
 
 

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI  

Paslaugų 

grupė 

Paslaugos 

pavadinimas 
Paslaugos aprašymas 

Mato 

vnt. 

Paslaugos 

kaina EUR 

(su PVM) 

Ar į kainą 

įskaičiuotos 

medžiagos ? 

Maksimalus 

darbų 

pradžios 

terminas 

Darbams 

suteikiama 

garantija 
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Sėjamos vejos 

įrengimas 

Į paslaugos kainą įeina: paviršinio dirvos sluoksnio paruošimas 

išpurenant dirvą ne giliau kaip 10 cm.,  ne didesnis kaip 15 cm. reljefo 
pakeitimas planiruojant, sėklos įterpimas, tręšimas, volavimas, pirmas 

vejos pjovimas. Visais atvejais atliekant paslaugą vadovaujamasi vejos 

įrengimo taisyklėmis reglamentuotomis LR teisės aktais. 

Kaina priklauso nuo ploto, kuo didesnis plotas tuo mažesnė kaina. 

m2 
2.70- 4.70 be 

sėklų augalinio 

grunto 
Neįskaičiuotos 5 d.d. netaikoma 

Ruloninės vejos 

įrengimas 

Į paslaugos kainą įeina: paviršinio dirvos sluoksnio paruošimas 

išpurenant dirvą ne giliau kaip 10 cm.,  ne didesnis kaip 15 cm. reljefo 
pakeitimas planiruojant, ruloninės vejos pristatymas bei paklojimas, 

volavimas, pirmas vejos pjovimas. Visais atvejais atliekant paslaugą 

vadovaujamasi vejos įrengimo taisyklėmis reglamentuotomis LR teisės 
aktais. 

Kaina priklauso nuo ploto, kuo didesnis plotas tuo mažesnė kaina. 

m2 3.50- 4.50 Neįskaičiuotos 5 d.d. netaikoma 

Tinklo nuo kurmių 

įrengimas 

Į paslaugos kainą įeina: tinklo klojimas prieš vejos įrengimą, kai tinklas 

paklojamas ant išlyginto pagrindo pritvirtinant jį specialiomis 
smeigėmis. Paruoštas pagrindas išgrėbiamas, ant išgrėbto pagrindo 

išvyniojamas tinklas, tinklas pritvirtinamas smeigėmis. 

m2 1.00 Neįskaičiuotos 5 d.d. netaikoma 

Plastikinio bortelio 

įrengimas 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas nesudėtingo reljefo sklypams. 
Suformuojamas iki 7cm. gylio griovelis bortelio pagrindui, klojamas 

bortelis įtvirtinant plastikinėmis vinimis. m 5.00 

į kainą 

įskaičiuotas 

betonas, jei jo 

reikia 

5 d.d. netaikoma 
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Tvorų statymas 

(segmentinių) 

Į kainą Įeina stulpų įbetonavimas ir segmento prisukimas. 

m 15.00 Neįskaičiuotos 5 d.d. 12 mėn. 

Trinkelių klojimas Į kainą įeina visi darbai nuo pagrindo paruošimo iki trinkelių suklojimo, 

pripjaustymo, akmens atsijų užšlavimo ir t.t. 
m2 29.00 

į kainą 

įskaičiuotas 

žvyras, skalda, 

atsijos 

5 d.d. 12 mėn. 

Trinkelių valymas Valymas aukštu vandens slėgiu 2.5 Eur/ m2, papildomai reikia trinkelių 
siūlių užpylimo granito atsijomis, paslaugos kaina 1.2 Eur/m2 m2 2.50 Neįskaičiuotos 5 d.d. 12 mėn. 

Specialisto 

konsultacija 

Atvykęs apželdinimo specialistas pakonsultuos jus rūpimais klausimais, 

padės išspręsti susidariusias problemas ir rasti geriausią išeitį. Paslaugą 
siūloma užsakyti ir domintis medžių pjovimo arboristiniu būdu galimybe 

– specialistai atvykę įvertins darbų apimtį ir nurodys darbų atlikimo 

kainą. Konsultacijos trukmė – 1 val. 

Vnt 29.00 
Nereikia 

papildomų 

medžiagų 
2 d.d. netaikoma 

Krūmų kirtimas, apleistų 

sklypų tvarkymas 
Minimalus paslaugos įkainis taikomas kai kertamų krūmų skalsumas yra 

ne didesnis kaip 0.3 skalsumo. Į paslaugos kainą įeina: naudojamų 

mechanizmų kaina. 
a 60.00 

Nereikia 

papildomų 

medžiagų 
5 d.d. netaikoma 



 
 

Medžių pjovimas Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai saugiam darbų atlikimo 
užtikrinimui nereikalinga papildoma spec. technika, o medžio kamieno 

apimtis 1 m. aukštyje neviršija 80 cm. Jei medžio kamieno apimtis 

didesnė, kaina skaičiuojama pagal formulę, KA x 1.5= PK , kai KA= 
kamieno apimtis centimetrais, o PK= pjovimo kaina. Į paslaugos kainą 

įeina: naudojamų mechanizmų kaina. Kaina priklauso nuo jo dydžio ir 

vietos kurioje jis yra t.y. ar yra šalia objektų dėl ko būtų sunkiau ir 
pavojingiau jį nuleisti, atliekų išvežimas skaičiuojasi atskirai. 

Vnt 5.00- 50.00 
Nereikia 

papildomų 

medžiagų 
5 d.d. netaikoma 

Vejos aeravimas- 

skarifikavimas 

Atliekant paslaugą mechanizuota technika velėna suraižoma juostelėmis 

iki 6 cm gylio ir išpešamas senas veltinio sluoksnis. Po aeravimo išpeštas 

veltinis sugrėbiamas ir išvežamas. 
a 8.00 

Nereikia 

papildomų 

medžiagų 
5 d.d. netaikoma 

 

Paslaugų teikėjas, Visus kitus nenumatytus kainoraštyje darbus atlieka suderinęs tiesiogiai su Užsakovo klientu. 

Už panaudotas medžiagas ir prekes, kai paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip, Paslaugų teikėjui apmoka Užsakovo klientas. Papildomiems užsakymams taikomi kainyne 

pateikti įkainiai. Abiem atvejais į kainą įskaitytas atvykimo mokestis.  

 

 

Atvykimas pas klientą miesto ribose yra nemokamas. Vykstant į rajoną taikomas 0,80 eur/km su PVM atvykimo mokestis. Mokestis skaičiuojamas nuo prekybos centro iki 

paslaugos teikimo vietos tik į vieną pusę. 

 

Darbai vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. Dėl darbų atlikimo ne darbo metu galimybės bei paslaugos kainos Užsakovo klientas derinasi tiesiogiai su Paslaugos 

teikėju.  

Minimali paslaugų užsakymų vienam klientui suma turi siekti: priežiūros darbams: 25 eur su PVM. 

 


