
 
 
 

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI VILNIAUS MIESTE 
 

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 

A
P

ŽE
LD

IN
IM

O
 

P
A

SL
A

U
G

O
S 

Gėlių sodinimas Į paslaugos kainą įeina: duobės iškasimas, substrato paruošimas, augalo 
pasodinimas, susidariusio dirvožemio pertekliaus šalinimas. 
Į paslaugos kainą neįeina substrato paruošimui naudojamų medžiagų, ar 
netinkamo dirvožemio šalinimo kainos.  

vnt. 0,50 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Gyvatvorių sodinimas Minimalus paslaugos įkainis taikomas iškasant ne gilesnę kaip 40 cm. 
tranšėją ir sodinant ne didesnius kaip 220 cm. augalus arba augalus kurių 
kiekvieno masė neviršija 40 kg. 

m 5 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Medžių ir krūmų 
sodinimas  

Į paslaugos kainą įeina: duobės iškasimas, substrato paruošimas, augalo 
pasodinimas, susidariusio dirvožemio pertekliaus šalinimas.  
Į paslaugos kainą neįeina substrato paruošimui naudojamų medžiagų, ar 
netinkamo dirvožemio šalinimo kainos. 

vnt. 5 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 
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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 € 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 € 

į kainą 
įskaičiuotas 

betonas, jei jo 
reikia 

5 d. d. netaikoma 

Dekoratyvinių takelių 
įrengimas 

Į paslaugos kainą įeina: pagrindo įrengimas iki 30 cm. gylio naudojant 
vandeniui laidžias medžiagas (smėlis, atsijos, žvirgždas) ant kurio 
montuojamos natūralaus ar dirbtinio akmens plokštės. Minimalus 
paslaugos įkainis taikomas, kai vienos plokštės dydis neviršija 1 m2. 

vnt. 38 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 
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Alpinariumų 
įrengimas 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai alpinariumas įrengiamas 
nenaudojant sudėtingų technologijų (betonavimo, apšvietimo, vandens 
srauto, akmenų, kuriems gabenti reikalinga spec. technika). 
Alpinariumas įrengiamas naudojant gruntą, akmenis ar gaminius iš 
akmens, skaldą, augalus, geotekstilę. 

m2 15 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Plastikinio korio 
įrengimas 

Į paslaugos kainą įeina: pagrindo paruošimas: grunto nukasimas 40 cm., 
smėlio užpylimas 30 cm., skaldos užpylimas 5 cm., korio montavimas, 
korio paviršiaus užpildymas. m2 31 € 

į kainą 
įskaičiuotas 

žvyras, skalda, 
atsijos 

5 d. d. netaikoma 

Geotekstilės klojimas Į paslaugos kainą įeina: geotekstilės klojimas ant jau paruošto pagrindo, 
pritvirtinamas smeigėmis, iškarpoma klojamo pagrindo forma. m2 1 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Lauko apšvietimo 
įrengimas 

Į kainą įskaičiuotas laidų pravedimas ir šviestuvo pastatymas. 

vnt. 30 € neįskaičiuotos 5 d. d. 12 mėn. 

Tvorų statymas 
(segmentinių) 

Į kainą Įeina stulpų įbetonavimas ir segmento prisukimas. 

m 15 € 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 € 

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. 

Terasų statymas Kaina tik už darbą. m2 25 € neįskaičiuotos 5 d. d. 12 mėn. 
Kasimas, lyginimas, 
formavimas ir 
planiravimas sunkiąją 
technika 

Į paslaugos kainą įeina reikiamų atlikti darbų atlikimas ir reikalingos 
technikos kaina. 

val. 40 € neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

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 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

2 d. d. netaikoma 

Kraštovaizdžio 
projekto rengimas 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai sklypo plotas neviršija 10 a ir 
kai projekto parengimas nereikalauja specifinių sprendinių. Atliekant 
paslaugą  atsižvelgiant į sklypo mikroklimatines sąlygas, architektūrinę 
stilistiką, bei kliento poreikius parenkami augalai ir sukuriamos jų 
kompozicijos, projektuojamos mažosios architektūros detalės, 
numatomas sklypo zonavimas, takų išsidėstymas. Rengiant projektą 
sudaromas medžiagų kiekių žiniaraštis, projektinė sąmata. 

