MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/NEPRISKIRIAMOS
STATYBOS DARBAMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2 STR. 15 DALĮ,
SĄRAŠAS (SUDARYTA PAGAL AM INDIVIDUALIUS ATSAKYMUS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS,
atnaujinta 2016-01-14 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-844):

IV sąrašas
TAIP
1. Šaldymo įrangos, priskirtinos statinio
inžinerinei sistemai (pvz., stacionaraus
oro kondicionieriaus), montavimas,
garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
(kai atliekami remonto darbai);
2. Elektros tinklų (žemos ir vidutinės
įtampos) darbai (JEI DARBAI NUMATYTI
STATINIO STATYBOS ĮGYVENDINIMUI
PARENGTAME STATINIO PROJEKTE IR
ATLIEKAMI KARTU SU STATYBOS
DARBAIS);
3. Stumdomų vartų montavimo darbai,
tvoros pamatų betonavimo darbai (jei
tvoros aukštis yra > 1 metrui);
4. Naujų šoninių stulpų betonavimas (jei
bus naudojami stumdomų vartų
sumontavimui (pastatymui) ir stulpų
aukštis yra > 1 metrui);
5. Naujų šoninių stulpų betonavimas (jei
bus tvoros dalis ir stulpų aukštis yra > 1
metrui);
6. Sumontuotuose maišytuvuose,
plautuvėse, pisuaruose ir pan.
elektronikos keitimo darbai;
7. Statinio apsaugos sistemos remonto
darbai;
8. Statinio apsaugos sistemos
modernizacijos darbai;
9. Cecho viduje ir dalinai išorėje
montuojamų įrenginių (oro resiverio,
deratoriaus, nitrozinių dujų aušintuvo)
sumontavimas, jų antikorozinis
dažymas;
10. Amoniako cecho seno nuskaidrintuvo
antikorozinis remontas;
11. Aušintuvės, registruotos kaip
nekilnojamasis turtas, antikorozinio
dažymo darbai;
12. Termoalyvos vamzdyno montavimo
darbai;
13. Nekilnojamojo turto kadastre
įregistruotų naftos produktų rezervuarų
liukų remonto ir dažymo darbai;
14. Elektros darbai degalinės operatorinėje
dėl įrangos perkėlimo į laikiną prekybos
vietą;
15. Degalinės operatorinės durų remonto

NE
68. Pramoninės šaldymo įrangos parinkimas,
projektavimas, pateikimas, šaldymo
įrangos garantinis ir pogarantinis
aptarnavimas (kai atliekami tik
priežiūros darbai), prekyba šaldymo
įranga, šaldymo agentais, atsarginėmis
dalimis, kompresorių stočių gamyba;
69. Šaldymo įrangos, nepriskirtinos statinio
inžinerinei sistemai (pvz., buitinis
šaldytuvas), montavimas, remontas;
70. Hidraulinių cilindrų remontas,
automobilių ir sunkvežimių
automobilinių hidraulinių žarnų
gamybos darbai;
71. Apsaugos sistemos akumuliatoriaus
pakeitimas;
72. Apsaugos sistemos programavimo
darbai;
73. Nenutrūkstamo elektros maitinimo
šaltinio techninės priežiūros darbai,
nenutrūkstamo elektros maitinimo
šaltinio remonto darbai, dyzelinio
elektros generatoriaus profilaktinės
priežiūros darbai;
74. Naftos produktų siurblinėje atliekamas
siurblio remontas;
75. Degalinės OPT terminalo (išorinė pinigų
priėmimo kasa) maitinimo ir šildymo
elektros laidų prijungimo darbai;
76. Degalinės elektros skydelių,
technologinės įrangos atnaujinimo
darbai;
77. Degalinės kolonėlės remontas;
78. Degalinės kolonėlės sumontavimo ir
pajungimo darbai;
79. Degalinės lauko apšvietimo ir atramos
sumontavimo darbai;
80. Degalinės dujų modulių vamzdyno
remonto darbai;
81. Degalinės OPT kasos terminalo
demontavimo darbai, terminalo skylės
uždengimas po demontavimo;
82. Automobilių plovyklos įrangos
montavimas ir derinimas esamame
pastate, kurio statyba yra užbaigta;
83. Prožektorių su lempomis montavimas,
tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant

