
                                                                                           Priedas 1 prie 
                                                                                           LAMMC ŽI  
                                                                                           Agrocheminių tyrimų laboratorijos vadovo 
        2023 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. CV-1-114E 
 

                                                                                                            Galioja nuo 2023 m. kovo 8 d. 
DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMO ĮKAINIAI  

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Objekto dydis 
Įkainis, Eur/ha * 

be PVM su PVM 

1. 
Ėminių paėmimas mineralinio tręšimo ir 
kalkinimo planavimui: pH, P2O5 , K2O ir/ar 
mikroelementų kiekio nustatymui 

iki 20 ha 5,30 6,41 
21-50 ha 4,95 5,99 
51-75 ha 4,75 5,75 
76-100 ha 4,40 5,32 
101-500 ha 4,10 4,96 

>500 ha 3,75 4,54 

2. 
Ėminių paėmimas pH, P2O5, K2O elementų 
nustatymui tręšimui kintama norma (preciziniam 
tręšimui) 

iki 50 ha 7,00 8,47 

51-100 ha 6,50 7,87 

101-500 ha 6,00 7,26 

>500 ha 5,50 6,66 

3. 
Aikštelių parinkimas ir ėminių paėmimas tik 
organinės anglies (humuso) nustatymui 

Darbų apimtis 
Įkainis, Eur/ėminį 

be PVM su PVM 

iki 10 ėminių 10,50 12,71 

>10 ėminių 7,05 8,53 

4. 

Aikštelių parinkimas ir ėminių paėmimas 
organinės anglies (humuso) nustatymui, tiriamame 
objekte imant ėminius ir kitiems rodikliams 
nustatyti 

aikštelė/ėminys 3,50 4,24 

5. 
Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 
azoto (Nmin.) ir mineralinės sieros (Smin) 

nustatymui 

iki 5 ėminių 20,10 24,32 

6-10 ėminių 15,10 18,27 

>10 ėminių 10,50 12,71 

6. 
Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 
azoto (Nmin) ir mineralinės sieros (Smin) 

nustatymui, atliekant objekte kitus darbus  

iki 5 ėminių 12,00 14,52 

6-10 ėminių 10,50 12,71 

>10 ėminių 8,60 10,41 

7. 
Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 
azoto (Nmin.) ir mineralinės sieros (Smin) tr 
ęšimui kintama norma (preciziniam tręšimui) 

iki 5 ėminių 14,10 17,06 

6-10 ėminių 10,60 12,83 

>10 ėminių 7,40 8,95 

8. 

Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio 
azoto (Nmin) ir mineralinės sieros (Smin) 

nustatymui tręšimui kintama norma (preciziniam 
tręšimui), atliekant objekte kitus darbus  

iki 5 ėminių 8,40 10,16 

6-10 ėminių 7,40 8,95 

>10 ėminių 6,00 7,26 



9. 
Ėminių paėmimas nuo 5 iki 90 cm gylio Corg., 
sausų medžiagų, naftos produktų, sunkiųjų metalų, 
azoto, sieros ir kt. cheminių elementų nustatymui 

Darbo mėnuo 1700,00 2057,00 

 

* 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. Kai agrocheminis tyrimas atliekamas 
sklypams išsidėsčiusiems keliose kadastro vietovėse, tyrimo įkainis pagal ha dydį keliamas per vieną poziciją. 
Transporto išlaidos derinamos užsakymo metu. Transporto įkainis 0,52 Eur/km + PVM 

 

 

Mokslo darbuotoja,  
Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėja            Lina Žičkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


