MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/NEPRISKIRIAMOS STATYBOS
DARBAMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2 STR. 15 DALĮ, SĄRAŠAS (SUDARYTA
PAGAL AM INDIVIDUALIUS ATSAKYMUS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, atnaujinta pagal VMI prie FM raštus
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V sąrašas
TAIP
NE
1. Drenažo įrengimas, grunto kasimas,
54. Elektroninės klientų srautų valdymo
grunto užpylimas, sklypo lyginimas
sistemos instaliavimas, aptarnavimas pagal
pastatyto/ remontuojamo/
sutartį, aptarnavimas be sutarties, remontas;
griaunamo/ renovuojamo namo;
55. Pašto dėžutės montavimo darbai
2. Elektros sistemų remontas (nuo namo
(nukabinama sena pašto dėžutė ir
paskirstymo dėžės);
pakabinama nauja);
3. Elektros sistemų remontas (nuo
56. Medžių pjovimas, genėjimas,
įvadinės spintos iki namo paskirstymo
sklypų valymas pastatyto/
dėžės);
remontuojamo/ griaunamo/
4. Šilumos bei karšto vandens tiekimo
renovuojamo namo;
sistemų remontas;
57. Įrenginių prijungimas
5. Ortakių remontas;
(generatorius, UPS,
6. Orapūtės remonto darbai;
kondicionierius, saulės baterija,
7. Kamuolių gaudyklių įrengimas stadione
kiti įvairūs įrenginiai);
(į žemę įbetonuojami metaliniai
58. Darbo stalų surinkimas;
stulpai su ant trosų pakabintu virviniu
59. Duomenų surinkimo ir perdavimo
tinklu) (JEI KAMUOLIŲ GAUDYKLĖ
sistemos remonto darbai;
ATITINKA STATINIO APIBRĖŽIMĄ);
60. Poveikio požeminiam vandeniui
8. Dujų technologinio vamzdyno (juo teka
monitoringas ir užteršimo valymo
dujos) remonto darbai (galioja iki
geologinė priežiūra;
2017-04-30);
61. Naujos autocisternų pakrovimo
9. Naftos produktų rezervuarų šachtų
salelės apskaitos sistemos
remontas degalinėje (JEI NAFTOS
prijungimo prie kompiuterinės
PRODUKTŲ REZERVUARAS LAIKOMAS
valdymo sistemos darbai;
STATINIU);
62. Įrenginių montavimas naftos
10. Naftos produktų technologinių
produktų bazės (kuro bazės)
vamzdynų jungiančių liniją
technologinėje schemoje;
montavimas, šių vamzdynų dažymo
63. Ledo arenos atitvarų (ne sienų)
darbai, automatizavimo darbai;
įrengimas, remontas;
11. Naujo elektros skirstomojo skydo
64. Ledo dažymas (baltai);
montavimas (JEI SKIRSTOMASIS SKYDAS
65. Ledo aikštelės kampų
YRA PASTATO ELEKTROS INŽINERINIO
nufrezavimas, ledo išlyginimas;
TINKLO DALIS);
66. Atviros automobilių stovėjimo
12. Ledo arenos šaldymo įrangos (kaip
aikštelės parkavimo įrangos
pastato technologinės inžinerinės
montavimas ir programinės įrangos
sistemos) remontas;
diegimo darbai;
13. Švieslentės (kaip pastato
67. Monitoringo sistemos
technologinės inžinerinės sistemos)
programavimas, integruojant ją į
remontas;
esamą SCADA sistemą;
14. Naftos produktų ir dumblo daviklių
68. Vandens gręžinių įrengimas;
montavimas gaudyklėse;
69. Vandens tiekimo sistemos
15. Stulpų statymas; išorinių siųstuvų
(giluminio siurblio gręžinyje
montavimas ant stulpų;
montavimas, pajungimas į
16. Vandens gręžinio pajungimas į
hidroforą su vandentiekio ir
vandentiekio tinklą;
elektros linijomis);