darbai;
16. Degalinėje esančios automobilių
plovyklos pastato antikorozinio dažymo
darbai;
17. Degalinės operatorinės: elektros
skydelio, kabelių, technologinės
įrangos, elektrinės dalies rekonstravimo
darbai (elektros skydo montažo darbai,
kabelių tempimo darbai, vidaus įrangos
perjungimas iš vieno elektros skydą į
kitą skydą);
18. Degalinės operatorinės ryšio spintos
komutatoriaus keitimo darbai;
19. Pralaidos po geležinkeliu rekonstravimo
darbai;
20. Automobilių plovyklos statinio statyba,
automobilių plovyklos įrangos
montavimo ir derinimo darbai (JEI KAIP
STATINIO PROJEKTO DALIS KARTU SU
STATYBOS DARBAIS);
21. Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis
montavimas, kabinant normalios
aplinkos patalpose;
22. Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų
angose;
23. Šildymo kabelio montavimas grindyse,
naudojant montavimo juostas;
24. Šildymo kabelio stogo latakuose ir
nutekėjimo vamzdžiuose montavimas
nuo stogo;
25. Šildymo kabelių sistemos grindų laidinio
sensoriaus montavimas;
26. Skambučio montavimas, kai mygtukas
tvirtinamas prie sienos;
27. Aliarmo sirenos, blykstės ar skambučio
montavimas patalpos viduje;
28. Pastatų žaibosaugos įžemiklių,
surenkamų iš atskirų grandžių,
įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte;
29. Žaibo gaudyklės (priėmiklio)
montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijų, dirbant ant stogo
(įskaitant šlaitinį);
30. Pramoninių dūmtraukių žaibolaidžių
įrengimas;
31. Langų montavimas, išmontavimas;
32. Signalizacijos remonto darbai – optinio
dujų jutiklio pakeitimas;
33. Vėdinimo sistemos ortakių montavimo
darbai;
34. Automobilių plovyklos įrangos
montavimas (JEI KARTU SU
AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS KAIP
STATINIO STATYBA, KARTU SU

žemės;
84. Prožektorių su lempomis montavimas
ant metalinių stiebų;
85. Šildymo prietaisų patikrinimas, juos
sureguliuojant;
86. Įrenginių transportavimas nuo objekto
sandėlio iki pastatymo vietos;
87. Kabelio izoliacijos varžos matavimas;
88. Įžemiklio varžos matavimas srovės
sklidimui;
89. Įžeminimo kontūro varžos matavimas;
90. Pereinamojo slopinimo 100x2 talpos
kabeliuose matavimas;
91. Iki 1 kV vienfazio statinio
kondensatoriaus talpumo matavimas;
92. Sumontuotame stiprinimo ruože
izoliacijos varžos matavimas (10x4
gyslų);
93. Komutacinių aparatų greitaeigiškumo
nustatymas (matavimas);
94. Elektros mašinos izoliacijos
netiesiškumo koeficiento nustatymas
(matavimas);
95. Srovės nuotėkio pramušimo įtampos
iškroviklyje arba srovės nuotėkio
įtampos ribotuve matavimas;
96. Mašinų ir aparatų apvijų izoliacijos
varžos matavimas megometru;
97. Transformatoriaus induktyvumo
matavimas;
98. Stiklo (ne lango) apklijavimas apsaugine
plėvele;
99. Signalizacijos arba priešgaisrinės
sistemos periodinis techninis
aptarnavimas, jei atliekami tik
priežiūros darbai;
100.
Priešgaisrinės sistemos užpildymas
(pvz., vandeniu, dujomis, putomis,
kitomis cheminėmis medžiagomis);
101.
Kėlimo įrangos (tiltinių kranų,
gembinių kranų, žirklinių keltuvų,
lyninių keltuvų) montavimas ir
priežiūros darbai;
102.
Elektros įrenginių prijungimas prie
elektros tinklų;
103.
Patalpų ozonavimas;
104.
Automobilių plovyklos įrangos
montavimas esamame pastate, kurio
statyba yra užbaigta;
105.
Elektrofizikiniai matavimai,
saugiklių kalibravimas, grandinės
patikrų darbai, izoliacijos gedimų
šalinimas;
106.
Valymo darbai (JEI ATLIEKAMI

