šaknys ir požeminiai 

stiebai 
Indinis kokulas (In-
din� uoga) 

Anamirta paniculata Vaisiai  

Ipekakuana  Cephaelis ipecacuanha Šakniastiebiai  
Ipom�ja  Ipomoea orizabensis Šakniastiebiai  
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Lietuviškas pavadi-
nimas 

Lotyniškas pavadini-
mas 

Naudojama augalo 
dalis 

Ybišk�  Hibiscus abelmoschus S�klos  
Johimba  Corynanthe johimbe Žiev�  
Juodauogis šeivame-
dis  

Sambucus nigra Žiedai ir žiev� 

Juodoji drign� Hyoscyamus niger Šaknys, s�klos ir 
lapai 

Juodoji kiauliauog� Solanum nigrum  
Kalabaras  Phyostigma venenosum Pupel�s  
Kalnin� arnika Arnica montana Šakniastiebiai, stie-

bai, lapai ir žiedai 
Kalumba  Jateorhiza palmata Šakniastiebiai  
Kanadinis gelton-
šaknis (hidrastis) 

Hydrastis canadensis Šakniastiebiai  

Kar�iavaisis citrin-
medis 

Citrus aurantium Lapai ir žiedai 

Kartusis arb�zas  Citrullus colocynthis Vaisiai  
Kartusis kietis (pely-
nas) 

Artemisia absinthium Lapai ir žiedai 

Kasija  Cassia acutifalia ir Cas-
sia angustifolia 

Ankštys ir lapai 

Kelminis papartis  Dryopteris filix-mas Šakniastiebiai  
Kinmedis (chininme-
dis) 

Žiev�  

Kokainmedis Erythroxylon coca ir 
Erythroxylon truxillense 

Lapai  

Kokilana  Guarea rusbyi Žiev�  
Kubeba  Cubeba officinalis 

Miquel arba Piper Cu-
beba 

Milteliai  

Kvapioji našlait�  Viola odorata Šaknys ir džiovinti 
žiedai 

Kvapusis amendas Penumus boldus Lapai  
Kvapusis bazilikas  Ocimum basilicum Žiedai ir lapai 
Kvapusis rozmarinas  Rozmarinus officinalis Antžemin� dalis, 

žiedai ir lapai 
Lauravyšn�  Prunus laurocerasus Uogos  
Leptandra  Veronica virginica Šaknys  
Levanda  Lavandula vera Žiedai ir antžemin� 

dalis 
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Linaloj�  Bursera delpechiana Mediena  
Lobelija  Lobelia inflata Antžemin� dalis ir 

žiedai 
Mair�nas (žr. pa-
prastasis raudon�lis) 

 

Mandragora (kauke-
lis) 

Mandragora Šaknys ir šakniastie-
biai 

Mažažied� t�b� ir 
gauruotoji t�b� 

Verbascum thapsus ir 
Verbascum phlomoides 

Lapai ir žiedai 

M�lynoji kurpel� 
(akonitas) 

Aconitum napellus Šakniastiebiai ir la-
pai 

M�ta (visos r�šys) Mentha  
Miltin� arkliauog� 
(meškauog�) 

Uva ursi Lapai  

Miškin� dedešva ir 
apskritalap� dedešva 

Malva silvestris ir Malva 
rotundifolia 

Lapai ir žiedai 

Mousse de chene 
(�žuolo samana) 
(kerp�) 

Evernia furfuracea  

Musmedis  Quassia amara ir Pic-
raena excelsa 

Mediena ir žiev� 

Našlait�  Viola Žiedai  
Nuodingasis �in�ibe-
ras 

Strychnos nux-vomica S�klos  

Pa�iulis Pogostemon cablin Lapai  
Paprastasis j�rasvo-
g�nis  

Urginea maritima, Urgi-
nea scilla 

Svog�nai  

Paprastasis kietis Artemisia vulgaris Šaknys  
Paprastasis pilokar-
pas ir smulkialapis 
pilokarpas 