17. Geoterminių zondų, šilumos siurblio
įrengimas, šildymo radiatoriaus
įrengimas;
18. Inžinerinių tinklų nenaudojamose
patalpose konservavimo darbai;
19. Spinklerinės sistemos automobilių
stovėjimo aikštelėje permontavimas;
20. Šildymo vamzdyno, gaisro gesinimo
vamzdyno ir šilumos punkto paruošimo
šildymo sezonui darbai (ventilių,
redukcijos, žarnų, aklių pakeitimas);
21. Šildymo sistemos radiatoriaus remonto
(kaip statinio šildymo inžinerinė
sistema) darbai;
22. Durų atmušėjo montavimas;
23. Oro užuolaidos sistemos vamzdyno
remonto darbai;
24. Stogo langų montavimas įrengiant
angas;
25. Stogo šiltinimas apskardinant kraštus;
26. Garų surinkėjo montavimas (JEI
ATLIEKAMI STATINYJE KAIP STATINIO
INŽINERINĖS SISTEMOS DALIS);
27. Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro
vamzdynų iš plastikinių vamzdžių
tiesimas, tvirtinimas prie konstrukcijų,
kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm
daugiau 32 iki 63;
28. Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų,
kurių d iki 50 mm prijungimas;
29. Plastikinių kanalizacijos vamzdžių,
kurių d 50-100 mm tiesimas;
30. Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų
trapų montavimas, kai trapo
skersmuo, mm 50;
31. Gamybinių patalpų grindų dangos
ženklinimo darbai;
32. Elektros apskaitos spintos montavimas,
kabelinių linijų tiesimas,
transformatorių keitimas, laidų
keitimas, automatinių jungiklių
montavimas, kirtiklių – saugiklių blokų
montavimas (JEI ATLIEKAMI STATINYJE
KAIP STATINIO ELEKTROS INŽINERINĖS
SISTEMOS DALIS);
33. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos prietaiso sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių
dujų apskaitos prietaisų spintelės
įrengimas (galioja iki 2017-04-30);
34. Statinio dujų inžinerinių sistemų
paleidimo derinimo darbai (prijungiant

70. Technikos (ekskavatoriaus, krano ir
kt.) nuomos paslaugos;
71. Prekyba šilumos siurbliais ir vidaus
šildymo sistemomis;
72. Vėdinimo sistemos variklio
kontrolerio (dažnio keitiklio)
keitimas;
73. Stogo tvarkymas, augalų šalinimas
nuo stogo dangos, augalų šalinimas
takuose, praėjimuose ir
teritorijoje;
74. Durų reguliavimo darbai;
75. Elektros apskaitos prietaisų spintų,
skirstomųjų skydelių, stulpinių
pastočių montavimo darbai (žema
ir vidutinė įtampa) (JEI TAI NE
STATINIO ELEKTROS INŽINERINĖ
SISTEMA);
76. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
plombos nuėmimas/
užplombavimas;
77. Šviesolaidinės kabelinės linijos
(inžinerinio ryšio tinklo) darbai;
78. Filtro dulkių nutraukimo nuo
staklių sistemoje pakeitimo darbai;
79. Telefoninės stoties techninės
priežiūros ir aptarnavimo darbai;
80. Telefoninės stoties skaitmeninės
plokštės arba kietojo disko
keitimas ir programavimo darbai;
81. Telefono aparato, kuris yra
telefoninės stoties dalis, remontas;
82. Telefoninės stoties įrangos
atnaujinimo darbai, telefoninės
stoties programinės įrangos
atnaujinimo darbai;
83. Komunikacinių panelių keitimas;
84. Vandeninių oro šildytuvų iki 60 kW
demontavimas, išvalymas,
sumontavimas, gaubtų pakeitimas;
85. Vamzdynų iki DN63 paviršiaus
valymas;
86. Aktų salei skirtų baldų
pagaminimas ir sumontavimas;
87. Bėgių (KAIP NE STATINIO)
suvirinimas;
88. Automobilinių svarstyklių įrangos
pastatymas ant kliento paruoštų
pamatų ir jų prijungimas prie
pirkėjo pravestų elektros srovės
kalbelių ir rozečių;
89. Esamo vandens filtro nuėmimas
(nepriklausomai nuo filtro
išmontavimo būdo),