STATYBOS DARBAIS);
35. Statinio elektros inžinerinės sistemos
elementų demontavimas, šalinant
gedimus, kai elektros inžinerinės
sistemos elementai remontuojami ar
keičiami naujais;
36. Valymo darbai (JEI DARBAI NUMATYTI
STATINIO STATYBOS PROJEKTE, KARTU
SU STATYBOS DARBAIS);
37. Trinkelių dangos įrengimas;
38. Namo pamatų šiltinimas, betoninių
konstrukcijų ardymas;
39. Pastato vidaus šildymo sistemų
vamzdynų ir šildymo prietaisų
remontas;
40. Akmens klojimas (JEI DARBAI NUMATYTI
STATINIO STATYBOS PROJEKTE, KARTU
SU STATYBOS DARBAIS);
41. Svarstyklių pamato betonavimas (JEI
PAMATAS STATINYS);
42. Akustinės pertvaros montavimas
statinyje;
43. Vandens kokybės gerinimo įrangos(
minkštinimo, nugeležinimo filtrai,
atbulinės osmozės įranga) montavimo ir
remonto darbai;
44. Dušo kabinos įrengimo, dušo kabinos
keitimo, vonios montavimo (ir su jos
apklijavimu plytelėmis), klozeto
montavimo (tiek su išoriniu vandens
bakeliu, tiek ir su potinkine sistema),
praustuvo montavimo darbai;
45. Stacionarių elektros generatorių
montavimas (JEI GENERATORIAI
PRISKIRTINI STATINIO ELEKTROS
INŽINERINEI SISTEMAI);
46. Įvairių užtvarų (tvorų, aptvarų,
diendaržių, voljerų) įrengimas (KAI
UŽTVAROS AUKŠTIS DIDESNIS NEI 1 M);
47. Vidinės stiklinės pertvaros montavimas
jau pastatytame statinyje;
48. Balkono stiklinimo remontas (pvz.,
keičiami stiklinimo judėjimo ratukai);
49. Įstiklinto balkono stiklo keitimas;
50. Plastikinių langų stiklo paketo keitimas;
51. Plastikinių langų furnitūros remontas;
52. Plastikinių langų furnitūros reguliavimas
(JEI KARTU SU LANGŲ MONTAVIMU AR
REMONTU);
53. TRINKELIŲ dangos klojimas ir pagrindo
(juodžemio išlyginimas, grunto
frezavimas, šulinių linkių montavimas)
darbai;
54. Grūdų sandėliavimo, džiovinimo įrangos