Pilocarpus jaborandi ir 
Pilocarpus microphyllus 

Lapai  

Paprastasis raudon�-
lis, Saldieji mair�nai 

Origanum vulgare, 
Majorana hortensis arba 
Origanum majorana 

Klasifikuojami 7 
skirsnyje 

Paprastasis saldyme-
dis 

Glycyrrhiza glabra Šakniastiebiai  

Paprastasis šaltekš-
nis 

Frangula alnus Žiev�  

Paprastasis varputis Agropyrum repens Šaknys  
Paprastoji bitkr�sl� Tanacetum vulgare Šakniastiebiai, lapai 
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mas 

Naudojama augalo 
dalis 
ir s�klos  

Paprastoji durnaro-
p� 

Datura stramonium Lapai ir s�klos 

Paprastoji kiaulpien� Tarxacum officinale Šaknys  
Paprastoji krun�  Asperula odorata Antžemin� dalis 
Paprastoji rusmen� Digitalis purpurea Lapai ir s�klos 
Paprastoji šantra Marrubium vulgare Antžemin� dalis ir 

stiebai 
Pipirm�t� (žr. m�ta)  
Rutulinis eukaliptas  Eucalyptus globulus Lapai  
S�jamoji kanap�  Cannabis sativa Antžemin� dalis 
Skaistenis Anacyclus pyrethrum 

Chrysanthemum cinera-
riaefolium 

Šakniastiebiai 
Lapai, stiebai ir žie-
dai  

Skydinis p�dlapis Podophyllum peltatum Šaknys ir šakniastie-
biai 

Slyvalapis putinas  Viburnum prunifolium Šakn� žiev� 
Smiltyninis gyslotis Plantago psyllium Antžemin� dalis ir 

s�klos 
Pulsatila  Anemone puksatilla Antžemin� dalis 
Pušis  Pinus Pumpurai  
Ratanmedis  Krameria triandra Šakniastiebiai  
Raudonuog� brien�  Bryonia dioica Šakniastiebiai  
Rož�  Rosa Žiedai  
Rudeninis v�lyvis Colchicum autumnale Gumbasvog�niai ir 

s�klos 
Rugi� skals�s  
Sabadila (Cevadilla) Schoenocaulon officinale S�klos 
Sandalo medis  Skiedros (baltos ir 

geltonos) 
Sarsaparilis  Smilax  Šakniastiebiai  
Sasafras  Sassafras officinalis Žiev�, šakniastiebiai 

ir mediena 
Senega  Polygala senega Šakniastiebiai  
Sk�tin� širdažol� Centaurium erythraea  Antžemin� dalis 
Sodinis hamamedis 
(stebuklingasis riešu-
tas) 

Hamamelis virginiana Žiev� ir lapai 

Strofantas  Strophanthus kombe S�klos  
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Svarainis  Chaenomeles S�klos  
Šv. Ignoto pupel�s Strychonos ignatii  
Tonkinin�s (tonka) 
pupel�s  

Dipterix odorata Pupel�s  

Trilapis puplaiškis Menyanthes trifolianta Lapai  
Vaistin� agurkl� Borago officinalis Stiebai ir žiedai 
Vaistin� alpinija 
(kalganas) 

Alpinia officinarum Šakniavaisiai  

Vaistin� melisa Melissa officinalis Lapai, žiedai ir vir-
š�n�l�s 

Vaistin� ramun�l�, 
darželinis bobramu-
nis 

Matricaria chamomilla, 
Anthemis nobilis 

Žiedai  

Vaistin� svilarož�  Althaea officinalis Žiedai, lapai ir šak-
niastiebiai 

Vaistin� šunvyšn� Atropa belladonna Antžemin� dalis, 
šakniastiebiai, uogos 
lapai ir žiedai 

Vaistin� šventgaršv� Archangelica officinalis Šakniastiebiai ir s�k-
los 

Vaistin� tauk� Symphytum officinale Šakniastiebiai  
Vaistin� veronika Veronica officinalis Lapai  
Vaistin� žvirbliar�t�  Fumaria officinalis Lapai ir žiedai 
Vaistinis isopas (juo-
zažol�)  

Hyssopus offinalis Žiedai ir lapai 

Vaistinis konduran-
gas 

Marsdenia condurango Žiev�  

Vaistinis rabarbaras  Rheum officinale Šaknys  
Vaistinis sukutis Ipomoea purga Šakniastiebiai  
Vaistinis šalavijas Salvia officinalis Lapai ir žiedai 
Vaistinis valerijonas Valeriana officinalis Lapai ir žiedai 
Verbena  Verbena Lapai ir virš�n�l�s  
Vilkdalgis  Iris germanica, Iris pa-

llida ir Iris florentina  
Šakniastiebiai  

Vyšnia  Cerasus Stiebai  
Žalioji r�ta Ruta graveolens Lapai  
Ženšenis ir kininis 
ženšenis  