vnt. 350 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

10 d. d. netaikoma 

Laistymo sistemos 
įrengimas 

  

projekta
s 

nuo 550 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. 12 mėn. 
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Dekoratyvinių 
gyvatvorių genėjimas 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai gyvatvorės aukštis neviršija 2 
metrų, o plotis neviršija 80 cm. Taip pat, kai šalinamas paskutinių metų 
prieaugis. Į paslaugos kainą įeina: naudojamų mechanizmų kaina, bei 
susidariusių atliekų šalinimo kaštai, jei jų kiekis ne didesnis kaip 3m3. 
Kaina priklauso nuo to kokio aukščio, ilgio gyvatvorė ir nuo to kiek reikės 
trumpinti bei ar reikia atliekas išsivežti. 

m 2 € – 10 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Dekoratyvinių 
gyvatvorių tręšimas 

Augalų tręšimas atliekamas atsižvelgiant į želdynų priežiūrą 
reglamentuojančių teisės aktų numatomas rekomenduojamas tręšimo 
normas. Į paslaugos kainą įeina vejos tręšimas. 

m 2 € neįskaičiuotos 5 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 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Medžių genėjimas Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai genimo medžio aukštis 
neviršija 4 m. ir/arba paskutinis genėjimas buvo atliktas ne vėliau kaip 
prieš du vegetatyvinius medžio augimo periodus. Į paslaugos kainą įeina: 
naudojamų mechanizmų kaina. Kaina priklauso nuo medžio dydžio, 
rūšies ir kaip stipriai reikia genėti. 

vnt. 5 € – 60 € 
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 € – 50 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Nuolatinė vejos 
priežiūra 

Į paslaugos kainą įeina: vejos pjovimas iki 4 kartų per mėnesį su 
nupjautos vejos išvežimu, kai atliekų kiekis neviršija 3m3. Minimalus 
paslaugos įkainis taikomas nesudėtingo reljefo ir ne didesniems kaip 6 
a. sklypams. 

mėn. 140 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Samanų naikinimas 
trąšomis 

Kaina tik už darbą 

a 4 € Neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Sezoninis sklypo 
tvarkymas 

Paslauga apima visapusį sklypo paruošimą žiemai arba pavasarinį sklypo 
tvarkymą. Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai sklypo plotas 
neviršija 6 a. Į paslaugos kainą įeina: laistymo sistemos paruošimas 
žiemai ar vasaros sezonui, šalčiui jautrių augalų apdengimas ar 
nudengimas, vejos pjovimas arba aeravimas, lapų ar spyglių 
nugrėbimas, žolinių augalų genėjimas ar išpjovimas, augalų bei vejos 
tręšimas. 

vnt. 200 € Neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Vejos aeravimas 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 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

 



 
 
 

Vejos atkirtimas nuo 
kietųjų dangų 

 Atliekant paslaugą naudojantis rankine ar mechanizuota technika 
atkertamas ant kietųjų dangų peraugęs vejos kraštas. Po paslaugos 
atlikimo likusios atliekamos surenkamos ir išvežamos, jei jų kiekis 
neviršija 3m3. 

m 1,50 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Vejos purškimas nuo 
piktžolių 

Kaina tik už darbą 

a 7 € Neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Vejos tręšimas Atliekant paslaugą tręšiama atsižvelgiant į sezoniškumą. Pavasarį - 
kompleksinėmis trąšomis, turinčiomis daugiau azoto ir kalio (NPK), 20–
40 g/m2. Nupjovus žolę, tręšiama azotinėmis trąšomis – 15–20 g/m2. 
Baigiantis žolių vegetacijai (rugsėjį) azotu tręšti nebereikia. Vegetacijai 
pasibaigus (lapkritį) dekoratyvinės parterinės ir sportinės vejos 
tręšiamos kalio magnezija (15–20 g/m2). 

a 5 € Neįskaičiuotos 5 d. d. netaikoma 

Žolės pjovimas 
krūmapjove 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai sklypo plotas yra ne mažesnis 
nei 3 a ir nesudėtingo reljefo sklypams. Į paslaugos kainą įeina: 
naudojamų mechanizmų kaina ir susidariusių atliekų šalinimas, kai jų 
kiekis yra ne didesnis nei 3m3. 

a 5 € 
nereikia 

papildomų 
medžiagų 

5 d. d. netaikoma 

Žolės pjovimas 
žoliapjove 

Minimalus paslaugos įkainis taikomas, kai sklypo plotas yra ne mažesnis 
kaip 3 a. ir nesudėtingo reljefo. Į paslaugos kainą įeina: naudojamų 
mechanizmų kaina ir susidariusių atliekų šalinimas jei jų kiekis ne 
didesnis kaip 3 m3. 

a 5 € 
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 €/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 € su PVM, o sodinimo darbams 60 € su PVM. 
 


