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DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos 

Agrocheminių tyrimų skyriuje atliekamų dirvožemio ėminių paėmimo darbų įkainiai 

(Adresas: Savanorių pr. 287, Kaunas, tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt) 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Objekto dydis 

Įkainis, Eur/ha * 

be PVM su PVM 

DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS DIRBAMUOSE LAUKUOSE 

1. 

Ėminių paėmimas tręšimo ir kalkinimo planavimui: 

pH, P2O5, K2O ir/ar mikroelementų kiekio 

nustatymui. 

iki 20 ha 4,80 5,81 

21-50 ha 3,20 3,87 

51-75 ha 2,55 3,09 

76-100 ha 2,25 2,72 

101-500 ha 1,90 2,30 

>500 ha 1,60 1,94 

  Darbų pavadinimas Darbų apimtis 

Įkainis, 

Eur/ėmininį* 

be PVM su PVM 

2. 

Ėminių paėmimas kalkinimo projekto sudarymui: 

judriojo Al, mainų Mg, Ca ir kt. katijonų 

nustatymui. 

iki 10 ėminių 9,55 11,56 

>10 ėminių 6,40 7,74 

3. 
Ėminių paėmimas judriojo Al, mainų Mg, Ca ir kt. 

katijonų  nustatymui, atliekant objekte kitus darbus 

iki 10 ėminių 6,40 7,74 

>10 ėminių 3,20 3,87 

4. 
Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 

azoto (Nmin.), judriosios sieros (S) nustatymui 

iki 5 ėminių 19,15 23,17 

6-10 ėminių 14,35 17,36 

>10 ėminių 9,55 11,56 

5. 
Ėminių paėmimas iš 60–90 cm gyliomineralinio 

azoto (Nmin.), judriosios sieros (S) nustatymui  
- 9,55 11,56 

6. 

Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 

azoto (Nmin), judriosios sieros (S) nustatymui, 

atliekant objekte kitus darbus  

iki 5 ėminių 11,15 13,49 

6-10 ėminių 9,55 11,56 

>10 ėminių 7,95 9,62 

7. 

Ėminių paėmimas iš 60–90cm gylio mineralinio 

azoto (Nmin), judriosios sieros (S) nustatymui, 

atliekant objekte kitus darbus  

- 6,40 7,74 



 

Lentelės tęsinys 

DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS MIESTUOSE IR KITOSE VIETOSE 

8. 

Ėminių paėmimas iki 20-30 cm gylio, agrocheminių 

rodiklių, Corg., SM, naftos produktų ir kt. cheminių 

elementų nustatymui 

iki 10 ėm. 15,95 19,30 

>10 ėm 9,55 11,56 

9. 

Ėminių paėmimas iki 60 cm sluoksnio, 

agrocheminių rodiklių, Corg., SM, naftos produktų 

ir kt. cheminių elementų nustatymui 

iki 10 ėm. 19,15 23,17 

>10 ėm 12,75 15,43 

10. 

Ėminių paėmimas iki 90 cm sluoksnio, 

agrocheminių rodiklių, Corg., SM, naftos produktų 

ir kt. cheminių elementų nustatymui 

iki 10 ėm. 22,30 26,98 

>10  ėm 15,95 19,30 

 

Pastabos. 

* Lauko darbams nuo lapkričio 1 dienos iki lapkričio 30 d. ir nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. įkainiai 

didinami 1,5 karto; nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 d. įkainiai didinami 2 kartus. 

Transporto išlaidos derinamos užsakymo metu. 

 

**Įkainiai taikomi, kai tiriami laukai yra vienoje kadastro vietovėje. Jei laukai yra dvejose ir 

daugiau kadastro vietovėse, įkainiai didinami viena pozicija. 

 

 