Panax quinquefolium ir 
Panax ginseng 

Šakniastiebiai  
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3 priedas 
 

Brangakmeni� ir pusbrangi� akmen�, klasifikuojam� 71 skirsnyje,  
s�rašas 

 
Mineralas Komercinis pavadinimas 

Ambligonitas Ambligonitas 
Montebrazitas 

Amfibolai (grup�) 
Aktinolitas 
Tremolitas 
Rodonitas 

Aktinolitas, Nefritas 
Tremolitas 
Rodonitas 
 

Andal�zitas Andal�zitas 
Chiastolitas 

Apatitas  Apatitas (vis� spalv�) 
Aragonitas Aragonitas, Amolitas 
Aksinitas Aksinitas 
Az�ritas Az�ritas (	esilitas) 

Az�ritas-Malachitas 
Benitoitas Benitoitas 
Berilas Smaragdas 

Akvamarinas 
Bespalvis berilas-gošenitas 
Geltonas berilas 
Rausvas berilas-morganitas 
Heliodoras 
Auksinis berilas 
Žalias berilas 
Raudonas berilas, biksbitas 

Berilonitas Berilonitas 
Brazilianitas Brazilianitas 
Kalcitas Kalcitas 
Kasiteritas Kasiteritas 
Cerusitas Cerusitas 
Chrizoberilas Chrizoberilas 

Chrizoberilas „kat�s akis“ 
Aleksandritas 
Aleksandritas „kat�s akis“ 

Chrizokola Chrizokola 
Kordieritas Kordieritas 

Jolitas 
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Mineralas Komercinis pavadinimas 
Korundas Rubinas 

Žvaidžd�tasis rubinas 
Safyras 
Žvaigžd�tasis safyras 
Safyras „kat�s akis“ 
Safyras ar korundas su spalviniu api-
br�žimu 
Padparadšachas (oranžinis) 
Juodas žvaigžd�tasis safyras  ir t. t. 

Danburitas Danburitas 
Datolitas Datolitas 
Diasporas Diasporas 
Dumortieritas Dumortieritas 
Epidotas Epidotas 
Euklazas Euklazas 
Lauko špatas (grup�) 
   Albitas 
 
   Labradoritas 
   Mikroklinas 
   Oligoklazas 
 
   Ortoklazas 

 
Albitas 
Mausitsitas/Nefritas-albitas 
Labradoritas, Spektrolitas 
Amazonitas, Mikroklinas 
Avanti�rinas lauko špatas 
Saul�s akmuo 
Ortoklazas (geltonas) 
M�nulio akmuo 

Fluoritas (Fluoro špatas) Fluoritas (Fluoro špatas) 
Granatas (grup�) 
   Almandinas 
 
   Andraditas 
 
 
   Grosularas 
 
 
 
   Piropas 
   Špesartitas 

 
Granatas, Almandinas 
Granatas, Rodolitas 
Granatas, Andraditas 
Granatas, Demantoidas 
Granatas, Melanitas 
Granatas, Grosularas (�vairi� spalv�) 
Granatas, Grosularas chromas 
Tsavolitas 
Granatas, Hesonitas 
Granatas, Piropas 
Granatas, Špesartitas 

Hematitas Hematitas 
Idokrazas Idokrazas 

Vezuvianitas 
Kalifornitas 
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Mineralas Komercinis pavadinimas 
Gipsas Gipsas, Alebastras 
Kornerupinas Kornerupinas 
Kianitas Kianitas 
Lazuritas Lazuritas 

Lapis-lazuli 
Lapis 

Lazulitas Lazulitas 
Malachitas Malachitas 
Markazitas Markazitas 
Obsidianas (vulkaninis stiklas) Obsidianas  
Olivinas Peridotas 
Opalas Opalas, Juodas opalas 

Uolinis opalas 
Ugninis opalas 
Opalas „arlekinas“ 
Samaninis opalas, Prazinis opalas 
Motinin�s paderm�s opalas 
Vandens opalas 
Medžio opalas 