ESAMAME PASTATE, KURIO STATYBA YRA
UŽBAIGTA);
107.
Akmens apdirbimo darbai;
108.
10 kV ir 1 kV elektros tinklų
iškėlimo darbai;
109.
Kondicionieriaus gedimo
nustatymas, kondicionieriaus šaldymo
sistemos slėgio patikrinimas,
kondicionieriaus siurbliuko keitimas;
110.
Vėdinimo kameros klaidų
šalinimas;
111.
Inžinerinės sistemos cheminis
praplovimas;
112.
Sklypo sutvarkymo darbai (KAI
DARBAI VYKDOMI OBJEKTE, KURIS
NEPRISKIRTINAS STATINIAMS);
113.
Mobilaus elektros generatoriaus
montavimas, priežiūra ir remontas;
114.
Serverinių ir rezervinio maitinimo
sistemų monitoringas;
115.
Stacionarių elektros generatorių
remontas ir priežiūra;
116.
Technologinių įrengimų
montavimo darbai;
117.
Paminklo pastatymas, paminklinės
lentelės tvirtinimas prie pastato;
118.
Elektros ūkio priežiūros darbai;
119.
Avarinis durų, automobilių, seifų
atrakinimas;
120.
Kompiuterizuota raktų gamyba
pagal rakto pavyzdį arba kodą,
automobilių raktų su imobilizatoriumi
gamyba ir programavimas, karališkojo
rakto sistemos surinkimas ir techninis
aptarnavimas;
121.
Seifų restauravimas, remontas,
pristatymas ir techninė priežiūra;
122.
Spynų perkodavimas ir techninis
aptarnavimas, spynos surinkimas
(perkodavimas) pagal naują raktų
komplektą ir techninis aptarnavimas,
spynos surinkimas (perkodavimas) pagal
seną raktą ir techninis aptarnavimas;
123.
Laiptinių durų spynų, pritraukėjų,
telefonspynių techninis aptarnavimas,
magnetinių raktų, pakabukų ir kortelių
programavimas, automobilių
signalizacijų pastatymas ir avarinis
išjungimas, automobilių apsaugos
sistemų įrengimas ir aptarnavimas,
patalpų apsaugos sistemų aptarnavimas;
124.
Peilių, žirklių ir instrumentų
galandimas;
125.
Susukamų tinklelių nuo vabzdžių

montavimo darbai (JEI GRŪDŲ
SAUGOJIMO BOKŠTAS, DŽIOVYKLA
LAIKOMI STATINIAIS, NEKILNOJAMAISIAIS
DAIKTAIS);
55. Langų sandarinimo darbai;
56. Spynų statinio duryse pastatymas,
keitimas, remontas, laiptinių durų
spynų, pritraukėjų, telefonspynių
pastatymas;
57. Garažo (statinio) vartų segmentų
montavimas, automatizavimas,
išmontavimas;
58. Aukštos įtampos kabelių tiesimas,
nuolatinės srovės keitiklių stoties (+/300 kV, 700MV), nuolatinės srovės
keitiklių stoties su 400 kV skirstykla
statyba;
59. Centrinės dulkių siurblio sistemos
montavimas statinyje;
60. Lempų paleidimo reguliavimo įtaiso
pakeitimas (JEI ĮTAISAS YRA STATINIO
ELEKTROS INŽINERINĖS SISTEMOS
DALIS);
61. Tvoros sekcijų, stulpų keitimas, jų
privirinimas (JEI TVOROS AUKŠTIS
DIDESNIS NEI 1 M);
62. Kelio šlaitų apželdinimo darbai (pvz.,
šlaitai tvirtinami apželdinant žole) (JEI
DARBAI NUMATYTI STATINIO STATYBOS
PROJEKTE IR ATLIEKAMI KARTU SU
STATYBOS DARBAIS);
63. Butuose suvartotos šilumos apskaitos
sistemos įrengimas;
64. Berėmio stiklo ir (ar) metalo
konstrukcijų (pvz., langų, durų,
pertvarų ir kt.) montavimas statinyje;
65. Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas,
greičio matuoklių įrengimas;
66. Kelio, šaligatvio dangos lovio įrengimas;
67. Nekilnojamojo turto kadastre
įregistruotų naftos produktų rezervuarų
apsaugos nuo persipildymo sistemos
sumontavimo darbai;

tvirtinimas prie durų ar langų staktų;
126.
Vartų, žaliuzių ar roletų
mechanizmų remontas;
127.
Autoplovyklos ir kitų pagal
prigimtį kilnojamų įrenginių
instaliavimas (montavimas);
128.
Grindų vaškavimas;
129.
Pastato langų valymas;
130.
Įvairių išorinių reklaminių užrašų
montavimas, jų elektros instaliacija
pastato išorėje;
131.
Modulinių pertvarų gamyba;
132.
Vaizdo kameros reguliavimas,
valymas;
133.
Programavimo, derinimo darbai;
134.
Vaizdo apsaugos nuotolinis
stebėjimas;
135.
Vaizdo monitorinės tvarkymas;
136.
Valdomos kameros valymas,
valdomos kameros pultelio pakeitimas,
programavimas, remontas;