vartotoją prie dujų skirstymo
sistemos);
35. Dulkių nutraukimo nuo staklių sistemos
sumontavimas statinyje;
36. Telefono tinklo senos rozetės
remontas;
37. Telefoninio arba kompiuterinio tinklo
praplėtimo darbai;
38. Vamzdžių paklojimas iki namo pamatų;
vamzdžių paklojimas vandens trasai į
namo vidų ir išsiplėtimo bako
sumontavimas namo viduje; vandens
trasos įrengimas nuo artezinio šulinio
iki namo pamatų;
39. Vamzdynų iki DN63 antikorozinis
paruošimas, gruntavimas, dažymas;
40. Radiatorinės šildymo sistemos
demontavimas, sumontavimas;
41. Šildymo sistemos užpresavimas,
paleidimo – derinimo darbai;
42. Grūdų elevatoriaus automatinės
valdymo sistemos išplėtimo ar
modernizavimo darbai; produktų talpų
montavimo darbai gamykloje;
produkto talpų paleidimo – derinimo
darbai gamykloje; gamybinio proceso
valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas (JEI KAIP STATINIO
PROJEKTO DALIS KARTU SU STATINIO
STATYBA);
43. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais dujotiekiui įrengimas
betranšėju būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas
(galioja iki 2017-04-30);
44. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais šiluminėms trasoms
įrengimas betranšėju būdu (be žemės
darbų, tik vamzdžio (kaip dėklo)
prakalimas;
45. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais elektros (išskyrus žemos
ir vidutinės įtampos) kabeliams
įrengimas betranšėju būdu (be žemės
darbų, tik vamzdžio (kaip dėklo)
prakalimas;
46. Vamzdynų renovacija betranšėju būdu
(į seną vamzdį įtraukiant naują);
47. Vamzdynų rekonstrukcija (kasant ir
pakeičiant seną vamzdį nauju);
48. Darbai, susiję su apžvalginių takų
įrengimu parke (JEI TAKŲ UŽIMAMAS
PLOTAS YRA DIDESNIS KAIP 10 M2);

suremontavimas (nepriklausomai
nuo keičiamos detalės kainos ir
modelio) ir to paties filtro
sumontavimas (nepriklausomai nuo
filtro sumontavimo būdo);
90. Vandens slėgio pakėlimo sistemos
(laikinos) prijungimas;
91. Vandens filtro užpildo keitimas
(nepriklausomai nuo filtro
sumontavimo/ išmontavimo būdo),
vandens filtro profilaktika,
techninis aptarnavimas
(nepriklausomai nuo filtro
sumontavimo/ išmontavimo būdo);
92. Naujo vandens filtro sumontavimas
(nepriklausomai nuo sumontavimo/
išmontavimo būdo), vandens slėgio
pakėlimo sistemos (stacionarios)
prijungimas (KAI DARBAI ATLIEKAMI
PRIPAŽINTAME TINKAMU NAUDOTI
AR UŽBAIGTAME STATYTI
VANDENTIEKIO INŽINERINIAME
TINKLE AR VANDENTIEKIO
INŽINERINĖJE SISTEMOJE);
95. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos
prietaiso
sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių dujų
apskaitos prietaisų spintelės įrengimas, jei
tai yra žemo ar vidutinio slėgio gamtinių
dujų dujotiekio (lauko inžinerinio tinklo)
dalis;
96. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais
dujotiekiui
įrengimas
betranšėjiniu būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas, jei šis
vamzdis bus naudojamas žemo ir vidutinio
slėgio dujotiekiui įrengti.

49. Pokraninio kelio (KAIP INŽINERINIO
STATINIO) bėgių suvirinimas;
50. Priešgaisrinių fasadinių kopėčių ir
apsauginių stogo tvorelių montavimo
darbai;
51. HDMI kabelio tempimas pastato viduje;
52. Vakuuminio pašto sistemos
instaliavimas, aptarnavimas pagal
sutartį, aptarnavimas be sutarties,
remontas;
53. Naujo vandens filtro sumontavimas
(nepriklausomai nuo sumontavimo/
išmontavimo būdo), vandens slėgio
pakėlimo sistemos (stacionarios)
prijungimas (KAI NAUJAI ĮRENGIAMAS
VIDAUS AR LAUKO VANDENTIEKIS);
93. Gamtinių dujų apskaitos prietaiso
išmontavimas ir naujo gamtinių dujų
apskaitos
prietaiso
sumontavimas,
dujotiekio intarpo įvirinimas, gamtinių dujų
apskaitos prietaisų spintelės įrengimas, jei
yra statinio dujų inžinerinės sistemos
dalis arba aukšto slėgio gamtinių dujų
dujotiekio (lauko inžinerinio tinklo) dalis;
94. Apsauginių dėklų po keliais ar
geležinkeliais
dujotiekiui
įrengimas
betranšėjiniu būdu (be žemės darbų, tik
vamzdžio (kaip dėklo) prakalimas, jei šis
vamzdis bus naudojamas aukšto slėgio
dujotiekiui įrengti;