Prenitas Prenitas 
Piritai Piritai (makrazitas) 
Pirofilitas Pirofilitas 
Piroksenas (grup�) 
   Diopsidas 
 
   Enstatitas-hiperstenas 

 
Diopsidas 
Žvaigždinis diopsidas 
Enstatitas-hiperstenas 

Žadeitas Žadeitas, Nefritas 
Chloromelanitas 

Spodumenas Spodumenas (vis� spalv�) 
Kuncitas 
Hidenitas 

Kvarcas Agatas (�vairi� spalv�) 
Ugninis agatas 
Oniksas 
Sardoniksas 
Ametistas 
Avantiurinas kvarcas 
Avantiurinas 
Žydrasis kvarcas 
Chalcedonas 
Chrizoprazas 
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Mineralas Komercinis pavadinimas 
Citrinas, geltonas kvarcas 
Serdolikas (kornelianas) 
Žalias kvarcas, Praziolitas 
Heliotropas, kraujo akmuo 
Jaspis 
Daugiaspalvis jaspis 
Sferinis jaspis 
Sileksas (titnagžemis) 
Morionas, Karngormas 
Samaninis agatas 
Dendritiškas agatas 
Juostuotas agatas 
Prazas 
Kvarcas „kat�s akis“ 
Kvarcas „sakalo akis“ 
Kvarcas „tigro akis“ 
Kaln� krištolas, kvarcas 
Rausvasis kvarcas 
D�minis kvarcas 
Violetinis kvarcas 

Rodochrozitas Rodochrozitas 
Skapolitas Skapolitas 
Serpentinas Serpentinas 

Bovenitas 
Viljiamsitas 

Sinhalitas Sinhalitas 
Sodolitas Sodolitas 
Smitsonitas Smitsonitas, Bonamitas 
Spaleritas Spaleritas 
Špinelis Špinelis (vis� spalv�) 

Pleonastas juodas špinelis 
Talkas Steatitas, muilo akmuo 
Spenas (titanitas) Spenas 
Topazas Topazas (vis� spalv�) 
Turmalinas Turmalinas (vis� spalv�) 

Anchroitas 
Dravitas 
Indigolitas 
Rubelitas 
Turmalinas „kat�s akis“ 

Tugtupitas Tugtupitas  
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Mineralas Komercinis pavadinimas 
Turkis Turkis 
Variscitas Variscitas 
Verditas Verditas 
Vezuvianitas  
Cirkonas Cirkonas (vis� spalv�) 
Zoizitas Tanzanitas 

Tulitas 
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Šis leidinys – tai leidinio „Tarifinis preki� klasifikavimas“ pirmosios dalies „Bendrieji 

klasifikavimo principai“ tsinys. Antroje dalyje pateikta išsami Kombinuotosios nomenklat�ros 
skirsni� apžvalga, paaiškinta, kokios prek�s jiems priskiriamos, parodyta, kaip kai kurie min�tos 
nomenklat�ros skirsniai susij tarpusavyje, atkreiptas d�mesys � didel reikšm preki� 
klasifikavimui turin	ias skirsni� pastabas bei išimtis iš atitinkam� skirsni�, aptarti kai kurie 
sud�tingesni preki� klasifikavimo atvejai ir Europos Komisijos reglamentai „D�l tam tikr� 
preki� klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklat�roje“. Leidinyje taip pat pateikta klasifikuojant 
prekes pla	iai naudojam� Suderintos sistemos paaiškinim�, kuriuos leidžia ir reguliariai 
atnaujina Pasaulio muitini� organizacija, rezium� ir kai kuri� Kombinuotojoje nomenklat�roje 
vartojam� s�vok� ab�c�lin� rodykl� (s�vadas). 

Knygoje siekta susisteminti ir pristatyti skaitytojams išsamesn informacij�, kuri gal�t� 
b�ti naudinga tiek mokantis klasifikuoti prekes, tiek ir praktiškai jas klasifikuojant, kai to reikia 
pildant muitin�s deklaracijas, ieškant informacijos apie preki� apmokestinim� muitais ir kitais 
mokes	iais, joms taikomus importo ir eksporto draudimus bei apribojimus, nagrin�jant 
tarptautin�s prekybos statistikos duomenis. 
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